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P ERPA Ticaret Merkezi, konumu, 
büyüklüğü, ekonomik işlevi, 
barındırdığı insan sayısı ve sosyal 

sorumluluk projeleriyle Global Dünya 
ticaretiyle bütünleşen mono blok dev bir 
yapıdır.

1986 yılında Perşembe Pazarı 
olarak bilinen bölge boşaltılarak o 
bölgede bulunan esnaf ve tüccarların 
sorunlarına çözüm bulmak ve enerjiyi 
ekonomik potansiyeli yüksek sosyal  bir 
merkezde toplamak amacıyla yapımına 
başlanan PERPA bu gün çevre açısından 
da rahatlama sağlayan modern bir iş 
merkezidir.

İstanbul’un ve Türkiye’nin bir gurur 
abidesi olarak yükselen PERPA  yepyeni 
çehresi ile ticaret dünyamızın geleceğine 
adını altın harflerle yazdıran, kelimenin 
tam anlamıyla devasa bir yapıdır.

108.526 metrekare arsa üzerinde 
yaklaşık 40.000 metrekare üzerine 
kurulmuş 14 kattan oluşan toplamda 
660.000 metrekare kapalı alandan oluşan  
PERPA ticaret merkezi  A ve B olmak üzere 

2 bölüme ayrılmış ve aynı yapı içerisinde 
iki ayrı yönetim tarafından yönetilmektedir. 
Otoparklar, güvenlik, park ve bahçelerin 
bakım ve düzenlenmesi gibi ortak alanların 
yönetim, sevk ve idaresinden sorumlu, A ve 
B Blok Yönetimlerinden seçilen 3’er adet 
üye ve 1 denetçi den oluşan  bir Üst Kurul 
Müdürlüğü bulunmaktadır.  

PERPA Ticaret Merkezi ortalama 50 ilin 

ticaret kapasitesine sahip olup İstanbul’da 
ödenen vergi miktarının büyük bir kısmını 
sağlamaktadır.

PERPA 25 yıla yakın geçmişi ve 
devam etmekte olan yenilenme süreciyle 
modernizmin, kalitenin, güvenin ve 
başarının birleştiği sosyal hayatın ve 
ticaret dünyasının en büyük hizmet 
markası haline gelmeye devam ediyor. 

PERPA
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Perpa Life Gazete Eki 2K Media 
tarafından hayata geçirilmiştir. 
Reklam ve Rezervasyonlar için 

bizimle iletişime geçiniz. 

reklam@perpalife.com
0212 273 15 26 - 0532 289 79 11

www.perpa.com

Perpa denince akla dev bir ticaret 
merkezi ve elektronikçiler çarşısı 
gelir hep. Dışarıdan gören, adını 

duyan çoktur. Bilmeyenler ve gitmeyenler 
için çok farklı gelebilir. Yine bilmeyenler 
ve gazete ekimizi okuyanlar için, Perpa 
Ticaret Merkezi’nde Elektrik-elektronik, 
aydınlatma, hırdavat ve makine gibi 
sektörel bazda değişik firmalar faaliyet göstermekte ve bunun dışında 
buradaki esnaf ve çalışanların yaşamlarını kolaylaştıracak çiçekçiler, 
restoranlar, kargo firma şubeleri, bay ve bayan kuaförleri, oto yıkama, 
alışveriş marketleri, kırtasiyeler, ve reklam firmaları, hukuk ve 
avukatlık büroları, mali müşavirlik ve muhasebe ofisleri, noter, cafe ve 
büfeler bulunmakta. 

YAŞAYAN BIR ALIŞVERIŞ MERKEZI PERPA…
Perpa A Blok Yönetim Kurulu Başkanımız SN. Hasan Sezgin ile 

Milliyet Şehrin En İyileri ve Best Mekan Dergimiz için bir röportaj 
yaptığımız esnada, “Başkanım neden Perpa Ticaret Merkezini Tüm 
ülkemize tanıtmıyoruz? Milliyet Gazetesi’nin ulusal gücü ile bir ek 
halinde bu muazzam ve büyük yatırımı, içerisindeki ulusal markaları, 
çok önemli iş adamlarını, dünya ya hizmet veren Türk firmalarını 
tanıtmıyoruz?”dedim. Çok zeki, çok akıllı, çok değerli bir Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın Sezgin. Dersini çalış gel dedi. Genç bir 
girişimciye şans tanıdı… Çok büyük bir şans. Fizibilite çalışanları, 
raporlamalar ve Perpa markasına artı katacak her şeyi 3 ay süren 
toplantılar ile masaya yatırdık.  Perpa Life, Öyle alelade bir gazete eki 
ya da ticari bir ek değil. Bu ek içerisinde röportajları ve reklamları 
olan markalar, iş adamları, yatırımcılar Türk ekonomisinin kaptanları. 
Ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan Perpa ve Yatırımcıları herkes 
tanımalı ve bilmeli diye düşündüm. Böyle Bir ek ile günlük 40 bini 
bulan çalışanları, her gün Perpa’ya gelen 25 bin aşkın misafiri ile 100 
bin kişinin tanıtımı yapılacaktır. Perpa bir AVM’den daha fazlası, bir 
ticaret merkezinden çok farklı,  çok özel bir yaşam cazibe merkezi. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Hasan Sezgin ve onun dinamik, 
çok çalışan yenilikçi yönetim kurulu üyeleri ile birlikte PERPA 
TICARET MERKEZI’NI Herkesin gözbebeği haline getireceğiz. 
İnsanların şehrin orta yerinde, iş yerleri, özel şirketler, ihtiyaç 
duydukları her şeyi bulacakları bir ticaret merkezinde işlerini kolayca 
halledebilecekleri  önemli  bir markayı herkese duyurmak bizim için 
büyük bir özveri.

Perpa Life eki ile her ay Perpa içerisindeki yenilikleri, haberleri, 
projeleri, yatırımcıların emeklerinin karşılıklarını alabileceği, 
kendilerini, markalarını tanıtacağı çalışmalar ile sizlerle olacağız.

Sevgilerimle...

Perpa’da hayat 
şimdi başlıyor...

C. Kaan Şimşek
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Değerli Perpalılar,
2010 yılı itibariyle yönetime gelmiş olduğumuz günden 

bu yana daha iyi bir Perpa Ticaret Merkezi için çalıştık ve 
çalışmaya devam edeceğiz. Zor şartları ve olanakları da göze 
alarak taahhüt ettiğimiz her işin zamanında tamamlanması 
gururu içerisindeyiz.

Dev bir yapı olan Perpa Ticaret Merkezi’mizi, 
yükümlülüklerimizi eksiksiz yerine getirerek, her dönem 
farklı yeniliklerle daha çağdaş, modern ve güvenilir A sınıfı 
bir ticaret merkezi haline getirmeyi amaçlamaktayız.

Perpa Ticaret Merkezi  sakinlerimizin güvenlerini 
kazanmaya önem verdik.

Önceliğimiz  her daim sakinlerimize en iyi hizmeti 
sunmaktır. Sakinlerimizin desteği ve güveniyle, Perpalılar 
için kaliteli ve istikraralı hizmet sunmaya devam edeceğiz.

Ayrıca, yapılan çalışmalarda deneyimli personelimizin 
özverili çalışmalarından dolayı da Perpa Yönetim Kurulu 
adına teşekkür ederim..

         -Hasan SEZGİN 
               A Blok Yönetim Kurulu Başkanı

Başkanın Mesajı

Perpa Vizyonu 
Perpa Ticaret Merkezi, 20 yıla yakın geçmişi ve devam etmekte olan yenileme 

süreci ile modern ve şeffaf yönetim anlayışının, kalitenin, güvenin ve başarının 
birleştiği, sosyal hayatın ve ticaret dünyasının en büyük hizmet markası haline 

gelecektir.
Perpa Ticaret Merkezi üyelerine en iyi hizmeti sunarak , kurumların ekonomik 

ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmayı ve ticari beklentilerini en üst seviyeye 
taşımayı hedeflemiştir.

Perpa’lı olmak ve Perpa’da yaşamak bir ayrıcalıktır!

Perpa Misyonu 
Perpa Ticaret Merkezi, Esnaf ve Tüccarların sorunlarına çözüm bulmak, 

ekonomiyi en yüksek potansiyele kavuşturmak amacıyla yapılmıştır.
Ekonomik işlevi ile ortalama 50 ilin ticaret kapasitesine sahip, bünyesinde 14 

adet Banka, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü, Ticaret Sicil Memurluğu 
ve Noter başta olmak üzere 3241 değişik sektörün faaliyet gösterdiği dev bir 

monoblok yapıdır.
Perpa, üyelerinin haklarını koruyarak tüm işletme sahipleri ve çalışanlarına 

güvenilir, huzurlu bir ortam içerisinde çalışmalarını sağlamaktadır.
Önceliğimiz, her daim kaliteli ve istikrarlı hizmet sunmaktır.
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T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın 
Bülent Tüfenkci Perpa’yı ziyaret etti. 
06 Nisan 2017 Perşembe günü A Blok 
13. kat Koçi Restaurant’ta Perpa 
Esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi.

Kahvaltıda konuşma yapan Perpa başkanı Hasan Sezgin; 
5491 sayılı çek kanununda yapılan değişiklikler, 
Kosgeb ve Kobi kredilerin başvurucu süresindeki 

bürokratik işlemler, İthal edilen ürünlerde kalite kontrolünün 
denetimi ve Perpa’da ticaret ile ilgili sıkıntıları dile getirdi. 
Perpa başkanı Hasan Sezgin bu etkinliğin gerçekleşmesinde 
katkı sağlayan Ak Parti Şişli İlçe Başkanı Ömer Fuat 
Günday’a ve İBB Meclis üyesi Adnan Yılmaz’a teşekkür ederek 
konuşmasını sonlandırdı. Ardından, B Blok Yönetim Kurulu 
Başkanı Mithat Yümlü, Ak Parti Şişli İlçe Başkanı Ömer 
Fuat Günday ve Gümrük-Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci 
konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Bülent Tüfenkci Tüfenkci konuşmasında;
Bakanlık olarak ticaretin geliştirilmesi adına yaptıkları 

çalışmalar ve referandum sürecine ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu. Orta Vadeli Program’da (OVP) öngördükleri yüzde 4,5 
büyümenin, 2017’de, çok daha üzerinde büyüme rakamlarını 
yakalayacaklarını bildirdi. Darbe girişimi ve terör olaylarının 
ekonomik etkilerine karşın 2016’da yüzde 2,9-3 büyüme 
yakalamanın önemli olduğunu söyledi. Referandum sonrasında 
bu ülkenin değerlerine daha da sahip çıkarak Türkiye’nin nasıl 
kalkındırılacağının hesabının yapılması gerektiğini ifade eden 
Tüfenkci, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile aslında biz 
kendi geleceğimizi oyluyoruz. Bu coğrafyada ikamet etmek 
ucuz değil, bir bedeli var. Biz bu bedeli, terörü yenerek, birlik 
beraberlik içinde, dostu ve düşmanı imrendirecek bir yapıyla 
kazandırmamız lazım. Bölücülüğü değil, birliği beraberliği 
tercih etmemiz lazım.” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Perpa esnafları yaşadıkları sıkıntıları, 
talep ve önerileri Bakan’a ilettiler.

Kahvaltı esnaf ziyareti ile son buldu.

Gümrük Bakanı  
Bülent Tüfenkci Perpa’da…
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Öncelikle markanızdan bize biraz 
bahseder misiniz?
50. yılını dolduruyor şirketimiz. Elektrik 
ve Aydınlatma sektöründe 50 yıldır hizmet 
vermekte. Yaklaşık 15 yıldır da aydınlatma 
ürünleri imalatımızla birlikte yurt içi ve 
yurt dışında 42 ülkeye ihracat yapan bir 
firmayız. Daha ağırlıklı olarak Afrika, 
Türkiye Cumhuriyeti ve Arap ülkelerinde 
satışlarımız yoğun olup bu yıl hedefimiz 
Avrupa ülkeleri ve kuzey Amerika kısmıyla 
ilgili ihracat yapıp ülke sayısını arttırmayı 
planlıyoruz.

Perpa bünyesinde ne kadardır yer 
alıyorsunuz?
Yaklaşık 25 yıldır buradayız.

Bu yıl 50. yılınızı kutluyormuşsunuz? 
Herhangi özel bir şey yapmayı 
düşünüyor musunuz?
Bununla ilgili bayii dediğimiz 
toptancılarımıza bir yurtdışı seyahati 
planlamaktayız. Bu yıl içerisindede 
kampanyalarla bu yılı müşterilerimize 
tüketicilerimize  uygun ürünler ve güzel 
şartlarla hizmet vermeyi planlamaktayız.

Ilk olarak Rize’de başladınız yanlış 
bilmiyorsam?

İlk olarak Rize’de başladık bu işe. Şirketi 
babam kurdu. Biz bir aile şirketiyiz. 1974 
yılında İstanbul’a geldik.

Rizeyle bir bağlantınız kaldı mı?
İş anlamında bir bağlantımız kalmadı.

Asya ve Afrika maceranız nasıl başladı?
2000’li yıllarda Türkiye’de yaşamış 
olduğumuz  ekonomik krizlerde, yurtdışında 
ihracat yaparak bu konuyu aşmayı 
hedeflemiştik. 2005 yılında bu çabalarımız 
sonucunda krizin bizi yönlendirmiş olduğu 
yeni pazarlarla yurtdışı ziyaretlerimizde ve 

fuar katılımlarımızda müşterilerimizi de 
kazanmış olduk.

Ömerli’de bir fabrikanız varmış?
80 dönüm arazi içinde yaklaşık 30 dönüme 
yakın kapalı alanımız ve burada imalatımız 
ve lojistik hizmetimizi gören büyük 
depomuz, ana merkez depomuz orda.

Ömerli’deki fabrikanızda kaç kişi 
çalışıyor?
Bünyemizde yaklaşık 200ün üzerinde 
çalışanımız var. Bunun yaklaşık 130’u 
Ömerli’deki üretim ve depo lojistik 
yerimizde kalan 70 kişide Perpa 
merkezimizde.

Referanslarınıza baktığımızda oldukça 
markalarla birlikte çalışıyorsunuz. Bu 
sektörde markanız tarafından ne kadarı 
karşılanıyor?
Yaklaşık %30 seviyesindeyiz kendi 
imalatımız olarak, kalan %70’lik kısmı 
piyasanın önde gelen firmalarıyla Philips, 
Siemens ve General gibi firmaların 
distribütörlük ve bayilikleriyle birlikte 
%30 kendi üretimimizde %70 de bu 
firmaların ürünlerini satarak ciromuzu 
yapıyoruz. Yurtdışına da satıyoruz aynı 
şekilde. 

Alkan Kardeşler Elektrik 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1967 
yılında Rize’de başlamış ve 
1973 yılında İSTANBUL’daki 
şubesini açarak sektördeki 
yerini almıştır. 50. Yılını 
kutlayan Alkan Kardeşler 
Elektrik Sanayi ve Ticaret 
A.Ş’nin sahibi Hasan Alkan 
Perpa Life’a dünden bugüne 
Alkan Kardeşleri anlattı.

Hasan Alkan:
50. Yılımızı 
Kutluyoruz!
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Sizi ve markanız Gimelsan’ı tanıyabilir 
miyiz?
Bizim belli bir markamız bulunmuyor, 
seçkin markaların bayiliklerini yapıyoruz. 

Perpa bünyesinde ne zamandan beri yer 
alıyorsunuz?
1998’den beri Perpa bünyesinde Gimelsan 
Elektrik olarak yer alıyoruz. 

Nerelere ve kimlere hizmet 
veriyorsunuz?
Genelde fabrikalara, konut projelerine 
tedarik gerçekleştiriyoruz. 

Hangi alanda daha çok yükseldiğinizi 
düşünüyorsunuz?
Konut projelerinde daha çok iyiyiz, çünkü 
koşullarımız o tarafa daha uygun. Türkiye 
sanayisinde 10 yıldır bir durgunluk var, 
o yüzden şuan konut işlerine ilgiliyiz ve 
oralarda daha yoğun bir şekilde çalıyoruz.

1972 yılından itibaren bu sektörün 
içerisindesiniz. O günden bu güne sizce 
neler değişti?
Ticaret el değiştirdi, eskiden üreticiler 
daha çok işi ayağına beklerken şimdi artık 

üreticiler pazarlamaya önem vermeye 
başladı. Yelpaze genişledi ve en önemlisi 
rekabet çok fazla arttı. Bu dayalı olarak 
rekabet artında ürün kalitesi değişti. 

Internet üzerinden satış 
gerçekleştiriyor musunuz? Bu konu 
hakkında düşüncenizi öğrenebilir 
miyiz?
Hayır, yapmıyoruz. İnternet satışı bizim için 
uygun değil. 

Gimelsan Elektrik bir aile şirketi mi?
Evet, aile şirketiyiz.

Sektörünüzde başarılı bir şekilde yol 
alıyorsunuz. Bu başarınızın sırrını neye 
borçlusunuz?
Başarımızdaki en önemli etken olan 
disipline borçluyuz. Ticarette verilen 
sözlerin, anlaşmaların yerine getirilmesine 
çok dikkat ediyoruz. Müşterilerimizden de 
bu disiplini bekliyoruz. Bize uygun olmayan 
insanları eliyoruz, işimizde çok seçiciyiz. 

Geleceğe dönük projeleriniz var mı?
Gündemimizde şuan için öyle bir proje yok.

Türkiye’nin şuan ki standartları 
ticaretinizi etkiliyor mu?
Evet, etkiliyor. 16 Nisan referandumu 
piyasayı durdurdu. Doların, dövizin stabil 
kaldığı, işleyen bir ortam istiyoruz. 

Gimelsan Elektrik San. ve Tic. 
A.Ş.’nin sahibi olan Mehmet 
Haluk Ergel sektörü ve 
Gimelsan Elektrik’i anlattı…

Mehmet Haluk Ergel:
Başarımızı 
Disipline 
Borçluyuz
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Şenay Emlak’ı bize tanıtabilir misiniz?
Yaklaşık 21 yıldır Perpa bünyesinde yer 
alıyoruz. Tamamen kurumsal çalışıyoruz ve 
ticari emlakçılık yapıyoruz. Aşağı yukarı, 
Perpa’nın yüzde 40’ı bizim portföyümüzde yer 
alıyor. 

Perpa ’da sizden başka emlak firması 
bulunuyor mu?
Evet, burada bizim dışımızda 20’ye yakın 
emlakçı var. 5 tane artık portföyü oturmuş 
olan emlak firması bulunuyor. Bu sene açılan 
bir firmayla 20 sene açılan bir firmanın tabii 
ki portföyü aynı olmuyor. Dolayısıyla çok 
emlakçı var, ama işe tam anlamıyla hakim 
olan 5 tane firma var. 

Burası dışında başka bir firmanız var mı 
ya da açmayı düşünüyor musunuz?
Hayır, başka bir ofisimiz yok, açmayı da 
düşünmüyoruz. 

Markalar neden Şenay Emlak’ı tercih 
ediyor?
21 sene önce Perpa’ya geldiğimdeki 
müşterilerimle hala çalışmaya devam 
ediyorum. Çünkü burada müşterilerimizin 

mülklerini sadece kiraya vermekle kalmayıp, 
aidatlarını takip ettik, kiracının ödemekle 
yükümlü olduğu kiraları, çevre temizlik 
vergisini, damga vergilerini, yani her şeyin 
takibini onların adına gerçekleştiriyoruz. 
Kiralama aşamasında, kiranın 
indirilebilecek seviyeye getirilmesi, şartların 
olgunlaştırılması, uygun yer bulunması gibi 
konularda kiracıya yardımcı oluyoruz. Mülkün 
tutulma aşamasından sonrada mal sahibine 
her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Kısacası 
onlardan önce haklarını savunuyor ve iki taraf 
arasındaki iletişimi kuruyoruz. Bu da bize 
müşteri dönüşünü sağlıyor.

Daha çok nerelerden talep görüyorsunuz?
Dışardan da Perpa içerisinden de talep 
görüyoruz. Daha önce dışarıdan talep 
görmemize rağmen müşteri kabul etmiyorduk. 
Ama burada piyasa daralınca artık dışarıdan 
gelen talepleri de almaya başladık. Eskisi gibi 
değil, girdi-çıktı sirkülasyonu yok yani eskiden 
Perpa bize yetiyordu. 

Bunlar dışında eklemek istediğiniz 
herhangi bir konu var mı?
Dışarıdan gelecek firmalar için Perpa’dan 

bahsetmek istiyorum. Burası karışık 
bir bina olup, hava şartları ne olursa 
olsun yağmur-çamurdan etkilenmeden, 
bir binanın içerisinde noteri, bankası, 
ticaret sicili, misafiriniz geldiğinde 
ağırlayabileceğiniz restoranı, kişisel 
ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz 
kuaförüne kadar her şey ayaklarınızın 
altında. Dışarıdan bakıldığında kiminin 
çok soğuk bulduğu Perpa, aslında kendi 
içerisinde çok sıcak ilişkiler barındırıyor. 
Günde 70.000 kişinin girdiği bir yer 
burası. Zaten bünyesinde yer alan her 
firmanın birbiriyle ticari bir alışverişi 
vardır. Aynı zamanda sosyal sorumluluk 
projeleri de gerçekleştiriliyor ve 
bu kapsamda insanlar yemeklerde, 
toplantılarda birbirleriyle zaten bir 
şekilde kaynaşıyor. Burada tam olarak 
eski Türk mahalle ortamı var.Ve en 
önemlisi Perpa’da fiyatlar artık oturdu. 
Piyasadaki krize rağmen, rakamları çok 
aşağıya almadı ve bu durum burası için 
büyük avantaj. Demek ki Perpa, sektörel 
bazda iyi bir yere geldi. 

Şenay Sezgin:
Perpa’da Türk 

Mahalle Ortamı Var!
21 yıldır Perpa bünyesinden yer alan Şenay Emlak’ın 

sahibi Şenay Sezgin Perpa Life’a Şenay Emlak’ı ve 
Perpa’yı anlatı...
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Kendinizden ve markanızdan 
bahsedebilir misiniz?
Yıldız Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 
bölümünden mezun oldum. Ardından, 
Amerika’da 3 yıl MBA (işletme yönetimi 
yüksek lisansı) yaptım. Türkiye’ye 
döndüğüm zamanda kurumsal firmalar 
Evyap, Sabun Sanayi, Balsu Gıda müdürlük 
yaptım. Daha sonra kendi firmam olan Cem 
Elektrik’i 1997 yılında kurdum. İlk projem 
ise Roj ilaç fabrikasıydı. Burada hawks 
sistemlerinin otomasyon işleriyle başladık. 
Daha da büyüyerek 2007’de firmamızı 
Canel Mühendislik adıyla değiştirip, devam 
ettirdik. 

Isim değiştirmek sizin için bir 
artı hale geldi mi?
Evet, bizim için çok daha iyi oldu. 
Büyük projelere imza attık. 2007’den 
itibaren taahhüt firması olarak 
çalışıyoruz. Aynı zamanda Okayısı 
Aydınlatma olarak bir firma daha 
kurduk. 

Sizi zirveye taşıyan proje 
hangisiydi?
Abdi İbrahim projesiydi. Abdi 
İbrahim’in otomatik depo binasının 
komple işini biz aldık. O proje benim 
zirve projemdi. Aynı zamanda, 
TAI (Türk Havacılık ve Uzay 

İstasyonu)’da 3 fabrika bitirdim. F35’lerin 
parça yapımıyla ilgili fabrikası olan 
ASELSAN’ı da bitirdim. Bu 2 projenin bende 
çok özel yeri vardır.

Bir aile şirketi misiniz?
Canel mühendislik Cemil Haberdar üzerine 
kurulu bir şahıs firmasıdır. Yine benim 
kurduğum, kardeşim Orhan Haberdar’ın 
başında olduğu Okayısu Aydınlatma da 
kardeşlerimin üzerine olan bir firmadır. 

Perpa bünyesinde ne kadar süredir yer 
alıyorsunuz?
2000 yılından beri Perpa’dayız. 

Başka bir yerde ofis kurmayı düşünüyor 
musunuz?
Hayır, düşünmüyorum. Zaten Cem Elektrik’i 
ilk kurduğum zaman Aksaray’daydım. 
Oradan Perpa’ya taşındık ve şuan Perpa 
yönetim kurulu üyesiyim. 

Web sitenize baktığımızda çevreye karşı 
bir duyarlılığınız olduğunu fark ettim. 
Bu konu hakkında okuyucularımıza 
vermek istediğiniz bir mesajınız var mı?
Biz işimizi seviyoruz ve kalite bizim için 
çok önemli. Bütün yaptığımız işlerde, 
özellikle müşterilerimizin memnuniyetini 
sağlayabilmek amacıyla ve çevreyi koruma 

düşüncesiyle birçok işimizi titizlikle 
gerçekleştiriyoruz. Kendi yaptığımız 
işlerdeki çıkan atıkları çevreye 
bırakmıyoruz. Bizim için her şeyden 
önce müşteri memnuniyeti gelir, 
açıkçası başarımızın sebebi de budur. 
Ve daha çok ilaç sektöründe olduğumuz 
için, bu sektör hijyenik ortamlara 
duyarlı bir yerdir. Orada kazandığımız 
deneyimleri, firmamızın her alanında 
değerlendiriyoruz. Bu kapsamda bizim 
için para çok da önemli değil.

Kaç kişilik bir kadroya sahipsiniz?
Şuanda 35 kişiyiz, yeni işimizle birlikte 
60 kişiye çıkacağız. 

Cemil Haberdar:
Kalite Bizim 
İçin Çok Önemli
Sürekli gelişen ve değişen ihtiyaçlar için maliyet 
etkinliği yüksek ve uygulanabilir çözümler sunan Canel 
Mühendislik’in sahibi, Cemil Haberdar Perpa Life’a Canel 
Mühendislik’i tanıttı…
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YÜK ASANSÖRLERİ
Perpa A Blok’ta kullanılan yük ve 
yolcu taşıyan asansörlerimiz kullanım 
zamanlarını doldurmuş, arada yapılan 
yenileme ve tamirlerden sonra insan ve 
yük taşıma güvenliği açısından tamamen 
yenilenmeleri uygun hale gelmiştir.
Eskimiş olan 6 adet yük ve 12 adet yolcu 
asansörlerimizin tümünü yenileyerek daha 
güvenli, daha hızlı ve verimi daha yüksek 
asansörlerle değiştireceğiz. 
Yeni asansörlerimiz 1.6 m/s hızında, 
2000 kg yük taşıma kapasitesine sahip 
ve 26  kişiliktir. Asansörlerimizin iç 
duvarları tamamen paslanmaz malzemeden 
yapılmıştır. 
TSE, Makine Mühendisleri Odası 
standartlarına uygun ve modern bir 
görünüşe sahiptir. Otomatik kapı sistemi 
ile artık çok daha hızlı ve seri olarak 
çalışmaktadır.

KORKULUKLAR
İş güvenliği standartlarına uygun olarak 
yapılmaya başlanan korkuluklar, hem 
modern ve dayanıklı hem de 10mm lamine 
cam ile daha estetik hale getirilmiştir. 
Altlarına yapılmış olan mermer ile birlikte 
eski, kirli ve kötü görünen denizlikler 
kaldırılarak daha emniyetli bir ortam 
oluşturulmuştur. Yapılacak işin 
2000 m/tül’lük kısmı tamamlanmıştır.

YANGIN SÖNDÜRME 

SİSTEMİ
Merkezi yangın söndürme sistemi iş 
merkezleri için zorunlu hale gelmiştir. 
Sistem ihaleye çıkartılmış olup,ihaleyi 
Yimak Mühendislik Proje Taahhüt San. 
Tic. Ltd. Şti. firması en uygun teklifle 
kazanmıştır.
Sistem toplamda yaklaşık 40.000 metre 
boru, 2 adet elektrikli, 1 adet jokey pompa 
grubundan oluşacaktır. Sistemin içerisinde 
ayrıca 6 kilo Kuru kimyevi toz bulunan 197 
adet sıva üstü yangın dolabı vardır.
Yangın söndürme sistemimiz; Perpa 
içerisinde yangını ısı ile algılayıp otomatik 
olarak müdahale edecektir. Sistem, 
yangının bulunduğu bölgede lokal olarak 
patlayarak yangını o bölgede kontrol altına 
alacaktır.
Bina çevresi yangına müdahale için en 
uygun hale getirilip, gerekli yerlere 8 
adet hidrant ağzı bırakılarak itfaiyenin 
müdahalesi için hazır hale getirilecektir.

WIN FUARLARI
Perpa Ticaret Merkezi olarak her yıl 
elektrik, elektronik ve aydınlatma 
fuarlarına katılıp, Perpa ’ya ve Perpa 
firmalarının tanıtımına destek oluyoruz.

YILIN EN İYİLERİ ÖDÜLLERİ

BHS GROUP ve Kıbrıs’ın ünlü internet 
sitesi CYPAPARAZZİ’nin düzenlediği 
KKTC ve Türkiye en iyiler ödül gecesi 1 
Aralık 2016 Perşembe gecesi İstanbul 
Fulya Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. 
Çeşitli dallarda bir çok ödülün verildiği 
gecede Başkan Hasan Sezgin’e yılın en iyi 
yöneticisi ödülü verildi.

8 MART DÜNYA EMEKÇİ 
KADINLAR GÜNÜ
Perpa A Blok Yönetim Kurulu Başkanımız 
Hasan SEZGİN personelleri ile 8 Mart 
Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Akabinde, 
Perküder’in 8 Mart Dünya Kadınlar günü 
sebebiyle 8. kat Atatürk Büstü önünde 
organize ettiği etkinlikte, Başkanımız 
Hasan SEZGİN günün anlam ve önemini 
belirten konuşmasını yaptı. Konuşmanın 
ardından etkinlik gösteriler ile devam etti.

18 MART ÇANAKKALE 
ZAFERİ
Çanakkale Zaferinin  yıldönümü, Perpa’da 
Bir Şey Yapmalı ve Persiad’ın organize 
ettiği güzel bir etkinlikle kutlandı. 18 
Mart 2017 Cumartesi günü  saat 12.30’da 
Perpa önünde toplananlar kırmızı beyaz 
balonlarla güzel günler göreceğiz çocuklar 
dediler. Perpa tarihinin en kalabalık 
toplantılarından birisi, Perpa A Blok 
salonunda gerçekleştirildi. 

PERPA’DAN HABERLER
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PERPA’YI YAKINDAN TANIYALIM...

Perpa Ticaret Merkezi, 
İstanbul’un Şişli İlçesinde, 
Halil Rıfat Paşa mahallesinde 
bulunur. Kaptan Paşa ve Halide 
Edip Adıvar mahallelerine 
komşudur. Alt tarafında Piyale 
Paşa Bulvarı, ön girişine 
paralel olarak da Darülaceze 
Caddesi ve D-100 karayolu yer 
almaktadır. Havalimanına 20 
dakika, Boğaziçi köprüsüne 10 
dakika, Şişli ve Taksim’e 10’ar 
dakika ulaşım mesafesinde 
bulunan PERPA şehir trafiğini 
rahatlatacak bir noktada olup, 
modern şehirciliğe yapılmış çok 
büyük bir katkıdır.

KONUM
Perpa Ticaret merkezi, Perşembe 
pazarı esnafını tek çatı altında 
toplayarak sektörel enerjiyi ve 
ekonomik potansiyeli tek merkezde 
birleştirmek amacıyla 1986 yılında 
çok ortaklı bir kooperatif olarak 
kurulmuştur. 1988 yılında inşaatı 
bitirilen PERPA Ticaret Merkezi geçen 
29 yıl zarfında farklı sektörlerden 
bir çok firmanın bir araya gelmesi 
ile Ortadoğu’nun ve Balkanların en 
büyük ve en kapasiteli bir ticaret 
merkezi haline gelmiş olmakla 
konumu, büyüklüğü, ekonomik işlevi, 
barındırdığı insan sayısı ve sosyal 
sorumluluk projeleriye Global Dünya 
ticaretiyle bütünleşen mono blok dev 
bir yapıdır.

TARİHÇE

108.526 metrekare arsa üzerinde,  660 bin metrekare ile dünyanın en büyük 
mono blok gövdelerinden birine sahip olan PERPA, devasa bir yapı. 45 bin 
metrekare üzerine oturmuş 14 kattaki yolların toplam uzunluğu 38 kilometreyi 
buluyor. Bu merkezde, 24 yürüyen merdiven ve 36 asansör var olup 4655 iş 
yerinden oluşmaktadır. 
Ön tarafında bulunan 3 ana girişi 8. Kat seviyesindedir. Aynı yapı içerisinde 
bulunmakla beraber A ve B olmak üzere 2 bölüme ayrılmış ve aynı yapı 
içerisinde iki ayrı yönetim tarafından yönetilmektedir. 3500 toplam kapasiteye 
sahip açık ve kapalı otoparkları bulunmaktadır.

MİMARİ ÖZELLİKLER

Perpa Ticaret Merkezi’nde 
Elektrik-elektronik, aydınlatma, 
hırdavat ve makine gibi sektörel 
bazda değişik firmalar faaliyet 
göstermekte ve bunun dışında 
buradaki esnaf ve çalışanların 
yaşamlarını kolaylaştıracak çiçekçiler, 
restoranlar, kargo firma şubeleri, 
bay ve bayan kuaförleri,oto yıkama, 
alış-veriş marketleri, kırtasiyeler, 
anlaşmalı&anlaşmasız matbaa ve 
reklam firmaları, hukuk ve avukatlık 
büroları, mali müşavirlik ve muhasebe 
ofisleri, noter, cafe ve büfeler. 

FİRMALAR

Perpa, ekonomik büyüklüğü itibari ile finansal 
kuruluşların da merkezi haline gelmiştir. 
Ticaret merkezinde 14 farklı bankanın şubesi 
bulunmaktadır. Bunun yanı sıra borsa aracı 
kurumları ve döviz  büroları da ekonomik 
faaliyetlerin hizmetindedir. 
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Kendinizi ve markanız Saray 
Elektrik’i tanıtabilir misiniz?
Saray Elektrik Limitet şirketimizi, 
1998 yılınla eşim ile birlikte kurduk. 
Kablo ağırlıklı olarak, toptan elektrik 
malzeme satışını gerçekleştiriyoruz. 
Pelsan aydınlatmanın, Klâs kablonun, 
Öznur kablonun, Mutlusan plastik 
malzemelerinin bayiliğini yapıyoruz. 
Alçak gerilimde yer alan, her türlü 
elektrik malzemesinin satışını 
sağlıyoruz. Müşterilerimizin 
şehir içi ürünlerini kendi 
araçlarımızla, İstanbul sevkiyatlarını 
gerçekleştiriyoruz. Bizim öncelikli 
ilkemiz, hizmettir. Uygun fiyatla, 
müşterilerimizin ihtiyaçlarını 
gidermeye çalışıyoruz. 

Perpa bünyesinde ne kadar süredir 
yer alıyorsunuz?
2 senedir Perpa bünyesindeyim ve 
yönetim kurulu üyesiyim. Burada 
kendi dükkânlarımızda bulunuyor, 
ancak bizim ana merkezimiz Karaköy 
de yer alıyor. 

Yeni bir şube açma düşünceniz  
var mı?
Daha önce şube açtık, ama eleman 

bölünmesi ve mal bölünmesi hoşumuza 
gitmedi. Onun için yeni bir şube 
açmayı düşünmüyoruz.  

Daha çok hangi kitleye hitap 
ediyorsunuz? Firmalar dışında, 
şahıslara da malzeme satışı 
gerçekleştiriyor musunuz?
Hayır, şahıslara hizmet vermiyoruz, 
sadece toptancılara satışımız var. 
Taahhüt işi yapan firma kullanıcılarına 
malzeme veriyoruz. 

Diğer markalarınızdan biraz 
bahseder misiniz?
SVY Aydınlatma markamızda da 
aydınlatma üzerine malzeme ithalatı 
gerçekleştiriyoruz.  Aynı zaman da 
çevre ve tekstil teknolojileri üzerine 
geri-dönüşüm firmamız var. 

Son olarak eklemek istediğiniz bir 
konu var mı?
Saray Elektrik olarak, pano ve şalt 
malzemesi gibi alçak gerilimle ilgili 
her türlü elektrik malzemesinin satış 
ve bayiliğini gerçekleştiriyoruz. 
Tesisat kablosundan, yer altı 
kablosuna kadar stoklarımızda 
her türlü kabloyu firmamızda 
bulundurmaktayız. 

Gülşah Uçar
Bizim 
Öncelikli 
İlkemiz, 
Hizmet
Saray Elektrik Ltd. Şti. 1998 yılından 
beri endüstriyel elektrik cihazlar, 
enerji kabloları iletişim kabloları 
ve aydınlatma ürünleri sektöründe 
oldukça iddialı. Saray Elektrik’in sahibi 
Gülşah Uçar, Perpa Life’a konuştu...
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Şirket olarak kendinizden bahseder 
misiniz?
İnterısı 1994 yılında kuruldu. İlk 
işimiz bu değildi, daha önce bir bölge 
temsilciliğimiz vardı. Endüstriyel mutfak 
sektörüne komponent ithal ediyoruz. 
Öztiryaki, İnoksan gibi firmaların 
kullandıkları termostatlar, şalteller, 
döner makinesi motoru, gaz valfleri, 
rezistans, piezo çakmağı, silikon rezistans 
gibi malzemelerin ağırlıkla Avrupa’dan, 
İtalya ve Almanya olmak üzere ithalatını 
gerçekleştiriyoruz. Yani sektörde ya 
birinci sınıf ya da ikinci sınıf malzemeleri 
getiriyoruz. İtalya, Amerika’ya, Mısır’a, 
Suudi Arabistan’a, Ukrayna’ya ihracatımız 
var.

Perpa’nın bünyesinde ne zamandan beri 
yer alıyorsunuz?
Burada 10 yıldır varız. Daha önce 
Karaköy’deydik. Orada park sorunu, 
işe konsantre sorunu, gürültüsü sorunu 
çok fazla var. Perpa’da olmaktan çok 
memnunuz, çünkü dışarıda insan kendini 
konumlandıramıyor. Burada işine daha fazla 
konsantre olma imkânı var ve en önemlisi 
ulaşım çok kolay. 

Inter Isı daha çok hangi kesime hitap 
ediyor?
Endüstriyel mutfak sektörü ve daha çok 
üretici firmalara hitap ediyor. Gastronomi 
adı altında irili ufaklı ne üretiliyorsa, 
yıkamadan, pişirmeye, soğutmaya 
kadar üreticilerin ihtiyaç duyduğu tüm 
malzemeleri tedarik ediyoruz. 

Bu sektörü tercih etme 
sebebiniz nedir?
Başladığımız zamanlar 
bu kadar gelişmemiş, 
ama hızla yükselen bir 
sektördü. Dolayısıyla 
bu sektörü erken 
yakalamak istedik. 
Kısmen içerisindeydik, 
ama bu kadar yoğun 
çalışmıyorduk. Sektördeki boşlukları 
gördük ve onları değerlendirmek istedik. 

Bu sene 23. Yılınızı kutluyorsunuz. Özel 
bir kampanya çalışmanız var mı?

Hayır, yok. Belki 25. Yılda böyle bir 
kampanyayı müşterilerimize sunabiliriz. 

Ticaret konusunda ilk başladığınız 
zamandan bu zamana kadar neler 
değişti?
Her gün biraz daha acımasız, çok daha 
profesyonel bir hal alıyor. Bir yapılanma 
içerisinde oluyorsunuz, ama 2 sene 
sonra her şey değişebiliyor. Çok dinamik 
olmak zorundayız, her gün kendimizi 
güncellememiz gerekiyor. Çünkü bu 
değişim her gün oluyor. İthalatımız döviz 
iken, müşterilerimizden alacağımız TL 
olunca sürekli hesap yapmamız gerekiyor. 

Genelde satışlarınız toptan mı oluyor, 
perakende satışlarınız da var mı?
Perakende satışımız yok, sadece toptan 
satış gerçekleştiriyoruz. 

Son olarak içerisinde yer aldığınız 
sektör ile ilgili düşüncelerinizi alabilir 
miyim?
Bu sektör turizmle iç içe bir sektör. Burada 
büyük üreticilerin ihracat şansı varken orta 
ölçekli firma, profesyonel olamamış, ihracat 
organizasyonu yapamamış üreticileri, ciddi 
sıkıntı yaşıyor. 

1994 yılından beri hizmet ve kalite 
olgusunu sektör deneyimi ile birleştiren 
İnter Isı’nın sahibi Kemal Gaygusuz ile 
sektörü ve İnter Isı’yı konuştuk…

Kemal Gaygusuz:
Bu Sektörde 
Dinamik 
Olmak Şart!
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1983’den buyana Erdemir Elektrik engin 
piyasa deneyimi ve konusunda yetkin 
tecrübeli çalışanları ile müşterilerine 
en ekonomik, en güvenilir ve en güncel 
çözümleri sunmaya devam ediyor. Erdemir 
Elektrik’in sahibi Nazım Erdemir Perpa 
Life’a sektörü ve Erdemir Elektrik’i 
anlattı...

Markanızdan bahsedebilir misiniz?
1983 yılında bankalar caddesinde başladık 
ilk olarak bu işe. 2000 yılının başlarında 
da Perpa Ticaret Merkezi’nde faaliyetini 
sürdürmekte olan bir firma Erdemir 
Elektrik. Ekipmanlar olarak elektrik 
panoları, dağıtım panoları, ADP panoları 
gibi panorlarını montajlı olarak hali 
hazırda atölyede yapmakta ve yurt dışına 
satmaktayız. 

Kaç kişilik bir ekibiniz var?
Şuan çekirdek kadro olarak 9 kişiden 
ibaretiz. 

Perpa dışında başka bir ofisiniz var mı?
Yine Perpa’da olmak üzere depo olarak 
kullandığımız ve aynı zamanda çizim odası 
olarak kullandığımız bir yerimiz daha 
var. Bunların dışında montaj atölyemizde 
Perpa’da yer almakta. 

Aile şireketi misiniz?
Evet aile şirketiyiz diyebiliriz. Nazim 
Erdemir olarak bu firma kuruldu. Erdemir 
Elektrik Tic. Ve San. olarak ise 2016 

Mart ayından itibaren Erdemir Elektrik 
Otomasyon İnşat ve taahüt şirketi olarak 
faliyetini devam ettirmektedir. Yani bir 
unvan değişikliğimiz oldu.

Ünvan değişimi sizi ne kadar etkiledi?
İyi yönde etkiledi diyebilirim. Daha 
fazla ciddiyet kazanmasına ve firmanın 

oturmasına neden oldu.

Referanslarınızdan bize bahseder 
misiniz?
Çorlu’da Garanti iplik fabrikasında iki 
nokta 35 envayi rüzgar tirübünün alt 
yapısını yaptık ve şuan faliyette. Bununla 
birlikte Akyüzler Mitsubishi servisinin 
anahtar teslimini yaptık. İski’ye su 
toplama hafızalarına ait kumanda 
panolarını yapıyoruz. Bunun dışında 
Türkmenistan’a harici aydınlatma dediğimiz 
aydınlatmaların panolarını yapıp montajla 
ihrac ettik. Ve bunlar gibi büyük işlere imza 
attık.

Çevre politikası hakkında ne 
düşünüyorsunuz?
Her zaman gelecek kuşaklara güzel bir 
dünya bırakılması hususundaki en hassas 
olduğumuz noktalardan biri. Çevre 
temizliği ve çevre korumasıyla ilgili buna 
mümkün mertebe elektrik ekipmanları 
kullanırken de çok dikkat ediyoruz. O 
kirliliğe neden olan malzemeler ile ilgili 
mümkün mertebe çalışmalar yapmaktayız. 

Eklemek istediğiniz bir şey?
Türkiye’de elektrik sektöründe dünyada 
oturmuş bir vaziyette olan standartlaşma 
dediğimiz oluşum maalesef ülkemizde 
gerçekleşmemiştir. Bu haksız rekabete 
neden oluyor. Bunlar ise kalitenin geri 
planda kalmasına sebep oluyor. 

Erdemir Elektrik 1983’den bu yana engin 
piyasa deneyimi ve konusunda yetkin 
tecrübeli çalışanları ile müşterilerine en 
ekonomik, en güvenilir, en güncel çözümleri 
sunmaya devam ediyor. Erdemir Elektrik’in 
sahibi Nazım Erdemir Perpa Life’a sektörü 
ve Erdemir Elektrik’i anlattı...

Nazım Erdemir:
Haksız Rekabet 
Kalitenin Geri 
Planda Kalmasına 
Sebep Oluyor.





Markanızı öncelikle tanıtır mısınız?
ETK Kablo, Türk Telekom için harici 
telefon kabloları üretmeki için 1979 
yılında İstanbul, Türkiye’de kuruldu. 
Geçen süre zarfında ülkemizin ihtiyaçları 
sebebiyle fiber optik kablo ve zayıf akım 
kablo üretimine de başlandı. Şu anda 
ETK Kablo 80’den fazla ülkeye ihracat 
gerçekleştiriyor.

ETK Kablo markası Perpa bünyesinde ne 
zamandan beri yer alıyor?
ETK Kablo’nun tüm ürünleri, Perpa’daki ETK 
Kablo distribütörlerinde uzun yıllardan beri 
mevcut. Hem ETK Kablo zayıf akım kabloları 
ve telefon kabloları hem de ETK Kablo fiber 
optik kabloları Perpa’daki distribütörlerinden 
kolaylıka bulunabilir.

Perpa dışında başka distribütörleriniz 
var mı?
Perpa dışında Türkiye’nin çoğu ilinde 
ETK Kablo distribütörleri mevcut, Aynı 
zamanda yurt dışında da çeşitli ülkelerde 
ETK Kablo’nun uzun yıllardan beri çalıştığı 
distribütörleri mevcut.

Referanslarınızı öğrenebilir miyiz?
ETK Kablo’nun başlıca referanslarını 
Marmaray, Avrasya Tüneli, Türk Telekom, 
Turkcell Superonline, Türksat, Vodafone, 
Hyundai Engineering, Samsung C&T, 
Ericsson, Huawei, Etisalat, Eni olarak 
sıralayabiliriz. Sayılanların haricinde 
Dünya’nın neredeyse tüm telekomünikasyon 
firmaları ETK Kablo markasını tanıyor ve 
güveniyor, telekomünikasyon firmalarının 
yanı sıra İstanbul Yeni Havalimanı, 
İstanbul Atatürk Havalimanı, Nikola Tesla 
Havalimanı, Blaise Diagne Havalimanı, 
İtalya’daki çoğu havalimanları ETK Kablo 
markasını tercih ediyor. Sektörel olarak 
listelendiğinde ise alışveriş merkezleri, askeri 
kurumlar, demir yolları, devlet kurumları, 
dini yapılar, eğitim kurumları, elektrik 
santralleri, hastaneler, havalimanları, konut 
projeleri, köprüler, limanlar, metrolar, oteller, 
otoyollar, petrol ve gaz tesisleri, sanayi 
tesisleri, spor alanları, tarım firmaları, 
telekomünikasyon firmaları, ticari yapılar, 
tüneller ETK Kablo ile kesintisiz iletişime 
kavuşan sektör ve kurumlar.

Sektörde nasıl bir büyüme sağladınız?
ETK Kablo, her geçen yıl kapasite ve cirosal 
olarak büyüyor, 2016 yılında, bir önceki yıla 
oranla %30 büyüme sağlandı ve mevcut ilk 
çeyrek verilerine göre büyümedeki bu artış 
2017’de de devamlılık sağlayacak.

Çevre politikası hakkında ETK 
Kablo’nun duruşu nedir?
ETK Kablo’da ISO 14001 Çevre Yönetim 
Sistemi etkin olarak uygulanmakta ve 
kontrol edilmekte, geri dönüştürülebilir tüm 
atıkları çevreye yeniden kazandırmakta ve 
tedarikçilerini de bu yönde teşvik etmekte. 
Daha yeşil bir gelecek için dönüştürülebilir 
atık oranını her geçen gün artırmayı kendine 
bir görev biliyor. Ekolojik riskleri azaltıp 
her bir bireye ulaşmanın, vazifesi olduğuna 
inanıyor.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler 
var mı?
ETK Kablo sürekli olarak ürün portfolyosunu 
genişletip, arzulanan ürünü müşterilerine 
optimum şekilde sunuyor. ETK Kablo, 
özellikle Ar-Ge’ye çok önem veriyor. 
Geçtiğimiz yıllarda, ETK Kablo bünyesinde 
özellikle fiber optik kablolarda yapılan 
Ar-Ge çalışmaları ile, ülkemiizde üretimi 
mevcut olmayan çokça kablonun üretimi 
gerçekleştirildi. 2017 yılında da Ar-Ge 
yatırımları sürecek. ETK Kablo’nun Ar-
Ge konusunda hızdan evvelki öncelikleri 
standardlara uygun üretim ve dolayısı ile 
yakalanan üst düzey kalite. 
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1979 yılında telefon 
kabloları üretmek amacıyla 

İstanbul’da kurulan ETK 
Kablo’nun Genel Müdür 

Ticari Yardımcısı Mehmet 
Şahal, Perpa Life’a ETK 

Kablo’yu anlattı...

Mehmet Şahal:
Her Yıl 

Biraz 
Daha 

Büyüyoruz





1992 yılında kurulan şirketimiz Elektrik 
ve Elektronik Taahhüt hizmetleri 
alanında faaliyet göstermektedir. 
Günümüze kadar birçok projeyi başarı 
ile bitirerek hem bizimle çalışmaktan 
hem de ortaya çıkan işlerden memnun 
müşteriler kazandık. Gene bu doğrultuda 
hız kesmeden hedefimiz yeni müşteriler 
kazanarak Elektrik ve Elektronik 
Taahhüt alanında imalat ve hizmet 
kalitesinden ödün vermeden müşteri 
memnuniyeti doğrultusunda zamanında 
ve doğru yapılacak işlerle, hem kendimizi 
geliştirmek hem de siz müşterilerimize 
daha iyi diyalog kurarak daha güzel ve 
başarılı işlere birlikte imza atmaktır. 

Yatırımcıların ve işletmelerin 
beklentileri; ihtiyaçlarının çözümüne 
odaklanmış, güvenilir, yüksek kalitede 
hizmet veren, bilgi ve deneyimle 
donatılmış, yaratıcı ve dinamik 
kurumlarla çalışabilmektir. Sunduğumuz 
hizmet ve uzmanlık; elektrik enerjisinin 
kalitesi, kontrolü, güvenilirliği, sürekliliği 
ve optimizasyonu içindir.

 
İlkelerimiz; 
•  Tüm insanların yaşam kalitesini 
arttırmak için sosyal sorumluluklarımızı 
yerine getirmek, teknolojiyi insanlığın 
gelişimi için kullanmak, 
•  Müşterilerimize, tedarikçilerimize ve 
çalışanlarımıza karşı dürüst olmak, 

•  Faaliyetlerimizi; ekonomik gelişim, 
çevreyi koruma ve sosyal eşitlik 
çerçevesinde geliştirmek, 
•  Eğitimi ve deneyimiyle yenilikçi çözümler 
üreten, takımın bir ferdi olduğunu ve kişisel 
katkısını bilen, sorgulayan, sürekli gelişen 
ve geliştiren insan kaynağı yaratmak, 
•  Çözüm üretmek, uygulamak ve 
geliştirmek için var olmak, 
•  Sürekli gelişim ile “elimizden geleni değil 
olması gerekeni” yapmak, 
•  Müşteri beklentilerini aşarak, müşteriyi 
memnun etmek, 
•  Kurumsal ticari faaliyetlerimize ve 
bireysel ilişkilerimize değer katmak, 
•  Faaliyetlerini sistem ve standartlara 
bağlamış bir kurum olmak, kurum içinde 

merkezi demokratik bir yönetim anlayışı ile 
çalışmak. 
 
Değerlerimiz;
•Güvenilirlik Dürüstlük
“Güven” hayatımızda ve çalışma 
yaşamımızın her alanında vazgeçilmez ve 
değiştirilmez değerimizdir.
•Müşteri Memnuniyeti
Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini 
anlayarak, müşteri memnuniyetini her 
zaman ön planda tutarak, yaptığımız 
işlerde yüklendiğimiz misyonu yerine 
getirmek.
•Kalite ve Sonuç Odaklılık
Sağladığımız hizmetlerde kalite 
standartlarına uygunluğu ve sorun değil, 
sonuç üretmeyi ilke edinmek.
•Yenilikçilik ve Girişimcilik
İleriyi düşünmek, girişimci olmak, 
yeni fikirlere, yeni sistemlere, yeni 
yapılanmalara açık olmak ve bunları 
sahiplenerek yaptığımız uygulamalarda 
işimizin sonuna kadar arkasında olmak.
•Sürekli Öğrenme ve Gelişme
Sürekli gelişen ve değişen teknolojideki 
yenilikleri takip etmek, teknik bilgi ve 
yönetimsel becerileri geliştirmeyi hedef 
almak.
•Ekip Çalışması
Ortak amaç ve hedeflerimiz 
doğrultusunda; uyum ve iş birliği 
içerisinde ‘BİZ’ ruhuyla çalışıyoruz... 

Dünyada ve ülkemizde her geçen 
gün artan elektrik enerjisi 
ihtiyaçlarını ve bu enerjinin 
tüketicilere güvenli bir şekilde 
ulaştırılmasında müşteri 
memnuniyeti başta olmak üzere 
güvenli ve ihtiyaçlara karşılık 
verebilecek şekilde taşımak 
felsefesi ile yola çıktık.

Cengiz Özcan
Sisel Elektrik  
& Elektronik
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