
  

 A  PERPA BLOK b ü l te n
Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat Malikleri Yönetimi Bülteni - Ağustos 2012
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Kat Maliklerimizin İBB’ye açtığı davalarda son durum....

Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice 
bayramlar geçirmek dileğiyle, 

Ramazan Bayramınız kutlu olsun.
 A Blok Yönetimi

Merkezi ısıtma soğutma sistemi tamamlanıyor, Viyadükler 
yenileniyor, Fiber Optik internet dönemi başlıyor...
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 Sevgili Perpalılar,
 Şubat 2012 Genel Kurulumuz-
dan sonraki ilk bültenimizle sizlere 
tekrar merhaba diyoruz. Yönetim 
Kurulu olarak yaptığımız faaliyetle-
rimizi sizlere düzenli olarak 6 ayda 
bir yayınlanan bültenimizle duyu-
ruyoruz.
 Tekrar göreve geldiğimiz gün-
den bu yana 6 ay geçti, Bu ayki bül-
tenimizde, merkezi ısıtma soğutma 
projesi, Viyadüklerin yenilenmesi, 
açılan davalardaki son durum ve 
fiber internet konularında bilgiler 
sunuyoruz.
 Devam etmekte olan merkezi 
ısıtma soğutma projemizdeki ça-
lışmalarda sona yaklaştık. Sistem 
daha önce de belirttiğimiz gibi 
2012 kış mevsiminde ısıtma yap-
maya başlayacak. Şu anda proje-
mizin borulama bölümümün %95’i 
bitirildi. Testleri yapılan (Hava ve Su 
testleri) katlar tarafımızdan teslim 
alınmaya başlandı. Bununla bera-
ber izolasyon işlemleri de devam 
etmektedir. Biten katlar peyderpey 
teslim alınmaktadır.
 Eski kazan dairesi tümüyle sö-
külüp tamamen yenilendi, yeni ka-
zanların montajı yapıldı. 978 KW’lık 
Wiesmann marka 6 adet yeni kazan 
yerleştirildi. Kış sezonunda hizmet 
vermeye hazır hale getirildi.  5 Ekim 
tarihi itibarıyla merkezi ısıtma sis-
temi devreye alınacaktır. Önümüz-
deki kış döneminde sizlerin sıkıntı 
yaşamaması için dükkan içi tesisat-
ların bir an önce kat maliklerimiz ta-
rafından yapılması gerekmektedir.
 Genel kurulda aldığımız karar  
ile dükkan içi tesisatlar kat malik-
lerimiz tarafından yapılacaktır.  Kat 
Maliklerimize daha fazla yardımcı 
olabilmek için, 8. kattaki eski tek-

nik büro, ısıtma soğutma projesi 
yönetim ofisi olarak sizlere hizmet 
vermeye başlamıştır.  Bu merkezde 
çalışan mühendis grubu arkadaşlar 
bütün dükkanları tek tek dolaşarak 
gerekli keşifleri yapıp, projelerini 
çizerek ihtiyaç duyulan bütün ekip-
man listelerini hazırlayarak sizlere 
sunacaklardır. Dilerseniz yönetim 
merkezimizi veyahut proje ofisimi-
zi ziyaret ederek kendinizde elden 
teslim alabilirsiniz. 
 Bu konuda üyelerimize daha 
fazla yardımcı olmak adına fan coil 
firmaları ile yaptığımız görüşme-
ler aldığımız fiyat listeleri ve teslim 
tarihleride gözönünde bulundu-
rularak ihtiyacınız olan bütün mal-
zemeler (Fan coil, Kombine vana, 
Termostat, bağlantı elemanları ve 
izolasyonlu spiral boru) tarafımız-
dan temin edilmiştir. Dileyen kat 
malikimiz dükkanına ait proje ile 
yönetim merkezimize gelerek ihti-
yacı olan bütün ekipmanları ücreti 
mukabilinde satın alabilir.  
 Yaklaşan kış döneminde herhan-
gi bir olumsuzluk yaşamamanız için 
uygulama firmaları ile görüşmele-
rimiz devam etmektedir en uygun 
fiyatlarla bu hizmeti almanız için 
çaba gösteriyoruz. Bu konuda ge-
rekli hassasiyeti gösterip dükkan-
larınızın iç tesisatlarını bir an önce 
yaptırmanızı bekliyoruz.
 4, 7 ve 10. kat giriş ve çıkış viya-
dükleri yapılan bilimsel incelemeler 
sonucunda güçlendirilmesi, döşe-
me plekanslarının (prefabrik yapı) 
değiştirilmesi zorunlu hale gelmiş-
tir. Bu konuyla ilgili üç ay önce baş-
layan ihale süreci sona ermiş olup 
en düşük fiyatı veren 2 ortak firma-
ya ihale edilmiştir. 
 Viyadüklerin yenilenmesi için çi-
zilen projeye gerekli onaylar alınmış 
olup Şişli Belediyesi’nden gerekli 
ruhsat izinleri alınır alınmaz inşaata 
başlanacaktır.  İşin bitim süresi 90 
takvim günüdür.

 Bu süre içinde 4, 7 ve 10. katla-
ra araç giriş çıkışı olmayacağından 
dolayı G1, G3, Yükleme1 ve Yükle-
me2 açık otoparkları kullanılacak-
tır. Bu süre içinde sorunları asgari-
ye indirmek için yük asansörlerini 
kullanacağız, yönetimimiz tarafın-
dan aksamaları engellemek için bu 
asansörlere birer tane görevli konu-
lacaktır. Yapılması zorunlu olan bu 
durum karşısında sizlerin sabrına ve 
desteğinize ihtiyacımız var, Yapma-
ya çalıştığımız her şey daha güzel 
ve güvenli bir Perpa içindir.
 Kat maliklerimiz tarafından İstan-
bul Büyükşehir ve Şişli Belediyesi’ne 
karşı açılan davalar devam etmekte 
olup, ektede sunduğumuz gibi, bir 
davada İstanbul 2. İdare Mahkeme-
si yürütmeyi durdurma kararı ver-
miştir, diğer davalarda tarafımızdan 
takip edilmektedir. Şu ana kadar ya-
şanan herhangi bir olumsuz durum 
yoktur. Yapılan haksızlık ve hukuk-
suzluğun takipçisi olmaya devam 
edeceğiz.
 Opet Genel Müdürlüğü ile yap-
tığımız anlaşma gereği bütün Per-
palılara Türkiye’nin her yerinde tüm 
akaryakıtlarda %5 indirim olanağı-
sağladık.  %5 indirimden yarlanabil-
mek için, Perpa’da faaliyet gösteril-
diğinin belgelenip otobil alınması 
yeterli olacaktır.
 Süperonline ile yaptığımız an-
laşma sonucu Perpa A Blok ta Fiber 
optik internet dönemi başladı. Ta-
lep ettiğinizde kısa bir süre içinde 
fiber optik bağlatabilirsiniz
 Sevgili Perpalılar, Genel Kurul 
sürecinde gösterdiğiniz ilgi ve gü-
venden dolayı hepinize teşekkür 
ederiz. 
 Bu vesile ile yaklaşan Ramazan 
Bayramınızı kutlar, Tüm sevdikle-
rinizle sağlıklı ve mutlu bir yaşam 
dilerim. Bu duygu ve düşünceler ile 
hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Hoşçakalın...



Viyadükler Yenileniyor
Perpa’nın 23 yıldır ağır yükünü taşıyan  4, 7 ve 10. katlardaki araç giriş-çıkış 
viyadükleri geçen zamanda epeyce yıpranmış ve kullanımı tehlikeli hale 
gelmiştir.  Perpa A ve B Blok yönetimleri olarak sorunun çözümü için gerekli 
incelemeleri yaptıktan sonra viyadüklerin yenilenmesi için ihale açtık.
 Perpa Ticaret Merkezi 4. 7. ve 10. Kat araç giriş-
çıkış viyadük kolonlarının yıpranmasından dolayı 
güçlendirilmesi, paneltonların değiştirilmesi için yapılan 
ihale sonuçlandı. 

 Teknik şartnamede belirtilen hususlar çerçevesinde 
güçlendirme işi, 90 gün içerisinde tamamlanması şartıyla, 
1.650.000,00+KDV (Bir milyon altı yüz elli bin Türk Lirası) 
bedelle, Önder Hafriyat ve Faras Yapı ortaklığına ihale 
edildi.

 Viyadüklerin yenilenmesi sırasında araç katlarına giriş-
çıkış yapılamayacağından, bu süre içinde araç giriş-çıkışları 

G1, G2, G3, yükleme1 ve yükleme 2  otoparklarından 
yapılacaktır.  
 Üyelerimiz yükleme  boşaltma için yük asansörlerini 
kullanacaklardır.  İnşaat süresince, yükleme ve boşaltmada 
bir sıkıntı yaşanmaması için, yük asansörlerinde birer 
görevli bulundurulacaktır. 
 Şu anda Şişli Belediyesine inşaat ruhsatı için başvuru 
yapılmıştır. Ruhsat alındıktan sonra kısa süre içinde inşaat 
başlayıp, doksan takvim gününde bitirilecektir.
 Viyadüklerin yenilenme inşaatı süresince göstereceğiniz 
anlayıştan dolayı teşekkür ederiz.
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Isıtma Soğutma Sistemi Tamamlanıyor
 Sayın Kat Maliklerimiz ; Perpa A Bloktaki Isıtma-Soğutma sistemimiz tamamlanmak 
üzeredir. Bu kış yeni sistem üzerinden ısıtma yapılacaktır. Bu nedenle dükkân içi tesisatlarınızı 
en geç 30 Eylül 2012 tarihine kadar yaptırmanız gerekmektedir.

 Değerli Kat Maliklerimiz, 
Ağustos 2011 yılında başladığımız, Isıtma-Soğutma 
Sisteminin 45 km olan toplam borulama metrajının %98’i 
Haziran 2012 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.  Yaklaşık 
2200 dükkanın kapı girişlerine kadar Isıtma-Soğutma 
sisteminin vanaları monte edilmiş, kazan dairesinden 
itibaren 20 adet kolon borulaması ve kat kesme 
vanalarının montajı da tamamlanmıştır. Bu işlemler ile 
toplam 5500 adet vana montajı yapılmıştır. 
 1/2/3 garaj katlarından itibaren kolonlardan 
kazan dairesine giden ana hat borulaması da yapılarak, 
tüm bahsi geçen kat ve kolonların hava ve su basıncı 
testleri ile izolasyon işlemlerine geçilmiştir. İzolasyonu 
biten katlarda Danmat PVC kaplama işlemine 
başlanılmıştır. Eski kazan dairesi tümüyle sökülüp gerekli 
inşaii işlemler bitirilmiş, 978 KW’lık Wiesmann marka, 
6 adet kazan yerleştirilmiş olup, 5 Ekim tarihi itibariyle 
merkezi ısıtma sistemi devreye alınacaktır.
 Bu nedenle Kat Maliklerimizin dükkan içi 
keşiflerini bir an önce yaptırmaları, kullanacakları fancoil 
cihazları ve teknik ekipmanları belirlemeleri,  30 Eylül 
tarihine kadar dükkan içi tesisatlarını bitirmiş olmaları 
gerekmektedir.  2013 yılı yaz sezonu başında ise merkezi 
soğutma sisteminin devreye alınması planlanmıştır.
 Yapılacak olan işlemlerin sağlıklı yürümesi 
ve sağlıklı sonuçlanması için, Isıtma – Soğutma Proje 
Yönetim Merkezi oluşturulmuştur.  Bu merkezde verilen 
hizmet çerçevesinde; tüm dükkanlara yerinde keşif 
yapılarak, dükkan sahibi veya kiracısı ile görüşülüp, 
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Isıtma Soğutma Sistemi Tamamlanıyor
borulama ve drenaj hatları belirlenmekte, bölünmüş 

dükkanlar da dahil olmak üzere  mevcut dekorasyona 

en uygun kapasiteli fancoil  cihazları ile cihazlar için 

uygun kontrol vanalarının seçimi yapılmaktadır. Tüm bu 
konuları içeren bir uygulama projesi hazırlanarak dükkan 
sahiplerine dağıtılmak üzere yönetime sunulmakta, 
uygulama için rahat teklif alabilmeleri maksadıyla 
projelendirilen tüm dükkanlarla ilgili bir de metrajlı keşif 
dosyası hazırlanmıştır.
 Kat Maliklerimiz ihtiyaçları doğrultusunda 
(Üntes marka) fancoil cihazlarını, termostat ve kombine 
vanalarını ücreti mukabilinde Yönetim Merkezimizden 
temin edebilirler. Ayrıca, tip projeye bağlı kalmak 
koşuluyla farklı markalarda (kombine vanaları hariç) 
fancoil cihazı ve termostat kullanabilirler.  Sistemin bir 
bütün olarak sağlıklı kontrol edilebilmesi için, kombine 
vanaları yönetim tarafından topluca ve uygun fiyatla 
temin edilerek, ücret mukabilinde Maliklerimize 
sunulacaktır.
 Dükkan içi keşiflerini ve imalatlarını henüz 
yaptırmayan Maliklerimiz, Isıtma-Soğutma Proje Yönetim 
Merkezimizden (8. Kat Eski Teknik Büro)  veya A Blok 
Teknik Ekibimizden  her türlü detaylı bilgiye ulaşabilirler.
 Dükkan içi tesisatlarını yaptırmayan Kat 
Maliklerimizin, Isıtma-Soğutma hizmetinden 
yararlanmaları teknik olarak mümkün 
olmayacağından bu konuda hassasiyet göstermenizi 
önemle rica ederiz.

İRTİBAT:
A Blok Yönetim    : 0212 222 81 43 / 3 Hat
A Blok Teknik Servis   : 0212 222 76 56 / 0212 222 75 28
E-Mail   : isitmasogutma@elektrokent.com.tr
Isıtma-Soğutma 
Proje Yönetim Merkezi    : 0212 221 15 00
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  PERPA BLOKA b ü l te n

Perpalılara indirimli akaryakıt...
Yönetimimiz OPET’le iş birliği yaparak, Perpa’lılara %5 
yakıt indirimi sağladı.

A Blok Fiber İnternete Kavuştu
Yapılan sözleşme ile tüm A Blok, fiberoptik internet ağı 
ile donatılarak, dünya  standartlarının üzerinde olan fiber 
internet hizmetini kullanmaya başladı.

Artık içinden ışık geçen fiber optik kablolarla 
internete bağlanan Perpa’lılar, bilgilere, yüksek hızla, 
kesintisiz, güvenilir ve çok daha kaliteli bir şekilde 
ulaşabilmektedirler.

Üyelerimiz konu 
hakkında daha 
detaylı bilgi ve 
başvuru için ; 0850 
222 1 222 numaralı 
çağrı merkezinden 
veya http://www.
superonline.net/
baglan/fiber-internet/
hemen-basvur 
adresinden iletişime 
geçebilirler.

Fiber İnternet Nedir? 

Fiber İnternet, dünyanın en hızlı internet erişim 
teknolojisidir. Hızı, dünya standartlarının bile üzerinde 
olan fiber internet sayesinde, dilediğin müziğe tıkladığın 
an, merak ettiğin filmi ise 
bir dakikadan çok daha kısa bir sürede indirebilirsin. 
Ayrıca, en büyük dosyaları bile göz açıp kapatıncaya 
kadar paylaşabilir, en zorlu online oyunları rahatlıkla 
oynayabilirsin. 

ADSL’de eski bakır kablolarla internete bağlanmaya 
çalışırken, Fiber İnternet’te içinden ışık geçen fiber optik 
kablolarla internete bağlanırsın.

Yöneticiliğimiz, Superonline ile yaptığı sözleşmeyle, dünyanın en hızlı internet erişim teknolojisi olan 
Fiberoptik interneti Perpa A Blok’a getirdi.

 Yönetimimiz Opet’le iş birliği yaparak  üyelerimizin 
akaryakıt ihtiyaçlarını her açıdan daha avantajlı hale 
getirmeyi amaçlamıştır. Perpalılar OPET Otobil sistemine 
katılarak,  Türkiye’nin her yerinden %5 oranında daha 
ucuz  ve  kaliteli  akaryakıt temin edebileceklerdir. 
 %5 indirimden yararlanabilmek için, Perpa’da 
faaliyet gösterildiğinin belgelenmesi yeterli olacaktır. 
Otobil’e dahil olan Perpalı, para ödemeden ve fatura 
almadan yakıtını temin edecek, 15 günlük periyotlarla 
%5 indirimli faturalar kendilerine gönderilecektir.
 Ayrıca, Otobil sistemi ile, kişisel kullanıcılar 
ve şirketler,  taşıtlarının akaryakıt harcamalarını tam 
anlamıyla kontrol altına alma imkanına kavuşacaklardır.  
İstasyonlarda otomatik olarak yapılan dolumların bilgileri 
ve taşıtın kilometresi elektronik ortamda müşteriye 
gönderilecektir.
 Üyelerimiz konu hakkında daha detaylı bilgi için; 
Berker KAYACI - 0549 562 60 20 telefon numarasından 
veya  berker.kayaci@opet.com.tr  e-mail adresinden 
iletişime geçebilirler.


