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Sevgili Perpa’lılar, Hepinize Merhaba,

2010 yılından bugüne kadar yayınladığımız birçok bülten ile sizlere 
yaptığımız, devam eden ve yapacağımız çalışmaları duyurduk. Bu bültenimiz 
ile  2016 yılında yaptıklarımız ve 2017 yılında yapmaya çalışacağımız projeler 
hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum.

Aralık ayı sonunda yayınlamamız gereken bu sayı, 15 Şubat 2017 tarihinde 
yapılacak olan Mali Genel Kurul nedeni ile biraz gecikmeli sizlere ulaştı. 
Bunun başlıca nedeni, 2016 yılına ait Gelir-Gider Tablosu ile birlikte 2016 
yılına ait Bilançonun da, bültenle birlikte sizlere ulaştırılarak konu hakkında 
bilgi sahibi olmanızı sağlamaktır.

Bir yandan Perpa’ mızın eksiklerini tespit etmeye, diğer yandan değer katacak 
projeler üretmeye devam ediyoruz. 

6 adet yük asansörümüz yenilendi. Çok daha hızlı, konforlu ve güvenilir. 
Ayrıca yeni asansörlerimiz 14. Kata kadar çıkıyor. Diğer asansörlerin de 
yenilenmesi için çalışmalarımız devam ediyor.

İş güvenliği konusunda sıkıntılı olan eski avlu demirleri sökülerek yerine daha 
konforlu ve estetik, iş güvenliğine uygun paslanmaz cam korkuluklar yapıldı.

Değişen yangın yönetmenliğine göre, yenilenmesi zorunlu olan yangın 
söndürme spring sisteminin projesi hazırlanmış, Şişli Belediyesine harçları 
yatırılmış ve  ihalesi gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı içerisinde devreye alınacaktır. 

2007 / Nisan tarihinde tüm kat maliklerimizden gizlenerek bilgimiz dışında 
yürütülen parselasyon işlemleri ile kat maliklerimizin her birinin işyeri 
alanları ölçeğinde hissedar oldukları 108.526 m2 alanlı arsalarımız ile ilgili 
olarak 2010 yılında başlattığımız hukuk mücadelesi, aleyhimize üretilen tüm 
haksız ithamları, aleyhte düşünceleri yıkarcasına lehimize sonuçlanmıştır. 

Kat maliklerimizin aleyhine hukuksal sonuç içeren 1/5000 ölçekli nazım 
imar planı,  1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve anılan planlar dayanak 
alınarak hazırlanan parselasyon işlemleri BÜTÜNÜYLE İPTAL EDİLMİŞTİR.  

Şimdi büyük bir heyecanla mahkeme kararının Danıştay tarafından 
taçlandırılmasını bekliyoruz.

Bugüne kadar 1000 kat malikimiz vekaletnamelerini yönetimimize 
ulaştırmıştır. Diğer kat maliklerimizin de, en kısa süre içinde vekaletnamelerini 
getirmelerini bekliyoruz. Kazanılmış haklarınızdan neden vazgeçtiğinizi 
anlamakta zorluk çekiyoruz.

Sizden istediğimiz, devam eden süreçte her genel kurulda olduğu gibi bize 
olan güveninizi sürdürmenizdir.

Saygılarımla,

Hasan SEZGİN
A Blok Kat Malikleri 
Yönetim Kurulu Başkanı
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Yeni 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.

www.perpa.com

Yük Asansörlerimiz Yenileniyor

6 Adet yük asansöründen 5 tanesinin 
yenileme çalışmaları bitti. 6. yük 
asansörünün çalışmalarına başlanıldı. 
Kone Firması  montaja devam ediyor. 

Yeni Asansörlerimiz  1.6 m/s hızında ve 
2000 kg  yük taşıma kapasitesine sahip 
ve 26 kişiliktir. 
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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.

www.perpa.com

Korkuluklarımız Yenileniyor



5

Merkezi yangın söndürme sistemi iş 
merkezleri için zorunlu hale gelmiştir. 
Sistem ihaleye çıkartılmış olup, 10 firma 
dosya almış ve 8 firma teklif vermiştir. 

Yapılan ihaleyi Yimak Mühendislik Proje 
Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti. firması en 
uygun teklifle kazanmıştır.

Yangın söndürme sistemimiz; Perpa 
içerisinde yangını ısı ile  algılayıp 
otomatik olarak müdahele edecektir. 
Sistem, yangının bulunduğu bölgede 
lokal olarak patlayarak yangını o bölgede 
kontrol altına alacaktır.

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.

Bina çevresi yangına müdahale için en 
uygun hale getirilip, gerekli yerlere 8 
adet hidrant ağzı bırakılarak itfaiyenin 
müdahalesi için hazır hale getirilecektir.

www.perpa.com

Yangın Söndürme Sistemi İhale Edildi
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15 Temmuz’da Kırılan Camlar Yenilendi

Perpa’nın her iki cephesindeki ana giriş, yan giriş ve çatıdaki 15 temmuz gecesi kırılan 
camların değişimi yapılmıştır. Piyale Paşa yan girişte 45m2, ana girişte 144 m2, Okmeydanı 
tarafı yan girişte 20 m2 ve çatıda 30 m2 kırılan cam değiştirilerek tehlikeli durum ortadan 
kaldırılmıştır.
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Dış Cephe Yenileme Çalışmaları

Perpa Okmeydanı 
yönüne bakan 
tuvaletlerin 
bulunduğu dış 
cephenin bozulan 
ve dökülmeye 
yüz tutmuş olan 
yaklaşık 5 ila 8 cm 
kalınlığındaki eski 
sıvalar tehlike arz 
ettiği için tamiri ve 
boyası yapılmıştır.
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Garaj Katları ve 2. Kat Aydınlatmaları

1.,2. ve 3. Katlardaki kapalı otoparklarda eski aydınlatma hareket sensörlü led etanj 
armatürlerle değiştirilerek otomatik açılır kapanır hale getirilmiş olup, % 80 enerji 
tasarrufu sağlamıştır.

2. kat yüksek tavanda bulunan 2x58 armatürler, ayarlı refrektörlü  t5  1x80 ayarlı 
değiştirilerek mağazaların camlarının vitrinlerine parlama yapmadan eski mumu 
sağlayacak şekilde %30 tasarruf sağlanmıştır.
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Ortak Alana Atatürk Resimleri Konuldu

Perpa Ticaret Merkezi’nin 13. Kattaki Perpa Yönetim Merkezi yazan alanın A Blok’a ait 
olan bölümü Atatürk resimleri ile donatıldı. 
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Okullara Yapılan Atatürk Büstleri

Halil Rıfat Paşa Endüstri Meslek Lisesi ve Hüseyin Avni Kurşun İlköğretim okulunun eski 
Atatürk Büstleri kaldırılıp yerine şık ve daha dayanıklı Atatürk Büstü yapılmıştır.



Personel İle Bayramlaşma

www.perpa.com
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Her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ve Kurban Bayramı sonrası personelimiz ile 
bayramlaşma töreni düzenlendi.

‘‘perpa.com’’
 internet 
sayfamızın firma 
içerikleri yeniden 
güncelleniyor.
Sosyal Medya 
ve arama 
motorlarında 
firmalarımızın 
daha iyi bir yer 
edinebilmesi 
için çalışmalar 
yapılıyor.
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Arsa Davalarımız

Arsaların lehimize sonuçlanması ile 11 Mayıs 2016 tarihinde A Blok Kat Malikleri ile Konferans 
salonumuzda Bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

Toplantı sonucunda daha öncesinde de belirtmiş olduğumuz gibi takip edilecek süreçte: Güncelleme 
listelerinin yapılarak, tapularımızın eski haline getirilmesi ve arsa paylarımızın iadesini talep edildi.

Belediye ile görüşmelerde, sizin adınıza talepte  bulunabilmek, anlaşma sağlanamadığı takdirde 
Belediyeye dava açmak için vekaletlerinize ihtiyacımız vardır.

Ayrıca, vekalet veren kat maliklerimiz için, otopark gelirlerinden 2009 yılından bu yana alamadığımız 
payımızı da talep edebilmemiz, vekalet veren kat malikleri için mümkün olabilecektir.
 
Açtığımız davada, lehimize  verilen kararın yerine getirilmesi için, Şişli Belediye Başkanlığı nezdinde 
görüşmelerimiz devam ediyor.



Arsa Davalarımız
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Fuarlar

Perpa Ticaret Merkezi olarak her yıl 
Elektrik, Elektronik ve Aydınlatma 
fuarlarına katılıp, Perpa’ya ve Perpa 
firmalarının tanıtımına destek 
oluyoruz.
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Okul sponsorlukları

Amerika’daki yarışmalarda Türkiye’yi temsil eden Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Robot Takımı Istanbulls 6064 ve diğer İstanbul takımlarının tanıtımı için destek olduk.
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Yılın En İyi Yöneticisi 

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.
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Milliyet Gazetesi

yatırım

92 KIŞ 2017

Türkiye’nin En Büyük 
Ticaret  Merkezi

PERPA
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“Orta Doğu’nun en büyük 
monobloğu”
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Milliyet Gazetesi, Perpa’yı, Türkiye’nin en büyük ticaret merkezi başlığı ile haber yaptı.
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27 Ekim 2016 Perşembe akşamı Perpa Ticaret Merkezi A Blok Konferans Salonu’nda Cumhuriyet 
Konseri düzenlendi.

Solistliğini Birgül Mutlubaş, sunumunu Fatih Oğuz’un yaptığı muhteşem konserde Perpa Ticaret 
Merkezi Başkanı Hasan Sezgin Cumhuriyet’in anlam ve önemi üzereine bir konuşma yaptılar.

Konser sonrası, Solist Birgül Mutlubaş’a bu muhteşem konserden dolayı Başkan Hasan Sezgin 
tarafından teşekkür edilerek plaket verildi.

29 Ekim Cumhuriyet Konseri



19www.perpa.com

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlandı

Cumhuriyetimizin 93. yılını Perpa Ticaret 
Merkezi’nde kutladık.

Saat 12:00’de başlayan törenimizde İstiklal Marşı 
ve saygı duruşundan sonra Atatürk Büstüne 
çelenkler konuldu.

Perpa Ticaret Merkezi, A Blok ve B Blok Başkanları 
Hasan Sezgin ve Mithat Yümlü’nün günün anlam 
ve önemini berlirten konuşmalarından sonra 
PERKÜDER’in Cumhuriyet Konseri  gerçekleştirildi.
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10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk Anması

Cumhuriyetimizin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk’ ün, aramızdan ayrılışının 78. yılında 
Perpa Ticaret Merkezi’nde bir tören düzenlendi. 
Anma törenine Perpa Ticaret Merkezi A Blok Başkanı Hasan Sezgin, Perpa A Blok Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Perpa B Blok Yönetim Kurulu Üyeleri, Çalışanlar ve Perpalılar katıldılar. 
Perpa Ticaret Merkezi 8. Kat Atatürk bütünün önünde yapılan anma töreni saat 8:55’de 
çelenklerin konulmasıyla başladı. Çelenklerin konulmasından sonra, Perpa Ticaret Merkezi 
A Blok Başkanı Hasan Sezgin, Atatürk’ü anlattı.
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Şişli Kaymakamı İdris Akbıyık Perpa Ziyareti

Şişli Kaymakamı Sayın İdris Akbıyık, Perpa A Blok Yönetimini ziyaret etti.
Perpa A Blok Yönetimi tarafından kahvaltıda ağırlanan kaymakamımız daha sonra 
yönetime çıkarak esnafın sorunlarını dinledi.
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2016 Yılı Gelir Gider Tablosu



2016 Yılı Bilanço
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A BLOK KAT MALİKLERİ DENETİM KURULU ÜST KURUL DENETİM KURULU ÜYESİ

İrfan Bilgin
D.K. Üyesi

Mert KIZILTEPE
D.K. Üyesi

Fatih OĞUZ
Üst Kurul D.K. Üyesi

İsmail BÖLÜK 
Y.K. Üyesi

Kemal GAYGUSUZ
Y.K. Üyesi

Dursun TEKİN
Y.K. Üyesi

Nazım ERDEMİR
Y.K. Üyesi

Hasan ALKAN
Y.K. Üyesi

Cemil HABERDAR
Y.K. Üyesi

Gülüşah UÇAR
Y.K. Üyesi

Erol KARTAL
Y.K. Üyesi

Erol ERGEL
Başkan Yrd.

Cengiz ÖZCAN
Başkan Yrd.

Hasan SEZGİN
Başkan

www.perpa.com

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Yönetim Kurulu


