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Türk�ye’ye ekonom�k katkısı 
6 m�lyar dolara yaklaşan 
Perpa, yen�lenme projeler�n� 
gerçekleşt�rmek �ç�n devlet 
desteğ� bekl�yor. Perpa A Blok 
Yönet�m Kurulu Başkanı Hasan 
Sezg�n, a�datlara c�dd� oranlarda 
zam yapıp t�caret� sekteye 
uğratmamak �ç�n desteğe 
�ht�yaçları olduğunu söyled�. 

ENDER YAZICI / İSTANBUL

Yurtdışındaki etki alanını genişletmek ve 
markalaşmak isteyen Perpa, dış cephe yeni-
lenmesi, güneş enerjisi ve su arıtma tesisi gibi 
birçok projeyi gerçekleştirmek istiyor. Fakat 
bu projelerin gerçekleşmesindeki en önemli 
engelin bütçe yetersizliği olduğunu söyleyen 
Perpa A Blok Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Sezgin devletten gelebilecek her türlü desteğe 
açık olduklarını iletti.

Bütçe yetersizliği konusunu yönetim olarak 
aşmalarının mümkün olmadığını ifade eden 
Sezgin, “Bu sorunu aşabilmemiz için malik-
lerden aldığımız aidatlara ciddi zam yapma-
mız lazım. Onu da yapamayız. Sonuç olarak 
üçüncü bir gelir kalemimiz yok. Bizim toplam 
gelirimiz 14-15 milyon TL. Bütçelerimizin 
yüzde 50’si personele gidiyor. Yüzde 25’i do-
ğalgaz suya gidiyor. Geriye kalanlarla yatırım-
larımız gerçekleştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Tanıtım konusunda devlet kurumlarının 
desteğinin gerekli olduğunu ifade eden Sez-
gin, “Uluslararası platformlarda tanıtılmamız 
gerektiğine inanıyorum. Biz elimizden gel-
diğince bakanlıklar, DEİK gibi önemli kuru-
luşları davet ediyoruz. Perpa Ticaret Merkezi 
içinde faaliyet gösterdiği firmalar sebebiyle 
globalde bilinen bir merkez ama biz etki alanı-
mızı genişletmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Tems�l heyet�nde Perpa’dan b�r 
yönet�c�n�n bulunması gerek�r”
Devletin bazı kurumlarının gerçekleştirdiği 
faaliyetlerde temsil heyetinde kurumların-
dan bir temsilci gelmesi gerektiğini ifade eden 
Sezgin, “Buraya kayıtlı yaklaşık 10 bin firma 
25 bin çalışan var. Dolaylı olarak bakıldığında 
çalışan sayısı 100 binleri buluyor. Ekonomi-
ye katkısı 5 ila 6 milyar dolar olan bir merkez. 
Böyle düşünüldüğünde uluslararası platform-
lara davet edilen heyetlerde Perpa’dan bir yet-
kilinin de yer alması kurumumuzda faaliyet 
gösteren tüm firmalar için tanıtım imkanı 
sağlayacaktır. Çünkü biz oraya gittiğimizde 
merkezin çatısı altında faaliyet gösteren fir-
maları tanıtacağız” şeklinde belirtti.

Perpa’da yönet�m planı 
karar almayı zorlaştırıyor
Perpa’daki yönetim anlayışının da değişme-
si gerektiğini ifade eden Sezgin konuşmasına 
şu şekilde devam etti: “A ve B blok yönetimle-
ri dışında bir de Üst Yönetim Kurulumuz var. 
Bazen kağıt alınacakken bile problem yaşaya-
biliyoruz. A ve B bloğun ortak yönetim kurulu-
na sahip olması gerekiyor. Bunu hiçbir çıkar 
gözetmeksizin istiyorum. Bu anlaşmazlık ta-
nıtım faaliyetlerimizde de ortaya çıkıyor. Fu-
ara katılmak istediğimizde, Perpa adı altında 
katılamıyoruz. Perpa A Blok Yönetimi olarak 
katılıyoruz. Bizim web sitemiz perpa.com, B 
Blok’unki perpa.com.tr. Bu bizim açımızdan 
sıkıntılı bir durum. Yönetim tek olma kararı 
alırsa bu sorunlar iki ay içinde aşılır.”

Çok sayıda yatırım bekl�yor
ver�lecek ruhsatları etk�l�yor
Uzun vadede yapılması planlanan projeleri 
detaylandıran Sezgin, “Binamızın büyük bir 

bölümü cam. Yaklaşık 10 milyon TL’lik bir ya-
tırım yapılması gerekiyor. Bunun yanında gü-
neş enerjisi santrali kurmak istiyoruz. Bu pro-
jenin maliyeti 1 milyon euro civarında. Dış 
cephe yenilemesi projesi ise bizim için olmaz-
sa olmaz. Bu projenin maliyeti 7 milyon dolar. 
Bu projelerin toplamı 50 milyon TL tutuyor. 
Biz bu projeleri gücümüz yettiğince fazlara 
bölerek yapmaya çalışacağız” dedi.

Gerçekleştirdikleri projelere değinen Sez-
gin, “Geçmiş yıllarda gerçekleştirdiğimiz en 
önemli proje ısıtma soğutma sistemlerinin 
yenilenmesiydi. 10 bin adet split klima sökül-
dü. Bu eski klimalar hem gürültü ve görün-
tü kirliliği yaratıyor, hem de istenilen fayda-
yı sağlayamıyordu. 10 milyon TL’lik yatırım 
yaptık. Yangın yönetmeliğimiz değişti.9 bin 
metre tül uzunluğunda korkuluğu yeniledik. 
Bize 3.7 milyon TL maliyeti oldu. Şu anda hala 
bu yönetmelik konusunda sıkıntı çekiyoruz. 
Merkezde faaliyet gösteren firmalarımız isim 
değişikliği gibi sebeplerle başvuruda bulunu-
yor. Bulunduğunuz yer yangın yönetmeliğine 
uygun değil denilip ruhsat verilmiyor. Bu so-
runu çözmek için yaptığımız çalışmalar de-
vam ediyor” şeklinde konuştu.
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TAKIM TEZGÂHÇILARINDAN YERLİ ÜRETİM İÇİN DEVLET DESTEĞİ GARANTİSİ TALEBİ
Savunma sanayisinin gelişmesi, yerli ve 
milli üretim yapılması için takım 
tezgahları alanında devlet 
desteği garantisi isteniyor.  
Takım Tezgâhları 
Sanayici ve İşadamları 
Derneği (TİAD) Başkanı 
Hakan Aydoğdu, “Savunma 
sanayimizin ihtiyacı olan 
özellikli makineleri üretemiyoruz ve 

bu makinelerde dışa bağımlıyız. Bu 
makinelerin üretiminde yatırım 

maliyeti çok yüksek, kâr marjı çok 
düşük olduğundan özel sektör 
yatırım yapmaktan çekiniyor. 
Ancak devlet desteği garantisi 

olursa bu makinelerin üretimi 
için hamle yapılabilir” dedi. 

Aydoğdu, şunları dile getirdi: “Üretim 
için takım tezgâhlarının kullanıldığı 

Türkiye sanayisinin olmazsa olmazı 
olan savunma ve otomotiv sektörünün 
yanı sıra tüm kara taşıtları, beyaz eşya, 
havacılık ve uzay, gemi inşa, makine ve 
teçhizat, demiryolu taşıtları ve metal 
eşya sanayisi, 2018’i yaklaşık 60 milyar 
dolar ihracatla kapattı. Sanayinin 
lokomotifi takım tezgâhlarının bu 
sektörlerde yarattığı değer yaklaşık 
yıllık 20 milyar dolar.”

PERPA, 25 İLİN TİCARİ 
KAPASİTESİNE SAHİP

makale ve yorumlar
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Perpa, yen�lenme 
yolunda destek 
bekl�yor

Perpa’nın ortalama 25 �l�n t�caret 
kapas�tes�ne sah�p olduğunu ve İstanbul’da 
ödenen verg� tutarının büyük b�r kısmını 
karşıladığını söyleyen Hasan Sezg�n şunları 
söyled�: “Toplam 4 b�n 655 �ş yer�n� �ç�nde 
barındıran Perpa’ da, tüm bu �ş yerler�nde 
25 b�n c�varında k�ş� çalışıyor. Merkez 
of�sler� Perpa’da bulunan, sektörler�n�n 
öncüsü b�rçok f�rma, Anadolu’nun 
çeş�tl� yerler�nde açtıkları şubeler �le bu 
�st�hdamı artırıyor. Günümüz dünyasında 
t�car� �l�şk�lerde yaşanan hızlı değ�ş�m 
ve teknoloj�k gel�şmeler karşısında 
f�rmaların ayakta kalab�lmes�, değ�ş�me 
uyum sağlama yeteneğ� �le ürün ve 
h�zmetler�n gel�şt�r�lmes�, müşter�n�n ürün 
ve h�zmete er�ş�m�n�n kolaylaştırılması ve 
bu şek�lde fark yaratarak rekabet gücünün 
arttırılmasıyla yakından �lg�l�d�r. Bununla 
bağlantılı olarak Perpa, d�ğer alışver�ş 
merkezler� ve �ş merkezler� arasından 
kend�ne has özell�kler�yle sıyrılmaktadır.”

DÜZELTME
16 Mart tarihli gazetemizin 2’nci sayfasında Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödüllerinde ‘İş Dünyası’ kategorisinde ödül 

alan isim haber ajansının servisi nedeniyle sehven yazılmıştır. Doğrusu “İş Dünyası kategorisi: Shell Küresel Ar-Ge ve Ticari 

Teknolojiler Başkan Yardımcısı Dr. Selda Günsel” şeklinde olacaktır. Düzeltiriz… 

Günlük nüfusu
80 b�n k�ş�ye ulaşıyor

Z�yaretç�lerle b�rl�kte Perpa’nın 
günlük nüfusu 75 �la 80 b�n 
k�ş�ye ulaşıyor. Tab� bu sayıların 
ekonom�ye doğrudan etk�s� var.
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