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Değerli Kat Maliklerimiz,

Perpa Ticaret Merkezi A Blok Yönetim Kurulu olarak, 16 Ocak 2014 - 28 Ocak 2016 yılları 
arasında yapmış olduğumuz, hizmet ve uygulamalar hakkında sizleri bilgilendirmek 
için hazırladığımız faaliyet raporu görüşlerinize sunulmuştur.

Yönetim Kurulu olarak, 2 yıllık  bu verimli çalışma döneminde yaptığımız çalışmaların 
yanısıra,  bitiremediğimiz projelerin bitirilmesi ve yeni projelerin üretilmesi için, 28 
Ocak 2016 Perşembe günü yapılacak olan olağan genel kurulumuza iştirak ederek 
katkılarınızı sunmanızı bekliyoruz.

Yeni dönemde, öncelikli olarak İBB ve Şişli Belediyesi ile devam eden, imar uygulamaları 
ile ilgili kat maliklerimiz tarafından açılan davaların bazıları Danıştay’da, bir kısmı 
da İstanbul İdare Mahkemesi’nde sürmektedir. Detaylı bilgi ve bilirkişi raporu, www.
perpa.com adresimizde yayınlandı. Kat maliklerimizin ortak çıkarlarını korumak ve 
daha da önemlisi, Perpa’nın geleceğini kurtarmak için başlatılan bu sürecin sekteye 
uğramaması için gerekli hassasiyeti gösterip, sağduyulu davranacağınıza olan 
inancımız tamdır. 

Yönetim Kurulumuz tarafından ihalesi yapılan yük asansörlerimizi Mart ayında 
yenilenmeye başlıyoruz. En kısa süre içinde, hizmetinize sunacağız.

Değişen yangın yönetmeliğine göre yenilenmesi zorunlu olan, yangın söndürme spring 
sisteminin projesi hazırlanmış olup Şişli belediyesine harçları yatırılarak gerekli izinler 
alındı. En kısa  süre içinde ihale edilerek yapımına başlanacaktır.

Katlardaki demir korkuluklar sökülerek yerine daha modern ve güvenli cam 
korkuluklarla değiştirilmeye başlandı.

Sayın Kat Maliklerimiz,
Telefon, mail ve ev adreslerine gönderim yapan, H. Özaydın isimli şahısa sizlerin özel 
bilgileri kesinlikle tarafımızdan verilmemiştir. Kendilerine, bu bilgilerin B Blok yönetimi 
tarafından verildiğini düşünüyoruz. Bu kişi 2014 genel kurulunda  “Arsalar zaten bizim 
değil, , İBB ve B Bloka ait “ olduğunu söylerken, şimdi ne değişti de, aynı zihniyet, bugün 
“ ARSALARI KAYBETTİK” diyor.
15 Ocak 2016 tarih itibarı ile kaybedilmiş hiçbir İmar uygulaması davamız yoktur. Bu 
şahısların, bu kadar agresif olmalarının sebebi, arsa davalarındaki olumlu gelişmelerdir.

Değerli Kat Maliklerimiz

Seçim süreci başladı, her kat malikinin en demokratik hakkı olan seçme ve seçilme 
hakkını kullanması doğal bir haktır. Bu hakkımızı kullanırken UNUTMAMALIYIZ ki, 
Bizler aynı çatı altında yaşayan insanlar (komşular) olarak saygı ve sevgi çerçevesinde 
çalışmalarımızı yapmalıyız, herkes, hakaret, YALAN ve ÖZELLİKLE İFTİRADAN uzak 
durmalı çünkü birbirimizin yüzüne bakmaya devam edeceğiz.

Yukarıda kısaca bahsettiğimiz, devam eden ve başlatacağımız yeni projelerimizin 
bitirilebilmesi için, Yönetim Kurulu olarak güven ve desteklerinizi bekliyoruz.
Saygılarımla.

Hasan SEZGİN
A Blok Kat Malikleri 
Yönetim Kurulu Başkanı
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KORKULUKLARIMIZ YENİLENİYOR

www.perpa.com

 Korkuluklarımızın zaman 
içerisinde eskimesi ve iş güvenliği 
standartlarına uymaması nedeniyle 
yenileme kararı alındı. 

	 Konu	 ile	 ilgili	en	uygun	fiyatı	
veren	 firma	 ile	 sözleşme	 imzalandı.	
Yeni	 yapılacak	 korkulukların	
metre	 tül	 fiyatı	 300	 TL+KDV	 dir.	
Toplam	 yaklaşık	 5000	 metre	 tül	
korkuluk	 yenilemesi	 yapılacaktır.	
Yeni	 korkuluklarda	 304	 paslanmaz,	
cam	 ve	 mermer	 kullanılacaktır.	
Yenileme	 çalışmaları	 Ocak	 2016	
itibarıyla	başlamış	olup	6	ay	içerisinde	
bitirilecektir.



YANGIN SPRİNKLERİ
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Yangın söndürme sistemimiz 

kuruluyor.
Yangın	 söndürme	 sistemimizin	 projesi	

tamamlanarak	Makina	Mühendisleri	Odası’na	

onaylatılmıştır.	 	 Keşif	 bedeli	 çıkartılmış	 ve	

ihale	 dosyası	 hazırlanmıştır.	 Ruhsat	 bedeli	

Şişli	 Belediyesine	 ödenerek	 gerekli	 yasal	

izinler	 alınmıştır.	Sistem	devreye	alındığında	

295.000	 m2	 alana	 yangın	 söndürme	 sistemi	

kurulacak.	 Sistem,	 koridor	 veya	 dükkan	

içlerinde	 60-80	 derece	 sıcaklıklar	 arasında	

devreye	girecek.
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ASANSÖRLERİMİZ YENİLENİYOR
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 Kullanım ömürlerini tamamlamış 
tüm asansörlerimiz tamamen yenileniyor.  
Yük	asansörleri	ile	igili	yapılan	ihale	Kone	firması	lehine	
sonuçlanmıştır.	Kone	firması	ile	yük	asansörlerinin	yenileme	
anlaşması	Ağustos	2015	tarihinde	yapılmış	ve	siparişi	
verilmiştir.	Üretim	aşamasında	olan	yük	asansörlerimizin	30	
Marttan	itibaren	montajı	yapılacak.	
·	Asansörlerin	3	adedi	2016	Mart	başında	sökümüne	
başlanılıyor.
·	3	adet	Yük	asansörünün	sökümü	ve	yapımı	1,5	ay	içerisinde	
tamamlanarak,	diğer	asansörlerin	de	3’er	adet	olmak	üzere		
peyderpey	sökümü	ve	yapımına	başlanılacaktır.
·	Malzemelerin	rahat	bir	şekilde	asansöre	yüklenebilmesi	için	
asansör	kapılarının	yüksekliği	2.20	cm	olarak	yapılacaktır.
·	Tüm	yük	asansörleri	14.	Kata	kadar	çıkacaktır.	
(	11		Nolu	yük	asansörü	abdesthaneye	kadar	çıkacaktır.)
·	2016	Temmuz	sonuna	kadar	tüm	yük	asansörlerinin	
yenilenmiş	olması	planlanmaktadır.
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BEDAŞ PERPA’DA
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BEDAŞ Çağlayan 4. Bölge Müdürlüğü, Beyoğlu İşletme Müdürlüğü, Çağlayan Müşteri 

Hizmetleri Birimi Perpa A Blok 14. katımıza taşındı.
Perpa’daki	birimlerde	kurumsal,	bireysel	her	türlü	açma,	kapama	ve	ödeme	işlemleri	yapılabiliyor.	Bedaşın	Perpa’daki	

kurumlarını	günde	ortalama	2000	kişi	ziyaret	ediyor.	Perpa	yönetimi	olarak	bu	kurumlardan	yıllık	300.000	TL	gelir	

elde	edilecektir.
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 Saygıdeğer Kat Malikleri,

 28 OCAK 2016 tarihinde gerçekleştirilecek Kat Malikleri olağan genel kurul 

toplantısı öncesinde ne yazık ki 2014 yılında da benzeri yaşandığı üzere sizlerce kim 

tarafından yönlendirildiği malumunuz olan kişi / kişiler tarafından görevlendirilmiş 

bir şahısca çeşitli iletişim kanalları kullanılarak kirli bir propaganda süreci 

tekrarlanmaktadır.

 Cevap vermeye dahi gerek bulunmamasına karşın kat maliklerimizin yoğun 

talebiyle aşağıda yer bulan hususlarda malum kişilerce ortaya atılan ve sadece 

algı yaratmaya yönelik asılsız iddialara cevap verilmiştir.

 1. A Blok kat maliklerinin her birinin hissedarı olduğu halde kat maliklerimizin 

bilgi ve görgüleri dışında yangından mal kaçırırcasına elimizden alınan arsalara 

yönelik olarak 2010 yılında başlatılan hukuk mücadelesi tüm engellere karşın 

nihai aşamaya getirilmiş , internet portalında (www.perpa.com) yer bulan bilirkişi 

raporuyla da haklılığımız ortaya konulmuş, dava dosyası 7. İdare Mahkemesi 

Başkanlığınca ilgili hakime havale edilmiş ve halihazırda karar verilmemiştir. 

 Ancak anılan davanın Ocak ayı sonuna kadar karara bağlanacağı tahmin 

edilmektedir.

 Dolayısıyla ortada ilgili mahkemece alınmış bir karar olmadığı gibi, 

Mahkeme yerine geçip karar yazan anılan şahsın fal bakma becerisinden öte bir 

anlam taşımamaktadır. Açtığımız davalar, komple proje ve imar planı iptali istemli 

davalardır.

 Özünde bu yöndeki asılsız beyanlar anılan dava dolaysıyla menfaat 

beklentileri olumsuz etkilenen malum şahıs/şahısların hezeyanlarının açık bir 

göstergesi olup, arsalarımız üzerindeki yapılaşma beklentileri çerçevesinde çeşitli 

müteahhitlik firmalarıyla yaptıkları pazarlıkları olumsuz etkilemesinden kaynaklı 

kızgınlığın eseridir.

 Saygıdeğer kat malikleri, İdare mahkemesinde mevcut pilot davada bilirkişi 

raporu lehimize olup, kararın farklı yönde çıkmayacağı malumunuzdur.

Bu süreçten rahatsız olanları asıl bekleyen son ise, yaklaşık 6 yıldır B Blok tarafından 

kullanılan açık otoparklardan kaynaklı olarak kat maliklerimizin uğradığı maddi 

kaybın tazminine yönelik açılacak tam yargı davalarından duyulan endişedir.

 Şişli Belediyesi aleyhine açılacak davalar da verilecek tazminatın anılan 

alan haksız yere 6 yıldır kullananlara rücu edileceği açıktır.

 2. Diğer iddialara ise yanıt verme ihtiyacı dahi bulunmamaktadır.

 Sonuç olarak A Blok Kat Maliklerini temsil etme yarışına çıkanların bu 

hususta asgari özeni, dürüstlüğü ve saygıyı göstermeleri hepimizin ortak dileği 

olup, bu yazının yazılmasına neden oluşturan şahsın beyanlarının ise özünde arsa 

davalarında gelinen aşamadan kaynaklanan, büyük rahatsızlığın eseri olduğu 

bilinmelidir.

 Perpa A Blok kat maliklerinin her biri, oyunu almak için YALANA başvurana 

yönetimi teslim etmeyecek kadar sağduyuludur.

KAYBEDİLMİŞ DAVAMIZ YOK

www.perpa.com



ARSA DAVALARIMIZDA KEŞİF YAPAN BİLİRKİŞİ TARAFINDAN  VERİLEN 
35 SAYFALIK BİLİRKİŞİ RAPORUNUN İLK VE SON SAYFASI

PERPA
TİCARET MERKEZİ
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SÖZDE SORUMLULUK SAHİBİ BİR KAT MALİKİMİZİN ŞİKAYET DİLEKÇELERİ
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 Makina Mühendisleri Odası’na onaylatılıp Şişli Belediyesi’ne 
teslim ettiğimiz, harçlarını yatırdığımız projenin ruhsatını bu 
şikayetlerden dolayı alamadık.
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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
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10 KASIM 2015, ATATÜRK’Ü ANDIK
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AĞIRLAMA - SOSYAL FAALİYETLER
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GELİR-GİDER FARKI TABLOSU
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BİLANÇO
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Yeni yılın, sağlık, mutluluk, başarı 
ve bol kazanç getirmesini dileriz

Mutlu yıllar
Happy new year

www.perpa.com

Perpa	Ticaret	Merkezi	A	Blok	2016	yılı	
Olağan	Genel	Kurul	Toplantısı	

28 Ocak 2016 Perşembe saat 15:00 de	
Yapılacaktır.


