
Geçmiş sayılarımızda haber yaptığımız A Bloktaki merkezi soğutma 
çalışmaları nihayet sonuçlanarak bir bölümde çalışmaya başladı. 
Kullananlara sorduk, “Memmnunmusunuz?” diye.   devamı sayfa 12’de.
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Recep Tayyip Erdoğan Perpa’da

 Perpa A Blokta kurulan elektrik elektronik ve aydınlatma 
daimi sergi alanının 13 Eylül 2008 Cumartesi günü Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak. Perpa A Blok 
Başkanı Mehmet İpekçi ‘den aldığımız bilgiye göre, daha önce 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun gündemi nedeniyle 

ertelenen açılış 13 Eyül Cumartesi günü saat 13.00’de yapılacak.  
Elektrik Elektronik ve Aydınlatma Fuarının açılışı için Perpa’ya 
gelecek olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın fuarın açılışını 
yaptıktan sonra Perpa A Blok Konferans Salonunda Perpalılara 
hitaben bir konuşma yapması bekleniyor.

 Perpa Elektrik Elektronik ve Aydınlatma Daimi Sergi alanının açılışı dolayısıyla Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan  A Blok yönetimi tarafından Perpa’ya davet edildi. Başbakan Erdoğan 13 Eylül 2008 Cumartesi günü  
Saat 13.00’de Perpa’yı ziyaret ederek A Bloktaki daimi sergi alanının açılışını yapacak.
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 Özel Okmeydanı Hastanesi ile Perpa yönetiminin yaptığı anlaş-
maya göre Perpalılar 01-Ağustos - 30 Eylül tarihleri arasında Özel 
Okmeydanı Hastanesi’nde ücretsiz muayene olabilecek.   d.s.6

Özel Okmeydanı Hastanesi’nden Perpalılara

Ücretsiz Muayene
Perpa A Blok’taki merkezi soğutmayı kullananlara Sorduk: 

Çok Memnunuz

 Perpa A Blok yönetiminin davetlisi olarak 13 Eylül 2008 Cumartesi günü, Başbakan
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Aydın Doruk

 Son 20-30 yıldır tüm dünyada 
neredeyse özel olan güzeldir anla-
yışıyla, özelleştirme güzellemeleri 
yapılıyor. Özelleştirmenin yanında 
bireysel tüketimde özendirilerek 
kamusal ve kollektif olan her türlü 
ürün ve hizmet neredeyse aşağılanı-
yor. 
 Burada ilginç olan bu eğilim-
den birebir çıkarı olanların yanısıra 
birebir zararı olanlarda bu teorileri 
savundu, arkasında durdu. Bir çok 
kamu işletmesinin çalışanı bile kar 
etmiyor satılsın naraları attı.
 Her şey özel olmalıydı. Bireysel 
tüketim neredeyse kutsallaştırıldı. 
Tüketmeli, daha çok tüketmeliydik. 
tüketim her derde devaydı. Bir ABD 
vatandaşının Türk vatandaşına göre 
kişi başına 200 kat fazla elektrik tü-
ketmesi hiç de garip değildi.
 Tabiiki bu anlattığım yıllarda 
bireysel tüketim artışlarının ve özel-
leştirmelerin henüz pratik sonuçları 
ortaya çıkmamıştı. Sadece birkaç 
entellektüel bilim insanı, bu tarz bir 
üretim ve tüketim biçiminin dünya-
yı küresel boyutta büyük bir felakete 
sürükleyeceğini söylüyorlardı. 
 Örneğin 20-30 yıl sonra küresel 
ısınma olabilir, su sorunu çıkabilir, 
önü alınamayan çevresel felaketlere 
yol açabilirdi. Fakat o zamanlar bu 
20-30 yıl çok uzun süreler gibi gö-
rünüyordu. 20-30 yıl sonra kim öle 
kim kala, hem bu entellektüel bilim 
insanlarıda zaten hep böyle şeyler 
söyleyip dururlardı.
 Geldik bugünlere, meğerse o 
anlatılanlar çok uzun değil, hatta 
torunlarımızın göreceği zamanlarda 
değil, bizlerin bizzat yaşayarak göre-
ceği bugünlerde sıcak bir şekilde his-
sedilmeye başlandı. Dünyada artık 
ciddi bir su sorunu var, ne menem 
bir gelişmeyse, bu kadar teknolojik 
gelişmeye rağmen tarım alanlarının 
hoyratça kullanılmasından kaynaklı 
olarak dünyanın önemli bir kısmın-
da, insanlar açlık ve susuzluk ile sa-
vaşıyor.
 O yıllarda önemli olan karlılıktı 
hatta buna rantabl olmak denirdi. 
kapansındı kar etmeyen bir çok ka-
musal alan. Toplu ve kollektif olan 
hiç bir hizmet olmamalıydı.
 Oysa bugünlere geldiğimiz de 
yaşanabilir bir dünyanın önemini 
daha iyi kavramaya başladık. Esas 
rantabl olan yaşanabilir bir dünyay-
dı.
 Hatırlıyorum, Nurettin 

Sözen’in Belediye başkanlığı döne-
minde İstanbul’un her yerinde toplu 
taşımanın önemine vurgu yapıla-
rak, bu yönde ciddi adımlar atıldı, 
Metronun temeli atıldı. Belki de en 
önemlisi İstanbul’un bir çok yerine 
tercihli otobüs yolları yapıldı. Önce-
lik kamunun ve çalışanların olmalıy-
dı. Çok da doğru bir teşhisti. 
 Daha sonraki dönemlerde bir 
takım aklı evveller çıkıp, İstanbul’da 
tercihli yolların kaldırıması gerek-
tiğini yüksek sesle medyadan dil-
lendirdiler. Ne hikmetse o kamusal 
ulaşımı en çok ihtiyacı olanlarda 
sessizce onayladılar bu durumu. Ve 
tercihli yollar kaldırıldı.
 Yıllar sonra anladıkki önem-
li olan yaşanabilir bir İstanbul’dur. 
Yoksa A firmasının ne kadar çok oto-
mobil sattığı değil. Büyükşehir Bele-
diyesi, o yıllarda uygulamaya konu-
lan tercihli yol uygulamasını dahada 
genişleterek bugün ana arterlerde 
metrobüs uygulamasına dönüştür-
dü. Kullananlar şimdi çok memnun. 
Her gün işine özel otomobiliyle ge-
lenler, metro veya metrobüsü tercih 
edip, kitabını açıp okuyarak seyahat 
etmenin tadını çıkartıyor. Ne güzel 
yanlış Bağdattan’da olsa geri dönü-
yor.
 Aylardır konuştuğumuz Perpa A 
Blok Merkezi soğutma projesi niha-
yet gerçekleşti. A Blok’un bir kısmı 
şimdi, merkezi, toplu, kamusal olan 
bir uygulamanın nimetlerinden fay-
dalanıyor. Ve konuştuğum Perpalılar, 
bu durumdan çok memnunlar ve de 
Perpa’nın baştan niçin böyle yapıl-
madığını soruyorlar. Konuştuğum 
Perpalıların yanında bir yorumda 
bulunmadım ama Perpa yapılırken 
daha önce anlattığım özelleşelim 
güzelleşelim dönemi vardı. Birey 
ve onun bireysel tüketimi neredey-
se kutsal bir şeydi. Ve büyüklerimiz 
her 25’er metrekareye bir klima dü-
şündü ve bugünkü cehennem azabı 
günlerine ulaştık. 
 Neyseki Perpa’da da yıllar sonra 
da olsa sağduyulu yöneticiler çıkıyor 
ve kamusal-kollektif olanın, bireysel 
tüketimden daha faydalı olabilece-
ğini görüp merkezi soğutmaya geçi-
yorlar. Kullananların yüzü gülüyor. 
Perpa önüne metrobüs geldiğinde 
insanların yüzü daha çok gülecek.
 Yanlış Bağdat’tanda olsa geri 
dönüyor. Asıl rantabl ve karlı olan, 
yaşanabilir bir dünya, yaşanabilir bir 
Perpa’dır.

Özelleşelim, güzelleşelim

Editör

	 Perpa’da	yıllardır	B	Blok	8.	Katta	hizmet	veren	TELEX	
firması	 A	 Blok	 8.	 Kat,	 	 Garanti	 Bankası	 Sokağında	
bulunan	700	numaralı	dükkana	taşındı.
	 Garanti	 Bankası’nın	 sokağında	 hizmet	 vermeye	
devam	 eden	 TELEX	 firması	 genel	 müdürü	 Erdinç	
ULUTÜRK,	“Her zaman olduğu gibi tüm Perpa’ya 
elektronik eşyada en ucuz fiyatları vererek en 
yüksek kaliteyi sunmaya devam ediyoruz”	dedi.
	 Erdinç	ULUTÜRK,	“TELEX firması olarak ayrıca 
her ürüne mutlaka 2 yıl garanti veriyoruz”	dedi.	
Her	 türlü	 elektronik	 eşyayı	 bulabileceğiniz	 TELEX’in	
Yeni	Adresi:	Perpa	Ticaret	Merkezi	A	Blok	Kat:8	No:700	
(	Garanti	Bankası	Sokağı)
Tel:0212	210	75	19		www.telexshop.com

MSN’nizaçıkmı?
mesaj atın tekel ürünleri 3 dakikada ofisinize gelsin

ozer_tekel@hotmail.com
Tekel ve Şarküteri ürünleri

Kuruyemiş Meşrubat Gazete Temizlik maddeleri

ÖZER TEKEL ve GIDA
Perpa B Blok Kat:13 No: 2350 Tel: 320 24 18

Yeni yerinde
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Persiad  Perpa sanayici ve İş Adamları Derneği  Yön. Krl. Başkanı / kocsav@gmail.com

Değerli Perpalılar,

Savaş Koç

 Yazın bunaltıcı  sıcaklığını  ara-
yacağımız serin günlere doğru gider-
ken, hepinizin  hoşça bir Ramazan 
ayı geçirmenizi diliyorum.  Ancak, ne 
Ramazan ayının, ne de yaklaşan kış 
aylarının pek hoş olacağı kanısında 
değilim.  Artan doğal gaz ve enerji 
fiyatları buna bağlı olarak artacak  gi-
derlerimiz bizleri zorlayacaktır. 
 Burada  dikkatimi ve dikkatlerini-
zi  önemli bir noktaya çekmek istiyo-
rum; Bundan 20 yıl önce deselerdi ki; 
“ Bizim ihracatımız  100 milyar dola-
rı aşacak! ” bunu diyene deli gözü ile 
bakabilirdik. Gerçekten bugün  120 
milyarı aşmış, 150 lere gidiyor. Müt-
hiş bir olay!! Ancak ikisi arasındaki 
korkunç uçurum belimizi büküyor ve 
daha da bükecek. 
 Asıl gelmek istediğim nokta:  İyi 
kötü etrafımızda  eş dost tüccar, sa-
nayici, esnaf arkadaşlar var ama bu 
100 milyar dolarlık ihracat onlara 
hiç uğramamış durumda. Sıkıntıda 
olmayanı yok. Sıkıntıda olmayanla-
rın “helal-i hoş olsun” kimler olduk-
larını merak ediyorum. Her devir, 
her iktidar kendi zenginlerini yaratır, 
maalesef böyle gelmiş böyle gidiyor. 
Bundan böyle de değişir mi bilemem, 
ama özelleştirmelerle tüm  gelir geti-
ren işletmelerimizi sattık, elimizde asıl 
kurtulmamız gereken hantal yapılar, 
işletmeler kaldı ve şimdiye kadar ne 
kadar borç ödenebildi veya ne zaman 
rahat bir nefes alırız  belli değil.
 Bazıları diyebilirler ki;  dolar  kaç 
senedir çıkmıyor hatta iniyor, ihracat 
artıyor, devletin dış borç yükü azal-
mış, sağlıkta bazı iyileştirmeler yapılı-
yor. Peki!!! İthalat, hayallerin üzerinde 
artmış dışarı döviz yetiştiremiyoruz, 
sanayicinin, işverenlerin devlet ga-
rantili dış borçları da hayallerin üze-
rinde artmış, belediyelerin borçları 
hayallerin üzerinde artmış, Bankalar 
artık yabancıların egemenliğine geç-
miş ve  ekonomimiz, borsamız onla-
rın insafına kalmış. Yakında  200 Ytl 
artık  TL olarak çıkacak. Peki bunlar 
neyin göstergesi ??? Sağlıkta iyi niyetle  
iyileştirmeyi yapmaya çalışırken hala 
ayarlanamayan  katkı payları, ödene-
meyen ilaç paraları nedeniyle  eczacı-
ları isyan ettiren durumlar neyin nesi? 
Eğitimde, öğretim üyesiz üniversiteler 
açmak, sadece  açıkta  fazla kimse kal-
madı diyerek artırılan kontenjanlar 
ve zaten kalitesi kendinden menkul  
eğitim kalitesi neyin nesi?
 Emeklilikte düzeltme yapıyoruz 
derken, emekli olamayacaksınız deni-
len ayarlamalar ve özel  bireysel emek-
lilik  neyin nesi? Bu bireysel emeklilik 
şöyle çalışıyor; Diyelim ki on yıl son-
rası için bir  plan yapıp kredi kart nu-
maranızı da verdiniz ve ayda diyelim 
ki  100 ytl ödeme yapıyorsunuz. On 
yılda,  120 ayda  12000 ytl birikiyor 
bu arada birikiminiz zamana göre si-
zin seçeceğiniz şekilde % 15-20 arası 
değerlendiriliyor. En sonunda varsa-
yalım 20000 ytl paranız oldu. Siz,  ya 
bu paranın  bazı kesintilerden sonra 
kalan kısmını  alıyorsunuz veya  ben  
aylık para istiyorum diyorsunuz ve 

istediğiniz aylık miktar size bağlanı-
yor. Peki ne zamana kadar aylık alabi-
liyorsunuz? İçeride ne kadar paranız 
birikmişse o kadar. Bu biriktirme işini 
sizde kendiliğinizden yapabilirsiniz, 
belki daha  iyi değerlendirebilirsiniz, 
ama ben  biriktiremiyorum, para na-
sıl geliyorsa öyle gidiyor diyorsunuz 
ve birikimi bir bireysel emeklilik ku-
rumuna havale ediyorsunuz, o kurum 
da yine kendine uygun fonlarla aslın-
da enflasyonu geçemeyen bir meblağı 
üzerine koyup yine tüm bu  işlerden 
gerekli karını alarak kalanı size veri-
yor. Bu biriktirdiğiniz parayı  üç se-
neden önce çekemezsiniz gibi birçok 
şartlarda var. Ha çekmesine  çekersi-
niz de, ceremesi var.
 Gelecek için umutsuzluğumu 
güçlendiren bazı haberlere de yer ver-
mek istiyorum: Dünyanın önde gelen 
takım elbise üreticisi bir firma maale-
sef Türk değil, radyasyon ve elektro-
manyetik dalgaları geçirmeyen elbise 
geliştirdi ve biz para verip elbiseleri 
veya know-khow’ ı alacağız. Medyada 
yabancı payı yasada yapılacak bir de-
ğişiklikle % 50 ye çıkacak. Suudi Ara-
bistan fon kurdu, Türkiye’ den tarım 
arazisi alacak. Tuz Gölü havzasındaki 
son sulak alan da kurudu. IBM nin 
tespitine göre; sanal tehditte, isten-
meyen e- postaların çoğu Türkiye kö-
kenli, Rusya ardından ikinciyiz. ABD 
de kök hücreden alyuvar üretildi bir 
zaman sonra kanımızı onlardan ala-
cağız. Şekerde özelleştirme başlıyor, 
pancar öldü yaşasın genleri değişmiş 
ithal mısırlar. Tekstilcilerden sonra 
turizmcilerimizde Mısır’ a gidiyor, 
 Çin ve Endonezya’ dan gelen ip-
likler yüzünden Türk iplik üreticileri 
perişan durumda. Tuzla da filikaya 
deneme için kum torbası yerine in-
san kondu ve üç işçi boğuldu. Pamuk 
ekim alanları artan maliyetler nede-
niyle yerini başka ürünlere bıraktı. 
Bir büyük rakıyı içip direksiyona 
geçen işadamı? Yol kenarında yürü-
yen aileyi biçti beş kişiyi öldürdü. 
Memurların % 80 i bankalara borç-
lu. Halk kredi kartı borcu batağında.  
Rus- Gürcü savaş yaptı, Laleli’ nin 
cirosu %25 düştü. Bu yıl yanan or-
manlar her zamanki gibi ciğerimizi 
yaktı? .  28 yaşında Antalya lı iki dil 
bilen yüksek lisanslı endüstri mühen-
disi, işe alımlarda  beyne değil fiziğe, 
torpile önem veriyorlar dedi, yeniden 
ÖSS ye girip tıp fakültesini kazandı, 
bakalım ne olur bilinmez?, Ahmet 
Şahin Kaba, Balkan şampiyonasında 
birinci oldu. Antrenmanlarını kapıcı 
olan babasına  yardım ederek 10 katlı 
apartmanın çöplerini taşıyarak yapı-
yor??,  Balık çiftlikleri Bafa gölü nü 
öldürüyor. İngilizler akıllı robot üret-
ti. Okul servislerine % 14 zam geldi.  
Ecstasy uyuşturucu kullanım yaşı 9 a 
indi.
 Gerçi, denizler durulmaz dalga-
lanmadan derler ya, bende  şimdi-
lik dalgalı zamandayız inşallah tez 
zamanda durulur bu dalgalanmalar 
diyerek hepinize aydınlık yarınlar di-
liyorum.

 Yemeksepeti.com kullanıcılarının sipariş alışkanlıklarına 
göre Türkiye’nin yemek tercihi haritasını çıkardı. Yemek 
siparişini internetten verenlerin gözdesi pizza

İnternet‘te tercihimiz pizza

 Yemeksepeti.com’un hizmet verdi-
ği lokasyonlara göre elde edilen veri-
ler, Türk halkının yaz aylarında en çok 
pizza ve İtalyan mutfağını tercih etti-
ğini ortaya koyuyor. Hızlı bir yaşam 
temposunun olduğu İstanbul, Ankara, 
İzmir ile öğrenci şehirleri Eskişehir ve 
Kocaeli, pizza ve İtalyan mutfağının 
ilk sırada olduğu şehirler olarak dikkat 
çekiyor. Turizmin yoğun olduğu An-
talya da pizza ve İtalyan mutfağını en 
çok tercih eden illerimiz arasında yer 
alıyor. 
 Fast food ve sandviçi en çok tercih 
eden illerin başında kebaplarıyla ünlü 
Gaziantep geliyor. Bursa’da kebap ve 
Türk mutfağı ilk sırada yer alırken, 
kozmopolit bir nüfus yapısına sahip 
olan Kıbrıs’ta kullanıcılar tercihlerini 
dünya mutfağından yana kullanıyor-
lar.
 Yaz mevsiminin galibi olan piz-
za, İstanbul ve Ankara’da yüzde 31, 
İzmir’de yüzde 39, Antalya’da yüzde 
54 ve Eskişehir’de yüzde 39 ile ilk 

sırada yer alıyor. İtalyan mutfağının 
en tanınmış örneklerinden olan piz-
za, Kocaeli’de adeta rekor kırıyor. 
Kocaeli’de yemeksepeti.com’dan sipa-
riş veren her 100 kullanıcıdan 89’u 
pizza siparişi veriyor. 
• TÜRKİYE BU YEMEKLERİ SİPA-
RİŞ EDİYOR:
• İSTANBUL: Pizza & İtalyan, Fast 
Food & Sandwich, Kebap & Türk 
Mutfağı, Cafe, Dünya Mutfağı
• ANKARA: Pizza & İtalyan, Kebap 
& Türk Mutfağı, Fast Food & Sand-
wich, Cafe, Dünya Mutfağı
• İZMİR: Pizza & İtalyan, Kebap & 
Türk Mutfağı, Fast Food & Sandwich, 
Pide, Cafe
• ANTALYA: Pizza & İtalyan, Fast 
Food & Sandwich, Kebap & Türk 
Mutfağı, Cafe, Pide
• BURSA: Kebap & Türk Mutfağı, 
Pizza & İtalyan, Fast Food & Sand-
wich, Köfte, Pide
• KKTC: Dünya Mutfağı, Kebap, Fast 
Food & Sandwich

 Tofaş, ‘Fiorino’nun elektrikli ver-
siyonunu üretmeyi planlıyor. Dolu 
bataryasıyla 200 km yol alabilecek 
aracın tanıtımı ise yıl sonuna kadar 
yapılacak
 Otomotiv firmaları tüketici-
nin çevre konusunda bilinçlenmesi, 
benzin fiyatlarına art arda zamların 
gelmesi nedeniyle alternatif yakıtla 
çalışan araçlara yönelmeye başladı. 
Türkiye’de birçok firma başta hibrid 
olmak üzere alternatif yakıtlı araçlar 
üzerinde çalışmalar yaparken, Toyota, 
Honda gibi firmalar da bu tür araçları 
ithal ederek, pazarda yerini alıyor. 
 Daha önce ‘Doblo’ modeli üze-
rinde çalışan Türk otomotiv sektörü-
nün önde gelen firmalarından Tofaş, 
‘Fiorino’ modelinin elektrikli versiyo-
nunu üretmek için çalışmlara başladı. 
Tofaş’ın, hafif ticari araç segmentinde 
yer alan ve Peugeot-Citrœn ortaklı-
ğıyla geliştirdiği Fiorino’nun sadece 
elektrik enerjisiyle çalışan modelinin 
üretimi amacıyla çalışmalar yürüttü-

ğü kaydedildi. 
 2009’DA PİYASADA • İtalya’dan, 
Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleş-
kesinde faaliyet gösteren Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi’ndeki Tofaş’ın Ar-
Ge merkezine gelen bir Fiat ekibi, 
Türk mühendislerle birlikte, gelecek 
yıl piyasaya çıkması planlanan aracın 
üzerinde yoğun bir mesai harcıyor. 
Aracın projesinin tamamlandığı öğre-
nilirken, bataryanın motora daha faz-
la güç vermesini sağlamak amacıyla 
da bazı çalışmalar yürütüldüğü ifade 
edildi. 
Yeni çıkacak modelin özellikle kent 
içi kullanıma yönelik olacağına dik-
kat çekilirken, aracın saatte 100 
kilometre hız yapabileceği ve dolu 
bataryasıyla 200 kilometre yol alabi-
leceği öğrenildi. Fiat bünyesinde ilk 
kez Tofaş tarafından geliştirilen ve yıl 
sonunda lansmanı yapılması düşü-
nülen sistemin, gelecek yıllarda diğer 
bazı modellere de adapte edilmesinin 
planlandığı belirtildi.

Serin
leten Kampanyalar

Fiorino elektrikle 200 km yol yapacak



Özel Pizzalarda
Small Pizza 

alana 
Meyve Tabağı

Medium pizza 
alana 

Tiramisu Tatlı

Large, Jumbo 
pizza alana 

Litre Kola 

Bedava
Ayrıca

İnterneten siparişlerinizde
Large ve Jumbo boy pizza alana 

Sürpriz hediyeler

ad
cw

 2
10

 6
3 

49

(0212) 222 67 63 - 222 67 69
PIZZAWORLD®

www.pizzaworld.com.tr

Serin
leten Kampanyalar

Ramazan Ayı boyunca 250 Kişilik salonumuzla 
iftar yemekleriniz için hizmetinizdeyiz
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Sağlık
Dr. Ercan KESAL
Özel Okmeydanı Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı

 Bu satırları okumaya baş-
lamadan önce, sandalyenizin 
veya koltuğunuzun arkasına 
yaslanın ve içinizden üçe kadar 
sayın. Bir… İki… Üç… Şimdi bir 
çocuk öldü. Evet, tüm dünyada-
ki çocuk ölüm hızı, hala üç sani-
yede bir çocuk hızında.
 Bir toplumun sağlıktaki dü-
zeyini, ülkemizdeki tomografi, 
MR merkezi sayısıyla ya da dün-
yada nadir yapılan bir ameliya-
tın Türkiye’de yapılmasıyla öl-
çülemeyeceğini, gerçek sağlık 
düzeyinin bebek ölüm hızıyla 
orantılı olduğunu hekimliğe 
başladığım ilk gün öğrenmiş-
tim. 
 Ülkemizdeki sağlık politi-
kasının çarpıklığı ve yetersizliği 
yüzüme bir tokat gibi çarpmıştı. 
Ve çok geçmeden anlamıştım 
ki, dünyadaki en önemli hasta-
lık aslında yoksulluktu.
 Bu günlerde yine sağlıkla 
ilgili harcamalar, kamu hasta-
nelerinin durumu ve özel hasta-
neler çokça konuşuluyor. Hasta 
vatandaşlarımızın durumu yine 
manşetlerde… Koruyucu he-
kimlik kavramı gündemimizde 
ilk sırayı almadığı sürece bu tar-
tışmalar daha çok sürer.
 Çünkü sağlıktaki asıl politi-
kanın, koruyucu hekimliği esas 

alan hastalığın hastalık ortaya 
çıkmadan önlenmesini temel 
alan politika olması gerektiğini 
biliyorum. Çünkü tedavi ve teş-
his için harcanan paranın, belki 
de milyonda biri kadarıyla bir 
çok hastalığın daha baştan ön-
lenebileceğini biliyorum. 
 Çünkü, doğumdan ölüme 
kadar hayatın her alanında ol-
ması gereken “kamu”nun va-
tandaşa sağlık hizmeti sunmak 
dendiğinde aklına sadece “ta-
sarruf tedbirlerinin” geldiğini 
görüyorum. 
 Sağlıklı doğup sağlıklı yaşa-
mak bir insan hakkıdır. Bu do-
ğuştan kazanılan bir haktır. Irk, 
din, yöre, ekonomik ve sosyal 
farklılık gözetilmez. Herkes ana 
rahminden ölüme kadar beden 
ve ruhen tam sağlıklı olarak ya-
şama hakkına sahiptir. Bu hakkı 
bireylere sağlamak, bir kamu 
görevidir. Bu hakkın herkese 
sunulmasının güvencesini, bizi 
yönetenler artık vermelidir. 
 Bütçeden ve ulusal gelir-
den, sağlığımız için ayrılan pay, 
çağdaş ve evrensel düzeylere 
yükseltilmelidir. Tüm halkın ge-
reksinimlerine öncelik veren, 
koruyucu hekimliğin esas alın-
dığı nitelikli bir sağlık sistemi 
arzuların ötesinde zorunluluk 
haline gelmiştir.        

 Yapılan anlaşmaya göre, Per-
pa çalışanları, SSK ve Bağ-Kur 
mensupları vizite kağıdı ve kim-
likleriyle müracat ettiklerinde 
ücretsiz muayene olabilecekler. 
 Ücretsiz muayene anlaşması, 
İç Hastalıkları (Dahiliye),  Üroloji, 
Göz Hastalıkları ve  Genel Cerra-
hi (Hariciye) bölümlerinde uygu-
lanıyor.
 Perpa Yönetim Ku-
rulu Üyesi Hacı Demir, 
“Özel Okmeydanı Has-
tanesi Başhekimi Dr. 
Ercan Kesal İle bir pro-
tokol imzaladık, belirti-
len tarihlerde SSK veya 
Bağ-Kur mensubu Per-
palıar Özel Okmeydanı 
Hastanesinde ücretsiz 
muayene olabilecek-
ler” dedi. 
 Özel okmeydanı 
Hastanesi Başhekimi 
Dr. Ercan Kesal, “ Has-
tanemizin 11. kuruluş 
yıldönümünde özel bir 
kampanya yaptık, be-
lirtilen tarihlerde baş-
vuran Perpa çalışanla-
rından muayene ücreti 
almayacağız ”dedi. 
Kampanyadan yarar-

lanmak isteyen Perpalılar  için 
Özel Okmeydanı Hastanesi’nin 
iletişim bilgileri aşağıdadır.
 Adres: Fatih Sultan Caddesi 
Osmanoğlu Sokak No:12 
Okmeydanı / İstanbul 
Tel: 0 212 256 35 65 Pbx   
Fax: 0 212 253 48 61
info@ozelokmeydani.com 

ercankesal@ozelokmeydani.com

Özel Okmeydanı Hastanesi’nden Perpalılara 
01 Ağustos - 30 Eylül tarihleri arasında 

Ücretsiz Muayene

Perpa, 11 B 2025   Tel: 0212 210 63 49   reklam@reklamajansi.org

Perpa’ya ulaşmanın 
en kolay yolu

 reklamları
www.reklamajansi.org

“Koruyucu Hekimlik” Ne 
Zaman Konuşulacak?

 Özel Okmeydanı Hastanesi ile Perpa yönetiminin Yaptığı an-
laşmaya göre Perpalılar 01-Ağustos - 30 Eylül Tarihleri arasında 
Özel Okmeydanı Hastanesi’nde ücretsiz muayene olabilecek.
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Persiad  Perpa sanayici ve İş Adamları Derneği  Genel Sekreteri

Av. Turan Taşkıran

turantaskiran@istanbulbarosu.org.tr

 ÇEKTE ÖDEME YASAĞI”
 Değerli Persiad Gündem Gaze-
tesi Okuyucuları Merhaba,
 Ticari hayatımızda ödemele-
rimizin büyük kısmını Çek veya 
Bono ile yapmaktayız.
 Sattığımız emtia/hizmet karşılı-
ğında usulüne uygun bir çek aldık, 
günü geldiğinde Muhatap Banka-
ya çeki ibraz ettik. Gişe görevlisi 
çeki kısa bir süre inceledikten sonra 
ekranındaki uyarı ile irkilip şüpheli 
gözlerle size bakıyor ve “ bu çek ça-
lıntı, ödeme yasağı konmuş” yanı-
tını veriyor. Gişe görevlisi karşınıza 
geçip “ Bu çekte 711 uygulanmış, 
ödeme yapılamaz” yanıtını verdi-
ğinde, keşideciyi/cirantayı arayıp 
bankanın yanıtını doğrulattığınız-
da çek elinizde, bankadan ayrılı-
yorsunuz. Ayrılmayın!!! durun. 
Müracaat  hakkınızı kaybetmek-
tesiniz. Peki, ne yapmalısınız? 
Türk ticaret Kanunu (TTK.) Md. 711/
III.” Keşideci çekin kendisinin veya 
üçüncü bir kimsenin elinden rızası 
olmaksızın çıkmış olduğu iddiasın-
da ise muhatabı çeki ödemekten 
men edebilir.”   Hükmünü içermek-
tedir. 
 Çekte ödeme Yasağının uygula-
nabilmesi için ;  a.- Hukuken geçerli 
bir çekin olması, b.- İbraz süresinin 
geçmemiş olması  c.- Çekin rıza ol-
maksızın elden çıkmış olması (ça-
lınması, zorla alınması ve kaybedil-
mesi) d.- Keşidecinin ödeme yasağı 
beyanında bulunması şartlarının 
gerçekleşmesi gerekir. Görüleceği 
üzere yasal düzenleme çekin, iyi-
niyetli keşidecinin veya üçüncü bir 
kişinin ( hamil, ciranta vd. ) rızası 
olmaksızın elinden çıkması (çekin 
çalınması, zorla alınması ve kaybe-
dilmesi) hallerinde hak sahiplerinin 
haklarının korunması amacıyla ge-
tirilmiş bir nevi tedbirdir ve konu-
nun birinci boyutu bu noktadadır. 
Ödeme yasağının uygulanabilmesi 
için keşidecinin ibraz süresi içeri-
sinde (veya uygulamadaki haliyle 
öncesinde) bankaya beyanda bu-
lunması gerekmektedir. Aksi halde 
banka çek bedelini ödemekle yü-
kümlü olacaktır. 
 Temelinde hak sahiplerinin 
haklarını korunması amacıyla geti-
rilmiş olan bu düzenleme, ödeme 
güçlüğü çeken keşideci veya hatır 
çeklerinde hamil tarafından uygu-
lamada kötüye kullanıldığı (kullan-
dırıldığı) görülmektedir. Keşideci 
bir mal satımında veya hizmet 
sunumunda borçlandığı meblağı 
ödememek için bankaya ödeme 
yasağı talimatı vermekte muhatap 
ödeme yapmamaktadır. 

 İyiniyetli çek hamili bu durum 
karşısında ne yapmalıdır? 
 Öncelikle, ödeme yasağı ko-
nulan çekte muhatap banka ÇEK 
BEDELİNİ ÖDEMEMEKLE YÜKÜM-
LÜDÜR. Aksi halde sorumluluğu 
doğar. 
 Konunun ikinci boyutu ve bizi 
en çok ilgilendiren yanı bu nokta-
dadır.  Çek ibraz süresinde muha-
tap banka şubesine ibraz edildi-
ğinde “ ödeme yasağı konulduğu “ 
öğrenildiğinde yapılması gereken 
çekin bankaya ibraz edildiğinin 
çek arkasına yazılmasıdır. Tahsil 
için çek muhatap bankaya sunul-
duğunda muhatap banka çekin 
süresinde ibraz edilip edilmediğini 
kısmen veya tamamen karşılığının 
çek hesabında bulunup bulunma-
dığını gerekçesiyle usulüne uygun 
şekilde çekin arkasına yazmalıdır. 
Bu muhatap banka için bir yüküm-
lülüktür, muhatap bankanın çekin 
arkasını yazmaktan imtina etme 
hakkı bulunmamaktadır. Muha-
tap mutlak surette çekin kendi-
sine ibraz edildiğini karşılığının 
bulunup bulunmadığını çekin 
arkasına yazmak zorundadır. 
 Çek hakkında ödeme yasağı 
konulması halinde dahi iyiniyetli, 
hamil müracaat haklarını koruya-
bilmek için çekin muhatap banka 
şubesine ibraz süresi içinde ibraz 
edildiğini ve karşılığının kısmen 
veya tamamen hesapta bulunma-
dığı çekin arkasına yazdırmalıdır. 
Çekin arkasının yazılması halinde 
artık müracaat hakkınızı koruya-
bilecek, alacağın tahsili için yasal 
yollara başvurabileceksiniz.
 Çekin ibraz süresinde ibraz 
edilip karşılığının kısmen veya 
tamamen bulunmadığının çek 
arkasına yazılmaması halinde 
ise artık elinizdeki belge çek ola-
rak size bir yarar sağlamayacak 
müracaat hakkınızı kullanama-
yacaksızınız 
 Siz siz olun ödeme yasağı ko-
nulmuş bir çekin iyiniyetli hamili 
iseniz banka görevlisinin beyanı 
karşısından arkanızını dönüp 
bankadan çıkmayın, normal bir 
çekle ilgili ne yapmanız gereki-
yorsa onu yapın. (Yaptırın)  
 İyiniyetli keşideci ise çeki elin-
de bulunduran hamile karşı makul 
sürede iptal davası veya istirdat 
davası açarak haklarını koruyabi-
lecektir. Dava açılmaması halinde 
artık ödeme yasağının mesnetsiz 
olduğu ortaya çıkacak, bu halde 
iyiniyetli hamil çekin geç tahsilin-
den kaynaklı başkaca zararlarının 
da tazminini talep edebilecektir. 
  Sevgiyle kalın hoşça kalın. 

Resmi enflasyon 7 ayda yüzde 6,6

Halkın enflasyonu yüzde 25’in üstünde
 Temmuz ayında gerçekleşen yüzde 
0,58'lik tüketici fiyat artışı ile birlikte 
son 7 ayın tüketici enflasyonu yüzde 
6,6'yı buldu. Ancak, vatandaşların kul-
landığı maddelerde bu ortalamanın çok 
üstünde enflasyon var.   
 Temmuz'daki ortalamayı elektrik fi-
yatları tırmandırdı. Haziran'da yapılan 
zamlarla Temmuz enflasyonu fırladı ve 
elektriğin 7 aylık artışı yüzde 42'yi aştı. 
Ağustos'ta da doğalgaz gelecek. 
 Gıda maddelerine bakıldığında 7 
ayda mercimeğin fiyatının yüzde 103'ü, 
pirincin yüzde 60'I, bulgur ve ayçiçek 
yağının fiyatlarının 7 ayda yüzde 50'nin 
üstünde artarak, 7 aylık ortalama olan 
6,6 yı geride bıraktıkları görülüyor. 
 Konut harcamalarında, elektrikteki 
büyük sıçramanın ardından 7 ayda do-
ğalgazdaki artışın yüzde 18'i bulduğu 
görülüyor. Kira artışları da yüzde 6,6 lık 
ortalamayı geride bırakmış durumda. 
 Alt ve orta gelir gruplarının bütçe-
lerinin önemli bir kısmını tutan ulaştır-
ma ve haberleşmede de önemli artışlar 
sözkonusu. Son 7 ayda gerçekleşen yüz-
de 6,6 tüketici enflasyonuna karşılık, 
vapur ücretleri yüzde 48, mazot yüzde 
26, benzin yüzde 15 , dolmuş ücreti 
yüzde 14 , telefon görüşme ücreti de 
yüzde 12 artmış durumda. 
 Yıllık bazda yüzde 12'yi gören enf-
lasyonun Ramazan ve okul açılışlarına 
denk gelen Eylül'de ve izleyen aylarda 
hız kesmesi pek beklenmemeli ve yıl 
sonuna doğru yıllık bazda enflasyonun 
yüzde 18-20 bandına dayanması sürp-
riz sayılmamalı. 
 Haziran ayı itibariyle yıllık bazda 
döviz açığı rekor düzeye ulaşarak 46 
milyar dolara yaklaştı. Mayıs ayı itiba-
riyle döviz açığındaki büyüme yüzde 
5,7 oranında artış gösterdi. 
 Cari açık yılın ilk yarısında, geçen 
yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüz-
de 42 oranında artarak 19,2 milyar 
dolardan 27 milyar 347 milyon dolara 
yükseldiği görülüyor. Cari açık Haziran 
ayında da yüzde 78,2 oranında artarak 
5 milyar 591 milyon dolara çıktı. 
 Haziran ayında cari açık, geçen yı-
lın aynı ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 
78,2 oranında artarak 3,1 milyar dolar-
dan 5,6 milyar dolara yükseldi. 
 Haziran ayında bir önceki yılın aynı 
ayına oranla ödemeler dengesindeki dış 
ticaret açığı yüzde 63 artarak 6,3 milyar 
dolara yükseldi. 
 Doğrudan yatırımlar kaleminde 
2008 yılının ilk yarısında gerçekle-
şen net sermaye girişi, bir önceki yılın 
ilk yarısına oranla yaklaşık yüzde 47 
azalarak 5,9 milyar dolar oldu. 2007 
yılının Ocak-Haziran döneminde yak-
laşık 6 milyar dolar net sermaye girişi 
olan portföy yatırımlarında 2008 yılı-
nın aynı döneminde 1,6 milyar dolar 
tutarında net giriş gerçekleşti. Buna 
karşılık, büyük kısmı sanayi ve hizmet 
şirketlerinden oluşan 250 firmanın dış 
borçlanması sürdü ve borçlanma mikta-
rı 6 ayda yüzde 36,5 artarak 17,5 milyar 
ABD dolar oldu. 
 Özel reel sektörün, 270 milyar do-

lara tırmanan dış borç stoku içindeki 
payı yüzde 65'lerden yüzde 70 bandına 
sıçrıyor. Bu önemli bir riskin üstlenil-
mesi demek. 
 Sürdürülen yüksek faiz-düşük kur 
politikası, cari açığın derinleşmesini ge-
tirirken, yerli üretime ve istihdama bü-
yük darbeler vurmaya da devam ediyor. 
 Dış kaynak girişini ve kurun düşük 
seyrini sağlamak için uygulanan yüksek 
reel faiz politikası, bütçe kaynaklarının 
daha çok rantiyelere akmasına yol açar-
ken, faiz düzeyinin yüksekliği ekonomi-
de durgunluğu ve işsizliği büyütüyor. 
 Derinleşen cari açığın daha yıl orta-
sında Haziran itibariyle 46 milyar dola-
ra yaklaşması, Aralık itibariyle tahmin 
edilen 50 milyar dolar açık tahminleri-
ni şimdiden kadük bırakıyor. Bu hızla, 
cari açığın 50-55 milyar dolar bandına 
sıçrayarak, Türkiye'yi dünyanın en risk-
li ülkelerinden biri durumuna getirece-
ği söylenebilir.
 Ekonomide, siyasi gerilim, istikrar-
sızlığı artıran etkenlerden sadece bi-
riydi. Dış çalkantı ve ekonominin içsel 
kırılganlıklar ise diğer iki etkendi. Da-
vanın sonuçlanması ile bu üç etkenden 
sadece siyasi istikrarsızlık etkeni eli-
mine olmuştur, diğer önemli iki etken 
ekonomideki yerini ve önemini koru-
maktadır. 
 Şimdi, bu dış ve iç ekonomik is-
tikrarsızlığın baskılanması altında, 
AKP'den ekonomiye odaklanması ve 
sorunlara çözüm üretmesi beklenmek-
tedir. Büyük sermayenin beklentileri, 
IMF ve AB çapalarını güçlendirmekle 
başlamaktadır, Ardından yükselen enf-
lasyon, düşen büyüme, derinleşen cari 
açık, yükselen faizler vb. sorunlara çö-
züm üretmesidir. 
 Hemen belirtelim ki, AKP, "şartlı 
salıverilse de", kendini bir an yoğun bir 
sorunlar yumağı ile karşı karşıya bul-
muştur. Siyaseten AKP iç kazanı kay-
nayacak, sarı kartın baskısı ile "merkez"e 
geldikçe, milli görüşcü tabanla bağları 
gevşeyecektir. O cenahta yeni arayışlar 
söz konusu olabilecektir. Siyasi kurgu-
lanma bir yana ekonomide yaşanacak 
şey agresif bir neoliberallikten öte bir-
şey olmayacaktır. 
 Erken seçimin de gündemden çık-
ması ile ekonomide AKP'nin yapacak-
ları sıkı bir maliye politikasının yanısı-
ra, agresif bir özelleştirme politikasıdır. 
Esas sorun cari açıktadır. Merkez Ban-
kası yeni faiz artırmalarına gitmese de 
mevcut faiz düzeyi ekonomide başlıba-
şına sorunlar yaratacak düzeydedir. Bu 
haliyle bile dünyanın önemli faiz oran-
larından biri Türkiye'dedir. Bu faiz, dış 
kaynak girişini özendirerek cari açığı 
olabildiği kadar finanse etmeye hizmet 
ederken, öte yanda dövizi ucuzlatarak 
ithalatı kamçılamakta ve cari açığı yeni-
den ve yeniden derinleştirmekte, yıllık 
bazda 50-60 milyar dolar bandına taşı-
maktadır. Bu durum hem yerli üretime 
hem istihdama negatif etkiler yapmak-
tadır. 
Mustafa Sönmez / Birgün Gazetesi



Ebruli Balık sezonunu açtı

Perpa 13 A 1962 Şişli - İstanbul  Tel: 210 10 80 - 210 92 92

İstanbul’da balık mevsimi başladı. 
Marmara ve Karadeniz’in en güzel balıkları 

Ebruli’de sizleri bekliyor.

İftar yemeklerinizde balık, ızgara ve lezzetli 
zeytinyağlılarımızla hizmetinizdeyiz.



Röportaj / Mevlüt DUYSAK / TANKSANPERPA PERSİAD  Gündem Eylül 2008

10

 Perpa deyince akla genellikle elektrikçiler ve hırdavatçılar gelir. Oysa kendi alanında çok özgün işler yapan 
firmalarda Perpa’da mevcut. Bunlardan biri, Tank imalatı, Çelik konstrüksiyon ve ısıtma soğutma alanında 
Türkiye’nin sayılı firmalarından olan TANKSAN. Firma Genel Müdürü Mevlüt Duysak ile görüştük.

Tank ve Çelik Konstrüksiyon  firması TANKSAN

 1979 yılında kurulan TANKSAN firması, yak-
laşık 30 yıldır Akaryakıt tankları, Gıda ve her 
çeşit paslanmaz tank, Çelik kontrüksiyon, Bo-
rulama, pompa istasyonları, ısıtma soğutma 
gibi alanlarda hizmet veriyor.
 TANKSAN’ın bugüne kadar yaptığı işlerden 
bazılarını sıralarsak: Büyükçekmece içme suyu 
barajı pompa istasyonu, İran Tebriz barajı ana 
kollektör imalatı, Aliağa Petkim tesisleri tank 
ve çelik işleri, Swiss Otel kazan dairesi inşaa-
tı,  TPAO KKTC dolum tesislerinin tank ve çelik 
kontrüksiyon işleri, İsparta Tarım Kooperatifi 
depolarının çelik kontrüksiyon işleri, Rize Ça-
yeli mobilya fabrikasının talaş silo imalatı, Bolu 
Gentaş sunta ve laminat tessilerinin, kazan da-
ireleri, pompa istasyonları, ve pres borulama 
işleri, Konya Çumra Şeker Fabrikası likit şeker 
depolama tesisinin paslanmaz tankları üretim 
ve montaj işleri, Habeş İplik Fabrikası kazan 
dairesi, baca imalat ve montajı ile su tankla-
rının imalatı, Mobil Haramidere tesislerinin 
kimyevi madde tanklarıimalat ve montajı, de-
nizaltı dolum borusu pompa istasyonu ve tan-
ker dolum tesisinin boru tesisatları, Kırıkkale 
Askeri Fabrikası eşanjörlerinin imalatı, Gebze 
Mineral Bakır, tank ve çelik işleri,  Ambarlı Ter-
mik Santralı, yakıt tankları inşaatı, ORÜS Bolu, 
emprenye kısmı otoklav uzatma işi, Efes Pilsen 
Bahçelievler tesisleri kostik tankı, basınçlı hava 
tankı, küspe silosu imalat ve montajı, Bayer İlaç 
tesisleri sundurma ve platformlarının inşaatı, 
İstanbul Hava Limanı Kargo taşıma arabaları 
nın imalatı, Büyükçekmece Çimento fabrikası, 
yakıt tanklarının imalat ve montajı, Turk Hoest 
İstanbul tesislerinin klima binası inşaatı,  çelik 

karkas ve borulama işleri, Packard İmes çelik 
kontrüksiyon işleri, Mercedes Benz Haramide-
re Otobüs fabrikası Schiller grubu kurulması 
gibi işleri sayabiliriz. TANKSAN ayrıca İstanbul 
Porselen , Yarımca Gübre, Milliyet Gazetesi, 
Kar Gıda, Palmolive Colgate, Azerbaycan Bakü 
petrıol istasyonları, Vatan Konserve, Tofaş, Ha-
lıflex, Sasa, Teksa, Milli Mensucat, Maraş DSİ, 
Bosphorus Otel, Feniş Alüminyum tesilerinin 
tank, çelik kontrüksiyon, ısıtma soğutma ve 
benzeri metal uygulama işlerini de yapan fir-
madır.
 Perpa Gündem(PG):  Mevlüt Bey, okuyucu-
larımıza firmanızı kısaca tanıtabilirmisiniz?
 Mevlüt Duysak (MD):  Aileden gelen metal 
işleme mesleğini biz de çocukluğumuzdan bu 
yana sürdürüyoruz. Bir çok fabrika ve kamu te-
sisinin metala dayalı işlerinde çalışıp önemli bir 
deneyim elde ettikten sonra 1979 yılında kendi 
firmamız TANKSAN’ı kurduk. Yaklaşık 30 yıldır 
Türkiye’nin sanayisinin, fabrikalarının, büyük 
kamu tesislerinin kurulumuna önemli katkılar 
sağladığımızı düşünüyorum. Halen devasa fabri-
kalar kurmaya devam ediyoruz.
 PG: Müşteri profilinizden bahsedermisiniz.
 MD: Müşterilerimiz genellikle yeni kurulan 
yada yenilenen, ek yapılan fabrikalar, büyük ba-
rajlar, petrol dolum tesisleri, gemi inşanın yanısı-
ra büyük işmerkezleridir.
 PG: Son yıllardaki işleriniz nasıl?
 MD: Bizim işlerimiz Türkiye ve dünya ekono-
misi ile yakından ilgili. Türk ekonomisinin bü-
yüme dönemlerinde firma olarak biz de iyi işler 
yapıyoruz. İşlerimiz sanayiye olan yatırıma bağlı. 
Son yıllarda sürekli büyüyen Türkiye ekonomi-

si, yeni fabrikaların kurulmasının önünü açıyor. 
Biz kendi alanımızda uzman sayılı firmalardan 
olduğumuz için iş yapmakta zorlanmıyoruz. 
Türkiye’de yatırım yapan yerli ve yabancı firmalar 
bir şekilde bize ulaşıyorlar
 PG: Son yaptığınız işler nelerdir?
 MD: 2008 yılı içinde Mercedes Haramidere 
Otobüs fabrikasının, yangın sprinkleri ve ana 
kollektör ile pompa dairelerinin imalat, montaj 
ve kaynak işlerini, ayrıca idari binaların kazan 
dairesi yangın sprinkleri ile klima tesisatlarını ya-
parak kısa bir sürede teslim ettik. Yine 2008 yılı 
içinde Bolu’da Gentaş başta olmak üzere bir kaç 
fabrikanın, Paslanmaz tank, kazan daireleri ve çe-
lik konstrüksiyon işlerini yaptık. Konya Çumra Şe-
ker fabrikası’nın tüm paslanmaz gıda tanklarının 
imalatını yaptık. Şu anda Tekirdağ, Bolu, Samsun 
ve Konya’da çeşitli fabrikaların tank ve diğer me-
tal işlerinin yapımına devam ediyoruz.
 PG: Niçin Perpa’yı tercih ettiniz?
 MD: Biz Türkiye’nin ve hatta Ortadoğu’nun 
her yerine iş yapıyoruz. Ana atölyelerimizin 
Tuzla’da bulunmasına rağmen ofisimizin mer-
kezi bir yerde olmasını tercih ettik. Perpa bu 
açıdan çok uygun bir yer. Bir çok işimizi dışarıya 
çıkmadan çözebiliyoruz. Ayrıca Perpa bilinen bir 
yer. Perpa’daki bir çok mühendislik firması ile de 
partner olarak çalışıyoruz. 
TANKSAN İletişim bilgileri:
Adres : Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat-11 
No:1977 Okmeydanı/İSTANBUL 
Tel:0 (212) 221 75 11 Faks:0 (212) 210 48 93 
Web :http://www.tanksan.com.tr
E-Posta :tanksan@tanksan.com.tr



• Paslanmaz çelik Konstrüksiyon
• Kazan Boruları Değişimi
• Eşansör - Kum Filtresi
• Merkezi soğutma Schiller grubu

Tank bizim işimiz...

• Basınçlı çelik tank imalatı
• Isıtma - Soğutma
• Akaryakıt Tankları
• Çelik Boru Tesisatı

TANKSAN
Tank ve Boru Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Perpa Ticaret Merkezi Kat:11 No:1977 Okmeydanı - İSTANBUL Tel:0212.221 75 11  Fax:0212.210 48 93 
www.tanksan.com.tr  e-mail:tanksan@tanksan.com.tr
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 Daha önce bir kaç sayı haberini yap-
tığımız Perpa A blok’ta merkezi soğutma 
çalışmaları nihayet proje aşamasından uy-
gulamaya geçti. Dışarıya kurulan merkezi 
soğutma birimi ve dükkanlardaki fanlı rad-
yatör sistemleri çalışmaya başladı. 
 Perpa A Blok yönetim kurulu Başkanı 
Mehmet İpekçi’den aldığımız bilgilere göre, 
şu ana kadar 60-70 civarında kat dükkana 
(120-130 dükkan) tamamlanıp soğutma sis-
temi bağlandı ve çalışıyor.
 Merkezi soğutma sistemi bulunma-
yan Perpa’da belkide dünyanın hiç bir bina-
sında olmadığı kadar klima kullanılıyor. 5000 
civarında dükkanın bulunduğu binada, bazı 
işyerlerinde 3-5 klimanın olduğunu düşü-
nürsek, 7500-8000 civarında klimanın olabi-
leceği tahmin edilebilir.
 Perpa kapalı bir mekan olmasından 
kaynaklı olarak, klimaların çoğunun dış üni-
tesi Perpa içine sıcak hava üfleyerek Perpa’yı 
yaşanmaz hale getiriyordu.
 Geçtiğimiz ay içinde yapılan de-
neme çalışmalarından olumlu sonuç alın-
masından sonra çalışmalar hızlandırıldı. Şu 

anda A Blok’un diğer bölümlerinede merke-
zi soğutma sisteminin boruları döşeniyor. 
 Soğutma sisteminin çalışmaları ta-
mamen A Blok’un kendi teknik personeli ile 
yapılıyor.
 Perpa içinde hafta içi bütün dük-
kanların çalışmasından dolayı, faaliyetler ak-
şamları ve cumartesi pazar günleri yürütülü-
yor. Bir de kış mevsiminde kalorifer boruları 
sökülemeyeceğinden dolayı çalışmalar biraz 
yavaş yürümek zorunda kalıyor. Görüştüğü-
müz teknik servis yetkilileri bu tempoda ça-
lışıldığında iki yıl içinde tüm A Blokta sistem 
tamamlanmış olacak dediler.
 Merkezi soğutma sistemi tamamlan-
dığında A Bloktaki yüzlerce klima sökülerek 
görüntü ve çevre kirliliği yaratmasının önü-
ne geçilecek. 
 A Blok yönetiminden aldığımız bil-
gilere göre, merkezi ısıtma, soğutma sistemi 
tamamlandığında, üyeler dükkanının içine 
kurulan peteklerden kışın istediği kadar ısı-
nabileceği gibi, yazın istediği kadar soğuta-
bilecek. Isıtma soğutma sistemi su ve elektrik 
tüketiminde olduğu gibi kullandığın kadar 

öde mantığıyla ücretlendirilecek.
 Klimaların çok büyük bir bölümü-
nün dış üniteleri çarşı içinde bulunduğun-
dan, yazın tamamının çalışması ile çarşı için-
de dayanılmaz bir sıcaklık oluşumuna neden 
oluyorlar. Klima kullanan dükkanların içi so-
ğukken özellikle yüksek katlarda çarşı içinde 
dolaşmak sıcaktan dolayı büyük eziyet olu-
yor. Klimaların kaldırılması ile beraber çarşı 
içi sıcaklığı yazın otomatik olarak 3-4 derece 
düşmesi bekleniyor.
 Merkezi sisteme geçilmesiyle bera-
ber, dükkan başına düşen elektrik sarfiyatıda 
azalarak Perpa esnafının tasarruf sağlayaca-
ğı gibi fazla yükten dolayı elektrik kesilmele-
rininde önüne geçilmiş olacak.
 Merkezi soğutma sistemi ile ilgili, 
tesisat bağlanan esnafın görüşlerini sorduk. 
Hayret verici bir şekilde görüştüğümüz bir 
çok esnaf yapılan çalışmadan çok memnun-
du.
 Perpa A Blokta Merkezi soğutma sis-
temi bağlanan esnafın görüşlerini aşağıda 
sunuyoruz.

PERPA
TEKEL BAYİİ

Arayın veya Tıklayın Hizmet Ayağınıza Gelsin

O n l i n e
Sipariş Hattı

Perpa B Blok Kat:13 No: 2297 Okmeydanı - İstanbul
perpatekel@hotmail.com

Centrex
222 33 36  -  392 22 97

Telefon
Sipariş Hattı

Tekel Ürünleri, Puro Çeşitleri, Yabancı sigara, İçki Çeşitleri, Kuruyemiş, Şarküter, Soğuk Mezeler
Servisimiz Sabah 09:30 - Akşam 22:30 Arasıdır.

MUSA
MEYDANCI

CUSTOMS BROKER AGENCY CO. LTD.

www.bmgumruk.com 
Perpa, A Blok Kat: 13 No: 1972 Okmeydanı - İstanbul

Tel:(0212) 320 33 00 (3 Hat) Fax: (0212) 320 33 04

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.

Naci Altunbüken / Ünlüler Döviz  A Blok 8. KatAdem Ergün / Arı Bilgisayar Ltd. Şti. A Blok 8. Kat

“Yapılan sistem-
den çok mem-
nunum. Bizim 
işyerimizde tam 
olarak tamam-
lanmamasına 
rağmen ye-
terli derecede 
soğutuyor. Bir 
an önce A Blok 
yönetiminin 
alacağı karara 
göre klimala-
rımızı sökmek 
için bekliyoruz.”

“Perpa’ya 
gelenler diğer 
iş merkezle-
rindeki gibi 
değil yoğun bir 
sıcaklıkla karşı-
laşıyor. Yapılan 
çalışmadan çok 
memnunum. 
Keşke Perpa 
baştan yapılır-
ken planlansay-
dı daha iyi olur-
du. Perpa’nın 
otopark sorunu 
içinde çözüm 
üretilmelidir.” 

Perpa A Blok’taki merkezi soğutmayı kullananlara Sorduk: 

Çok Memnunuz
 Perpa A Bloktaki merkezi soğutma çalışmaları proje aşamasından uygulama aşamasına geçti. Şu ana 
kadar 120-130 civarında dükkan klimalarını kapatmış merkezi soğutma sistemiyle serinliyor.
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Muzaffer Arslan/ Merve Kırtasiye  A Blok 8. Kat

Ramiz Kayaoğlu/ Eran Dış Ticaret  A Blok 5. Kat

Recep Ağdaş/ Çağdaş Elektrik A Blok 5. Kat

Arto Özber/ Marmara Elektrik A Blok 11. Kat

“Yapılan sis-
temden çok 
memnunuz. Bir 
zahmetini de 
görmedim. Üç 
katlı dükkanım 
çok kısa bir sü-
rede tamamlan-
dı. Gördüğünüz 
gibi artık klima 
kullanmıyoruz. 
Keşke sistem 
bütün Perpa’da 
uygulansa.”

“A Bloktaki 
merkezi so-
ğutma sistemi 
çalışmasından 
memnunuz. 
Artık klimaya 
ihtiyaç duymu-
yoruz. Yeterince 
soğutuyor. 
bir an önce 
Tüm Perpa’da 
uygulanmasını 
bekliyoruz.”

Cüneyt Yönet / Ekonomik Yorumlar  A Blok 13. Kat

“13. katın diğer 
katlardan daha 
sıcak olmasına 
rağmen yeterli 
derecede soğu-
yor ve kapıları 
açıyoruz. Kuru-
lan sistemden 
memnunuz. 
Kışın ısıtıp ısıt-
mayacağını me-
rak ediyorum. 
Çünkü bizim 
katlarımız diğer 
katlardan daha 
soğuk oluyor.

“Dükkanımız üç 
katlı ve yeter-
li derecede 
soğuyor. Hatta 
dokunmasın 
diye masamızın 
yerini değiştir-
dik. Fakat bu 
merkezi fan 
sisteminin kışın 
ne kadar ısıtıa-
cağını bilemi-
yorum. Onu da 
kış geldiğinde 
göreceğiz”

“Yapılan soğut-
ma sisteminden 
çok memnu-
nuz, gördüğü-
nüz gibi fazla 
serin olduğun-
dan bazen ka-
patıyoruz. Belki 
bulunduğumuz 
katın serin 
olmasından 
olabilir. Eğer bu 
sistem kışında 
iyi ısıtırsa daha 
çok memnun 
olacağız”

Dünyanın her yerine tüm havayolları ile uçuş hizmetleri
Ticari vize alınır

Uygun fiyatlarla tur seçenekleri
Günübirlik turlar, trekking

TÜLAY SIRMA
Tel: 0212 222 37 60  Gsm: 0532 335 62 79  tulaysirma@hotmail.com



Elektrik Taahhüt Uygulamaları 
&

Network Sistem Kurulumunda 

ç ö z ü m 
o r t a ğ ı n ı z
PROJE ve DANIŞMANLIK
Günümüzde gelişen teknolojik yenilikler, hem 
üretim sektöründe hem de hizmet sektöründe büyük 
avantajlar sağlamaktadır.  Hangi sektör alanında olursa 
olsun, rekabet ortamında söz sahibi olabilmek için özel 
veya devlet kuruluşlarının günümüz teknolojilerini üst 
seviyede kullanmayı zorunlu kılmaktadır.

ELEKTRİK TAAHHÜT
Elektrik enerjisi temininden başlayarak Orta Gerilim 
(OG) güç merkezleri (Trafo Odaları), yedek güç 
merkezleri (Generatör Odaları), Alçak Gerilim (AG) 
güç dağıtım merkezleri (AG Pano Odaları), aydınlatma 
sistemler ve kuvvetli akım sistemlerinin tasarımı, 
projelendirmesi ve uygulamalarını yapmaktayız.

DATA & NETWORK TAAHHÜT
Network ve telefon ağı sistemlerinin tasarımı ve 
projelendirmesinden başlayarak, Cat5e, Cat6, UTP, 
FTP ve Reiser kablolar kullanılarak network sistem 
kurulumu; Fiber Optik sistemlerinin kurulumu, 
kabinet ve tüm sistemlerin enstelasyonunun yapılması 
PROPANEL Elektriğin ana uzmanlık alanıdır. Kurulan 
tüm network ve telefon sistemlerinin etiketleme; test 
ve sertifikasyonlarının düzenlenmesi yapılmaktadır.

Perpa Tic aret  M erkezi  A Blok Kat:11 No:  1382 
O k m e y d a n ı  -  Ş i ş l i   /   I S T A N B U L
Tel :0(212) 210 82 00 - 210 21 45  Faks:0(212) 210 82 01 
http://www.propanel.com.tr     info@propanel.com.tr

 Ülkemizde ve dünyada meydana gelen 
yenilik ve gelişmeler doğrultusunda bütün 
sektörlerdeki firmalara Elektrik & Elektronik 
alanında her türlü hizmeti vermeyi kendine 
görev edinen PROPANEL firması 1985 yılında 
kuruldu. Endüstriyel tesislerin elektrifikasyon 
uygulamalarını gerçekleştirmek amacıyla ku-
rulan PROPANEL, günümüzde gelişen teknolo-
jik yeniliklere, hem üretim sektöründe hem de 
hizmet sektöründe tam uyum sağlayabilmiş 
nadir firmalardandır.
 Hangi sektör alanında olursa olsun, rekabet 
ortamında söz sahibi olabilmek için özel veya 
devlet kuruluşlarının günümüz teknolojilerini 
üst seviyede kullanmayı zorunlu kılmaktadır.  
 Elektrik enerjisi temininden başlamak kay-
dı ile Orta Gerilim (OG) güç merkezleri (Trafo 
Odaları), yedek güç merkezleri (Generatör 
Odaları), Alçak Gerilim (AG) güç dağıtım mer-
kezleri (AG Pano Odaları), aydınlatma sistem-
ler ve kuvvetli akım sistemlerinin tasarımını, 
projelendirmesini ve uygulamalarını yapan 
PROPANEL,  Network ve telefon ağı sistemle-
rinin tasarımı ve projelendirmesinden başla-
yarak. Cat5e, Cat6, UTP, FTP ve Reiser kablolar 
kullanılarak network sistem kurulumu; Fiber 
Optik sistemlerinin kurulumu, kabinet ve tüm 
sistemlerin enstelasyonunun yapılması konu-
larında uzman bir firmadır. 
 Propanel, kurulan tüm network ve telefon 
sistemlerinin etiketleme; test ve sertifikasyon-
larının düzenlenmesi işlemlerini yapmaktadır.
 Perpa A Bloktaki Propanel firmasının Genel 
Müdürü Nazım Öztürk ile, sektör ve Perpa üze-
rine bir röportaj yaptık.

 Perpa Gündem(PG):  Nazım Bey, okuyucula-
rımıza firmanızı kısaca tanıtabilirmisiniz?
 Nazım Öztürk (NÖ): Propanel Elektrik, 1985 
yılında kuruldu. Elektrik taahhüt işlerinin yanın-
da 1992 den itibaren Network sistemleri alt yapı 
kurulumlarınıda uygulama alanları içine alan fir-
mamız, 1996 dan itibaren Perpada faaliyetlerini 
sürdürmektedir. LEGRAND ın network depart-
manının partneri olan firmamız, yıllardır üst sıra-
larda yer almaktadır.
 PG: Patnerlarınızdan ve müşteri profilinden 
bahsedermisiniz.
 NÖ: İnşaat ve mimari firmalar ile elektrik ta-
ahhüt firmalarına elektrik tesisat işleri ve zayıf 
akım sistemleri kurulumları konularında partner 
olarak hizmet vermekteyiz.Elektrik kuvvetli akım 
ve zayıf akım tesisatlarında, projelendirme aşa-
masından, anahtar teslim işin tamamlanmasına 
kadar tüm aşamalarda hizmet veriyoruz. Şu anda 
ACIBADEM HASTAHANE lerinin network altyapı 
sistemlerini kurmanın yanı sıra, özel sektör ve 
resmi projelere ait bir çok uygulamanın sürdü-
rülmesi, firmamızın taahhüdündedir.
 PG: Firmanızın ortaklık yapısından bahse-
dermisiniz.
 NÖ: Firmamız , üç ortakla yoluna devam et-
mektedir, Benimle birlikte Sinan YENER ve Harun 
ÖZTÜRK, firma ortaklarıdır, Hepimiz, yedi ile yir-
miyedi yıllık mühendislik deneyimleri olan Elekt-
rik ve Elektronik mühendisleriyiz.
 PG: Perpadan ve Perpalı olmaktan sözeder-
misiniz
 NÖ: Firmamız uzun yıllardır Perpada,Perpada 
olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.Ticari iliş-
kilerimizin yanında, büyük bir dost ve arkadaş 

çevresinin içindeyiz.Hemen hemen tüm ihtiyaç-
larımızı Perpa içinden karşılıyabiliyoruz. İnanır-
mısınız, her gün Perpaya gelirken,doğup büyü-
düğünüz memleketinize gelirken duyduğunuz 
heyacanı duyuyorum. Perpa ikinci evimiz gibi.
Son yıllardaki katedilen aşamayıda yabana atma-
mak lazım.
 PG: Perpadaki diğer uğraşılarınızdanda kı-
saca bahsedermisiniz.
 NÖ: Firmamdaki ana görevimin 
yanında,Elektrik Mühendisleri Odasının Perpa 
temsilciliğinde Temsilci olarak görev yapmakta-
yım. Biliyorsunuz A Blok Y.K. nun destekleri ile 
odamızın temsilciliğini Perpada oluşturduk, yine 
B Blok Y.K. nun katkıları ilede Makine Mühendis-
lerinin temsilciliği de yakın zamanda göreve baş-
ladı.Odaların tüm hizmetlerini Perpada sunma-
nın yanı sıra, geçensene A Bloğun katkıları ile bir 
laboratuarı Perpada kurduk, ve hidrojen enerjisi 
ile çalışan otomobili Perpada ürettik.
Perpa 8. katta deneme sürüşlerini yapan otomo-
bilimiz, TÜBİTAK ın yarışmasında bir birincilik ve 
bir altıncılık kazandı. Bu çalışmanın, ülkemize ve 
Perpa’nın tanıtımına katkıları olduğunu düşünü-
yorum. Aynı zamanda, PERPAONLINE.COM un 
kurucularındanım. Bu siteninde Perpaya hizmet-
leri olduğu kanaatindeyim. Ayrıca, PERSİAD VE 
PERPA BEŞİKTAŞLILAR derneklerinin üyesiyim.
Propanel İletişim bilgileri:
Adres :Perpa Ticaret Merkezi A-Blok Kat-11 
No-1382 Okmeydanı/İSTANBUL 
Tel:0 (212) 210 82 00 Faks:0 (212) 210 82 01 
Web :http://www.propanel.com.tr
E-Posta :info@propanel.com.tr

Data ve Network  Liderlerinden PROPANEL

Röportaj / Nazım Öztürk / PROPANELPERPA PERSİAD  Gündem Eylül 2008

14

Perpa’nın Data, Network, Proje Danışmanlık ve Elektrik Taahhüt konularında önde gelen firmalarından 
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Elektrik Taahhüt Uygulamaları 
&

Network Sistem Kurulumunda 

ç ö z ü m 
o r t a ğ ı n ı z
PROJE ve DANIŞMANLIK
Günümüzde gelişen teknolojik yenilikler, hem 
üretim sektöründe hem de hizmet sektöründe büyük 
avantajlar sağlamaktadır.  Hangi sektör alanında olursa 
olsun, rekabet ortamında söz sahibi olabilmek için özel 
veya devlet kuruluşlarının günümüz teknolojilerini üst 
seviyede kullanmayı zorunlu kılmaktadır.

ELEKTRİK TAAHHÜT
Elektrik enerjisi temininden başlayarak Orta Gerilim 
(OG) güç merkezleri (Trafo Odaları), yedek güç 
merkezleri (Generatör Odaları), Alçak Gerilim (AG) 
güç dağıtım merkezleri (AG Pano Odaları), aydınlatma 
sistemler ve kuvvetli akım sistemlerinin tasarımı, 
projelendirmesi ve uygulamalarını yapmaktayız.

DATA & NETWORK TAAHHÜT
Network ve telefon ağı sistemlerinin tasarımı ve 
projelendirmesinden başlayarak, Cat5e, Cat6, UTP, 
FTP ve Reiser kablolar kullanılarak network sistem 
kurulumu; Fiber Optik sistemlerinin kurulumu, 
kabinet ve tüm sistemlerin enstelasyonunun yapılması 
PROPANEL Elektriğin ana uzmanlık alanıdır. Kurulan 
tüm network ve telefon sistemlerinin etiketleme; test 
ve sertifikasyonlarının düzenlenmesi yapılmaktadır.

Perpa Tic aret  M erkezi  A Blok Kat:11 No:  1382 
O k m e y d a n ı  -  Ş i ş l i   /   I S T A N B U L
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 Ülkemizde ve dünyada meydana gelen 
yenilik ve gelişmeler doğrultusunda bütün 
sektörlerdeki firmalara Elektrik & Elektronik 
alanında her türlü hizmeti vermeyi kendine 
görev edinen PROPANEL firması 1985 yılında 
kuruldu. Endüstriyel tesislerin elektrifikasyon 
uygulamalarını gerçekleştirmek amacıyla ku-
rulan PROPANEL, günümüzde gelişen teknolo-
jik yeniliklere, hem üretim sektöründe hem de 
hizmet sektöründe tam uyum sağlayabilmiş 
nadir firmalardandır.
 Hangi sektör alanında olursa olsun, rekabet 
ortamında söz sahibi olabilmek için özel veya 
devlet kuruluşlarının günümüz teknolojilerini 
üst seviyede kullanmayı zorunlu kılmaktadır.  
 Elektrik enerjisi temininden başlamak kay-
dı ile Orta Gerilim (OG) güç merkezleri (Trafo 
Odaları), yedek güç merkezleri (Generatör 
Odaları), Alçak Gerilim (AG) güç dağıtım mer-
kezleri (AG Pano Odaları), aydınlatma sistem-
ler ve kuvvetli akım sistemlerinin tasarımını, 
projelendirmesini ve uygulamalarını yapan 
PROPANEL,  Network ve telefon ağı sistemle-
rinin tasarımı ve projelendirmesinden başla-
yarak. Cat5e, Cat6, UTP, FTP ve Reiser kablolar 
kullanılarak network sistem kurulumu; Fiber 
Optik sistemlerinin kurulumu, kabinet ve tüm 
sistemlerin enstelasyonunun yapılması konu-
larında uzman bir firmadır. 
 Propanel, kurulan tüm network ve telefon 
sistemlerinin etiketleme; test ve sertifikasyon-
larının düzenlenmesi işlemlerini yapmaktadır.
 Perpa A Bloktaki Propanel firmasının Genel 
Müdürü Nazım Öztürk ile, sektör ve Perpa üze-
rine bir röportaj yaptık.

 Perpa Gündem(PG):  Nazım Bey, okuyucula-
rımıza firmanızı kısaca tanıtabilirmisiniz?
 Nazım Öztürk (NÖ): Propanel Elektrik, 1985 
yılında kuruldu. Elektrik taahhüt işlerinin yanın-
da 1992 den itibaren Network sistemleri alt yapı 
kurulumlarınıda uygulama alanları içine alan fir-
mamız, 1996 dan itibaren Perpada faaliyetlerini 
sürdürmektedir. LEGRAND ın network depart-
manının partneri olan firmamız, yıllardır üst sıra-
larda yer almaktadır.
 PG: Patnerlarınızdan ve müşteri profilinden 
bahsedermisiniz.
 NÖ: İnşaat ve mimari firmalar ile elektrik ta-
ahhüt firmalarına elektrik tesisat işleri ve zayıf 
akım sistemleri kurulumları konularında partner 
olarak hizmet vermekteyiz.Elektrik kuvvetli akım 
ve zayıf akım tesisatlarında, projelendirme aşa-
masından, anahtar teslim işin tamamlanmasına 
kadar tüm aşamalarda hizmet veriyoruz. Şu anda 
ACIBADEM HASTAHANE lerinin network altyapı 
sistemlerini kurmanın yanı sıra, özel sektör ve 
resmi projelere ait bir çok uygulamanın sürdü-
rülmesi, firmamızın taahhüdündedir.
 PG: Firmanızın ortaklık yapısından bahse-
dermisiniz.
 NÖ: Firmamız , üç ortakla yoluna devam et-
mektedir, Benimle birlikte Sinan YENER ve Harun 
ÖZTÜRK, firma ortaklarıdır, Hepimiz, yedi ile yir-
miyedi yıllık mühendislik deneyimleri olan Elekt-
rik ve Elektronik mühendisleriyiz.
 PG: Perpadan ve Perpalı olmaktan sözeder-
misiniz
 NÖ: Firmamız uzun yıllardır Perpada,Perpada 
olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.Ticari iliş-
kilerimizin yanında, büyük bir dost ve arkadaş 

çevresinin içindeyiz.Hemen hemen tüm ihtiyaç-
larımızı Perpa içinden karşılıyabiliyoruz. İnanır-
mısınız, her gün Perpaya gelirken,doğup büyü-
düğünüz memleketinize gelirken duyduğunuz 
heyacanı duyuyorum. Perpa ikinci evimiz gibi.
Son yıllardaki katedilen aşamayıda yabana atma-
mak lazım.
 PG: Perpadaki diğer uğraşılarınızdanda kı-
saca bahsedermisiniz.
 NÖ: Firmamdaki ana görevimin 
yanında,Elektrik Mühendisleri Odasının Perpa 
temsilciliğinde Temsilci olarak görev yapmakta-
yım. Biliyorsunuz A Blok Y.K. nun destekleri ile 
odamızın temsilciliğini Perpada oluşturduk, yine 
B Blok Y.K. nun katkıları ilede Makine Mühendis-
lerinin temsilciliği de yakın zamanda göreve baş-
ladı.Odaların tüm hizmetlerini Perpada sunma-
nın yanı sıra, geçensene A Bloğun katkıları ile bir 
laboratuarı Perpada kurduk, ve hidrojen enerjisi 
ile çalışan otomobili Perpada ürettik.
Perpa 8. katta deneme sürüşlerini yapan otomo-
bilimiz, TÜBİTAK ın yarışmasında bir birincilik ve 
bir altıncılık kazandı. Bu çalışmanın, ülkemize ve 
Perpa’nın tanıtımına katkıları olduğunu düşünü-
yorum. Aynı zamanda, PERPAONLINE.COM un 
kurucularındanım. Bu siteninde Perpaya hizmet-
leri olduğu kanaatindeyim. Ayrıca, PERSİAD VE 
PERPA BEŞİKTAŞLILAR derneklerinin üyesiyim.
Propanel İletişim bilgileri:
Adres :Perpa Ticaret Merkezi A-Blok Kat-11 
No-1382 Okmeydanı/İSTANBUL 
Tel:0 (212) 210 82 00 Faks:0 (212) 210 82 01 
Web :http://www.propanel.com.tr
E-Posta :info@propanel.com.tr
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 Perpa Gündem(PG): Perpa Muhasebe Mes-
lek Grubu ne amaçla kurulmuştur?
 Grup Sözcüsü Sn. Hacı DEMİR (HD):
 Bizler Perpa’da faaliyet gösteren kısaca 
serbest muhasebeciler, sm mali müşavirler,  
olarak aramızda mesleki dayanışmayı sağla-
mak, geliştirmek, tecrübelerimizi birbirimize 
aktarmak, haksız rekabeti ortadan kaldırmak, 
meslek örgütlenmesine, mesleki gelişime kat-
kı sağlamak amacıyla ilk olarak 1997 yılının 
sekizinci ayında toplanmaya başladık ve gru-
bumuza Perpa Serbest Muhasebeciler, Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler Meslek Grubu is-
mini verdik. Süreç içerisinde grup toplantıları-
mıza Yeminli Mali Müşavir meslektaşlarımızın 
da katılması nedeniyle grubumuzun adını oy 
birliği ile Perpa Muhasebe Meslek Grubu ola-
rak değiştirdik. Yaklaşık 11 yıldır faaliyet göste-
riyoruz.
 PG:  Grup olarak meslek odasında seçim-
lere katılıyormusunuz? Aynı dünya görüşüne 
mensup muhasebecilerden mi oluşmuştur?
 HD: Grubumuz  siyasi görüş vb. hiçbir ay-
rım yapmadan tamamen mesleki dayanışma-
yı hedefleyen sivil bir mesleki örgütlenmedir. 
Ancak örgütlülüğümüzün hiçbir resmi tüzel 
kişiliği yoktur. Yani bir dernek, vakıf vb. değiliz. 
Tamamen sivil bir dayanışma grubuyuz. Ayrıca 
İstanbul Mali Müşavirler Odasının seçimlerinde 
aday olan meslek grupları gibi bir seçim grubu 
da değiliz. Grup üyesi arkadaşlarımızın ferdi 
olarak kendi tercihlerine göre bir seçim grubu 
ile ilişkileri olabilmektedir. Ancak grubumuz 
İstanbul Oda seçimlerine katılan grupların 
hepsine eşit uzaklıktadır. Aramızda hiçbir hiye-
rarşik tabakalaşma yoktur. Grup toplantılarına 
katılan tüm arkadaşlar gönüllülük temelinde 
görev alırlar. Grup üyeleri olarak  aidat, bağış 
vb. ad altında herhangi bir ödentide bulunma-
yız, sadece toplantılarda içilen çay, su gibi içe-
ceklerin parasını toplantıya katılan arkadaşlara 
eşit olarak bölerek  öderiz. 
 PG: Toplantı gündemleriniz nelerdir?
 HD: Toplantılarımızda genellikle şu gün-

demler sabittir. Mesleki olarak uygulamada 
yaşanan zorluk ve sorunlar, Yeni çıkan mev-
zuatların aktarılması, sosyal etkinlik,  Perpa ve 
Persiad. Bu gündem maddeleri dışında fırsat 
buldukça bazı konularda paneller düzenler 
ve  civar vergi dairelerinin müdürlerini, meslek 
oda başkanlarını, SSK ve Bağ-kur müdürlerini 
kısaca mesleki olarak iş ilişkisinde bulunduğu-
muz  kurum yetkililerini  toplantılarımıza ko-
nuk olarak çağırırız. 
 PG: Toplantılara şimdiye kadar kimler katıl-
dı? 
 HD: 11/1997-12/2001 Döneminde  top-
lantılarımıza konuk olarak İstanbul Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı 
Yahya ARIKAN, Yönetim Kurulu Üyeleri H.Cahit 
Kesemen, Muammer Keskin, Türkiye Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 
Müşavirler Odaları Birliği Genel Sekreteri Uğur 
BÜYÜKBALKAN, Eski İstanbul Defterdar Yar-
dımcısı Dr. Nedim TÜRKMEN, Şişli Vergi Dairesi 
Müdürü Bayram DEVRET, Gayrettepe Vergi Da-
iresi Müdürü A. Haydar AYDIN, Kağıthane V.D. 
Müdürü Yusuf KARAHASAN, Beşiktaş V.D. Mü-
dürü Yılmaz ÖZEL, Mecidiyeköy V.D. Müdürü 
Ali SEYMEN, Şişli Vergi Dairesi Müdürü İsmail 
AŞIK, Bağ-kur İl Müdürü Haluk CANER, Bağ-kur 
İl Müdürü Dr. Sefer AĞRIDAĞ, Bağ-kur İl Md. 
Yard. Niyettin AKYÜZ, İstanbul SSK Müdürü 
Gürol AYDINLIK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Baş İş Müfettişi Ahmet TEMURLENK, 
Mali Müşavirler Birliği Genel Başkanı Hasan 
Hüseyin KIZILTOPRAK, Mustafa COŞKUN, İs-
tanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkan 
Yardımcısı İbrahim AKTAN; 01-12/2002 döne-
minde Beşiktaş Vergi Dairesi Müdürü Hasan 
Hüseyin ÇEBİ, Gayrettepe Vergi Dairesi Müdü-
rü Ali HAYDARLI; 01-12/2004 döneminde KOG-
GEP İkitelli Müdürü Ali SANİOĞLU, SSK İstan-
bul il Müdürü Harun SERTBAŞ, İl Md.Yrd. Zafer 
KELEŞ, İl Md. Yard. Şükriye AYDINLIK, İstanbul 
Ticaret Sicil Memuru Av. Nurcan TURAN,  Yar-
dımcısı Hür YALÇINKAYA, Bağ-kur İstanbul İl 
Müdür Vekili Sefer AĞRIDAĞ, Şişli Vergi Dairesi 

Müdürü İsmail IŞIK, Beşiktaş V.D.Müd. Hasan 
Hüseyin ÇEBİ, Kağıthane V.D.Md. Nuri GÜZE-
LOĞLU, Zincirlikuyu V.D.Md. Sait ÖZKÜRKÇÜ, 
İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Şube 
Müdürü İsmet SAYIN, Kooperatifler Şube Mü-
dürü Erdoğan YURDAKUL, Tüketici Servisi 
Memuru Mehmet Ali KÖSE; 01-12/2006 dö-
neminde SSK 2 Nolu Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Müfettişi Cahit EVCİL, İSMMMO Yönetim Kuru-
lu Üyesi Başkan Yardımcısı Muammer KESKİN, 
İSMMMO Şişli Sekreteryası İhsan YALÇIN, İş 
Bankası Perpa Şubesi Müdürü Fahrettin YIL-
MAZ, Tosyöv Eğitim Çalışma Grubu Başkanı Ali 
GÜNEŞ, Kosgeb YTÜ Teknoloji Geliştirme Mer-
kezi Uzmanı Süleyman KARADAĞ, AB Fonları 
hakkında bilgi Avukat Ulya SELÇUK, İstanbul 
Bilirkişi Derneği Başkanı Yaşar ARSLAN, İSM-
MMO Luca Tanıtım Programı katılımcıları Öz-
can KİRİŞÇİ, Yaşar İLARSLAN, Şişli Vergi Dairesi 
Müdürü Orhan TOPAL, İstanbul SSK İl Müdürü 
Harun SERTBAŞ, Müdür Yardımcısı Zafer KE-
LEŞ, YMM Sinan ARSLAN’ın 5520 sayılı Yeni Ku-
rumlar vergisi konusunda sunumu, Jak KAMHİ 
‘nin Basel 2 Sunumu 01-12/2007 döneminde 
İSMMMO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi İhsan 
YALÇIN, MMMB Derneği Şişli Şubesi Başkanı 
Haluk GÜRSOY, SSK. 2 Nolu Teftiş Kurulundan 
SSK Müfettişi Dr. Cahit EVCİL, İstanbul Ticaret 
Sicil Memur Yardımcısı Nurettin DOĞRU, 01-
03/2008 döneminde Şişli Vergi Dairesi Müdü-
resi Sn. Süreyya KOÇARSLAN, Md.Yrd. Sn. Ök-
keş BAVLI,  Md. Yrd. Sn. Avni SÜTÇÜ, İstanbul 
Ticaret Odası Ticaret Sicil Memuru ve Servis 
Şefi Sn. Hür YALÇINKAYA, İstanbul Ticaret Oda-
sı İç Ticaret Şubesi Kapasite Bölümü Uzman Ra-
portörü Sn. Mustafa PERİLİ,  Mecidiyeköy V.D. 
Müdürü Sn. Kadir ARUNTAŞ, Bayrampaşa V.D. 
Müdürü Sn. Naci AĞDEMİR, Gazi Osmanpaşa 
V.D. Müdürü Sn. Cezmi OCAK, Mecidiyeköy 
V.D. Md.Yrd. Sn. Ünal ALTINOK, Bayrampaşa 
V.D. Gelir Uzmanı Sn. Deniz ERGENÇ, Sanayi ve 
Ticaret İl Md. Yrd. Sn. Arif GÜLDANE, A.Şirketler 
Servis Şefi Sn. Fevzi ÜLKER, Kooperatifler Ser-
vis Şefi Kadir ASLAN, Sanayi Sicil Şefi Sn. Aysun 

TUNCER, İl Tüketici Hakem Heyeti Raportörü 
Sn. Işıl  KAVSAOĞLU, Şube Müdürü Sn. Yusuf 
KIZILGÜL,  Piyasa Gözetim ve Denetimi Servis 
Sorumlusu Sn. Sezgin YILDIZ, Zafer KARAKOÇ, 
Şişli V.D. Müdürü Sn. Mustafa KÖK, Md.Yrd. Sn. 
İbrahim VARLI,   grup toplantılarımıza konuk 
olarak katılmışlardır.
 PG: Düzenlediğiniz paneller? 
 HD: Yeni Çıkan Gümrük Yasası Paneli ve 
İSMMMO 2000 secim panelleri, Hayat Stan-
dardı Esası paneli grubumuzca düzenlenmiş-
tir. Gümrük Yasası Paneline konuşmacı olarak 
İstanbul Gümrükler Baş Müdür Yardımcısı Avni 
ERTAŞ,  İst. Gümrük Müşavirleri Derneği Yö-
netim Kurulu Üyesi Turhan GÜNDÜZ, Yeminli 
Mali Müşavir Mustafa SEZEN panelist olarak  
katılmıştır. 
 Hayat Standardı Esasına ilişkin düzenlemiş 
olduğumuz panele Eski İstanbul Defterdar 
Yardımcısı Dr. Nedim TÜRKMEN, Yeminli Mali 
Müşavir Mustafa SEZEN, Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavir  Kamber KAYA panelist olarak ka-
tılmıştır. Her üç panelin de  oturum başkanlı-
ğını grubumuz üyesi Serbest Muhasebeci Jak 
KAMHİ yapmıştır. 
 Yeni Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor-
tası Yasa Tasarısıyla ilgili düzenlemiş olduğu-
muz panele Sosyal Güvenlik Kurum Müfettişi 
Sn. Bekir GEÇER, Türk Tabibler Birliği Temsilcisi 
Dr. Sn. Osman ÖZTÜRK,  Marmara Ün. Ögr. Gör. 
Dr. Hediye ERGİN, DİSK Genel Sekreter Yrd. Sn. 
Perihan SARI, Yeminli Mali Müşavir Sn. Kamber 
KAYA panelist olarak katılmış ve panelin otu-
rum başkanlığı tarafımdan yapmıştır.
 PG: Meslekle ilgili etkinlikler dışında sosyal 
etkinlikleriniz de varmıdır?
 HD: İzmit, Bolu ve Düzce depremleri sonu-
cunda bu bölgede faaliyet gösteren meslek 
mensuplarımızla dayanışmak amacı ile Düzce 
ve Bolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odası Başkanlarını grup olarak tuttuğumuz 
bir otobüs gezisi ile ziyaret edip Perpa Grubu 
üyesi arkadaşlarımızın ekonomik katkılarıyla 
oluşturduğumuz gıda kolileri şeklindeki yar-
dımlarımızı kendilerine aktardık ve meslek 
camiamız adına kendilerine ölen meslek men-
suplarımız için başsağlığı ve diğer tüm meslek 
mensuplarımıza kendilerinin şahsında  geçmiş 
olsun dileklerimizi ilettik. 
 Perpa muhasebe meslek grubu her yıl grup 
üyeleri ve ailelerinin katıldığı bir yemek etkin-
liği düzenlemektedir. Ayrıca bahar aylarında 
yakın bölgelere ailelerle birlikte geziler dü-
zenlemektedir. Bunun dışında zaman zaman 
toplu tiyatro ve sinema gösterimlerine katılım 
organizasyonları düzenlemiştir. Ayrıca grubu-
muzun belli sayıya ulaşan toplantılarında per-
pa da kokteyl etkinlikleri yapılmıştır. 
 PG: Perpa Muhasebe Grubu nerde ve nasıl 
toplanır?
 HD: Toplantı yeri olarak Perpa Kooperati-

fine ait toplantı salonunu kullanmaktayız. Bu 
açıdan  Perpa Kooperatifi Yönetimine teşekkür 
borçluyuz. Geçmişte Persiad merkezini de kul-
landık bundan dolayı onlara da teşekkür ede-
riz. Toplantılarımız on beş günde bir Salı günü 
saat 18.00 de yapılır, bu saat ve toplantı günü 
genelde sabittir değişmez. Ancak konukları-
mız olduğunda saat olarak biraz öne alınabilir. 
Toplantı gündemini içeren bir metni geçmişte 
elden meslek mensuplarımıza ulaştırarak top-
lanırdık, şimdi ise elektronik posta yoluyla top-
lantı gündemi meslek mensuplarımıza gönde-
rilerek toplantıya katılım sağlanmaktadır. 
 PG: Şimdiye kadar kaç toplantı yapmış bu-
lunuyorsunuz ve grup üye sayınız nedir?
 HD: Şu ana kadar 279 toplantı yapmış bu-

lunuyoruz. Bu 140  aydır toplantı yaptığımız 
anlamına gelir. Grubumuz ilk toplantısını 7 kişi 
ile yapmıştı şu anda sayımız 300 kişiye ulaşmış 
bulunmaktadır. Grup toplantılarımıza civar il-
çelerden meslek mensuplarımızda katılmakta-
dır. Grubumuz tüm meslek mensuplarımıza ve 
meslek mensubu adaylarımıza açıktır. Katılım 
gösterecek meslek mensuplarımızın toplantı-
larımıza gelmeleri ve hazirun cetvelimize bil-
gilerini girmeleri yeterlidir. Daha önce elden 
dağıttığımız toplantı notlarını Haziran 2000 
tarihinden itibaren sadece elektronik posta 
yoluyla  dağıtmaya başladık
 PG: Grupta şimdiye kadar kimler görev 
aldı?
 HD: Bugüne kadar grubumuzda sözcülük, 
sözcü yardımcılığı ve sosyal komite görevi ya-
pan arkadaşlarımız şunlardır;
Dönemi Grup Sözcüsü Sözcü Yardımcısı Sos-

yal Komite
08/1997-11/2000    Jak KAMHİ, Hacı 
DEMİR  Hacı DEMİR
11/2000-12/2001  Kamber KAYA, Sevim 
M.Mehmetoğlu, Hacı DEMİR
01/2002-12/2002 Hasan AKDEMİR, Cengiz TU-
RAN
01/2003-12/2003   Turan KARABULUT, 
Cengiz TURAN
01/2004-12/2004 Serdar GÜLER, Bayram ERAT 
Serdar GÜLER
01/2005-12/2005 Bayram ERAT, Mustafa YÜ-
CEL,        Lütfü ERSOY
01/2006-12/2006           E. Funda ÜÇÜNCÜ Er-
dem CEYLAN  Lütfü ERSOY
01/2007-12/2007 Sinan ARSLAN, Sezgin AY-

DUĞAN    E.F.ÜÇÜNCÜ
01/2008-Hacı DEMİR, İbrahim YAĞIZ, Ramazan 
ŞİMŞEK 
 PG: Son olarak Perpalılara vermek istediği-
niz bir mesaj varmıdır?
 HD: Toplantılarımıza yer sağladığı için Per-
pa Yönetimine tekrar teşekkürlerimizi suna-
rım. Bu mesleki örgütlenmemizin Perpa da 
bulunan diğer meslek gruplarına örnek teşkil 
etmesini isterim. Tüm meslek mensuplarımıza 
ve Perpalılara sağlıklı, başarılı çalışmalar dile-
rim. Grubumuzla iletişim kurmak isteyen tüm 
meslek mensuplarımız bana aşağıdaki iletişim 
bilgilerinden ulaşabilirler.
Perpa B Blok K.12 No: 2103 Şişli-İstanbul
Tel: 0212 222 25 52
E-posta : hacidemir@serversmmm.com.tr
Faks : 212 222 62 95
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Perpa’nın en çok etkinlik yapan meslek örgütü, Perpa Muhasebe Meslek Grubu’nun grup sözcüsü Hacı Demir ile 
Meslek Grubu’nun faaliyetleri üzerine bir röportaj yaptık.
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İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yahya Arıkan Perpa’da

Jak Kamhi / Kadir Aruntaş 
Kağıthane V.D. Md. 

Perpa Muhasebe Meslek Grubu Toplantı Halinde

Hacı Demir/ Süreyya 
Koçarslan Mercan V.D. Md.

Avni Sütçü Şişli V.D. Md. Yrd. 
/ Hasan Akdemir

Yusuf Kızılgül San. Tic. Bak. Şb. Md. /
Gülnaz Güler

İbrahim Varlı Şişli V.D. Md. Yrd./  
Özlem Anıl

Kadir Arslan San. Tic. Bak. Koop. Şefi / 
Mustafa Sezen

Arif Güldane San. Tic. Bak. İl Md. Yrd. /  Hacı Demir Hür Yalçınkaya İst. Tic. Sic. Memur Yrd. 
/ Hacı Demir

Fevzi Ülker San. Tic. Bak. A. Ş. Servis şefi 
/ Serdar Güler

Mustafa Kök Şişli V.D. Müdürü / Hacı Demir Funda Üçüncü / Naci Ağdemir Bayrampaşa V.D. Mü-
dürü

Hacı Demir/ Cezmi Ocak G.O.Paşa Vd. 
Müdürü



 Perpa Gündem(PG): Perpa Muhasebe Mes-
lek Grubu ne amaçla kurulmuştur?
 Grup Sözcüsü Sn. Hacı DEMİR (HD):
 Bizler Perpa’da faaliyet gösteren kısaca 
serbest muhasebeciler, sm mali müşavirler,  
olarak aramızda mesleki dayanışmayı sağla-
mak, geliştirmek, tecrübelerimizi birbirimize 
aktarmak, haksız rekabeti ortadan kaldırmak, 
meslek örgütlenmesine, mesleki gelişime kat-
kı sağlamak amacıyla ilk olarak 1997 yılının 
sekizinci ayında toplanmaya başladık ve gru-
bumuza Perpa Serbest Muhasebeciler, Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler Meslek Grubu is-
mini verdik. Süreç içerisinde grup toplantıları-
mıza Yeminli Mali Müşavir meslektaşlarımızın 
da katılması nedeniyle grubumuzun adını oy 
birliği ile Perpa Muhasebe Meslek Grubu ola-
rak değiştirdik. Yaklaşık 11 yıldır faaliyet göste-
riyoruz.
 PG:  Grup olarak meslek odasında seçim-
lere katılıyormusunuz? Aynı dünya görüşüne 
mensup muhasebecilerden mi oluşmuştur?
 HD: Grubumuz  siyasi görüş vb. hiçbir ay-
rım yapmadan tamamen mesleki dayanışma-
yı hedefleyen sivil bir mesleki örgütlenmedir. 
Ancak örgütlülüğümüzün hiçbir resmi tüzel 
kişiliği yoktur. Yani bir dernek, vakıf vb. değiliz. 
Tamamen sivil bir dayanışma grubuyuz. Ayrıca 
İstanbul Mali Müşavirler Odasının seçimlerinde 
aday olan meslek grupları gibi bir seçim grubu 
da değiliz. Grup üyesi arkadaşlarımızın ferdi 
olarak kendi tercihlerine göre bir seçim grubu 
ile ilişkileri olabilmektedir. Ancak grubumuz 
İstanbul Oda seçimlerine katılan grupların 
hepsine eşit uzaklıktadır. Aramızda hiçbir hiye-
rarşik tabakalaşma yoktur. Grup toplantılarına 
katılan tüm arkadaşlar gönüllülük temelinde 
görev alırlar. Grup üyeleri olarak  aidat, bağış 
vb. ad altında herhangi bir ödentide bulunma-
yız, sadece toplantılarda içilen çay, su gibi içe-
ceklerin parasını toplantıya katılan arkadaşlara 
eşit olarak bölerek  öderiz. 
 PG: Toplantı gündemleriniz nelerdir?
 HD: Toplantılarımızda genellikle şu gün-

demler sabittir. Mesleki olarak uygulamada 
yaşanan zorluk ve sorunlar, Yeni çıkan mev-
zuatların aktarılması, sosyal etkinlik,  Perpa ve 
Persiad. Bu gündem maddeleri dışında fırsat 
buldukça bazı konularda paneller düzenler 
ve  civar vergi dairelerinin müdürlerini, meslek 
oda başkanlarını, SSK ve Bağ-kur müdürlerini 
kısaca mesleki olarak iş ilişkisinde bulunduğu-
muz  kurum yetkililerini  toplantılarımıza ko-
nuk olarak çağırırız. 
 PG: Toplantılara şimdiye kadar kimler katıl-
dı? 
 HD: 11/1997-12/2001 Döneminde  top-
lantılarımıza konuk olarak İstanbul Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı 
Yahya ARIKAN, Yönetim Kurulu Üyeleri H.Cahit 
Kesemen, Muammer Keskin, Türkiye Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 
Müşavirler Odaları Birliği Genel Sekreteri Uğur 
BÜYÜKBALKAN, Eski İstanbul Defterdar Yar-
dımcısı Dr. Nedim TÜRKMEN, Şişli Vergi Dairesi 
Müdürü Bayram DEVRET, Gayrettepe Vergi Da-
iresi Müdürü A. Haydar AYDIN, Kağıthane V.D. 
Müdürü Yusuf KARAHASAN, Beşiktaş V.D. Mü-
dürü Yılmaz ÖZEL, Mecidiyeköy V.D. Müdürü 
Ali SEYMEN, Şişli Vergi Dairesi Müdürü İsmail 
AŞIK, Bağ-kur İl Müdürü Haluk CANER, Bağ-kur 
İl Müdürü Dr. Sefer AĞRIDAĞ, Bağ-kur İl Md. 
Yard. Niyettin AKYÜZ, İstanbul SSK Müdürü 
Gürol AYDINLIK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Baş İş Müfettişi Ahmet TEMURLENK, 
Mali Müşavirler Birliği Genel Başkanı Hasan 
Hüseyin KIZILTOPRAK, Mustafa COŞKUN, İs-
tanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkan 
Yardımcısı İbrahim AKTAN; 01-12/2002 döne-
minde Beşiktaş Vergi Dairesi Müdürü Hasan 
Hüseyin ÇEBİ, Gayrettepe Vergi Dairesi Müdü-
rü Ali HAYDARLI; 01-12/2004 döneminde KOG-
GEP İkitelli Müdürü Ali SANİOĞLU, SSK İstan-
bul il Müdürü Harun SERTBAŞ, İl Md.Yrd. Zafer 
KELEŞ, İl Md. Yard. Şükriye AYDINLIK, İstanbul 
Ticaret Sicil Memuru Av. Nurcan TURAN,  Yar-
dımcısı Hür YALÇINKAYA, Bağ-kur İstanbul İl 
Müdür Vekili Sefer AĞRIDAĞ, Şişli Vergi Dairesi 

Müdürü İsmail IŞIK, Beşiktaş V.D.Müd. Hasan 
Hüseyin ÇEBİ, Kağıthane V.D.Md. Nuri GÜZE-
LOĞLU, Zincirlikuyu V.D.Md. Sait ÖZKÜRKÇÜ, 
İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Şube 
Müdürü İsmet SAYIN, Kooperatifler Şube Mü-
dürü Erdoğan YURDAKUL, Tüketici Servisi 
Memuru Mehmet Ali KÖSE; 01-12/2006 dö-
neminde SSK 2 Nolu Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Müfettişi Cahit EVCİL, İSMMMO Yönetim Kuru-
lu Üyesi Başkan Yardımcısı Muammer KESKİN, 
İSMMMO Şişli Sekreteryası İhsan YALÇIN, İş 
Bankası Perpa Şubesi Müdürü Fahrettin YIL-
MAZ, Tosyöv Eğitim Çalışma Grubu Başkanı Ali 
GÜNEŞ, Kosgeb YTÜ Teknoloji Geliştirme Mer-
kezi Uzmanı Süleyman KARADAĞ, AB Fonları 
hakkında bilgi Avukat Ulya SELÇUK, İstanbul 
Bilirkişi Derneği Başkanı Yaşar ARSLAN, İSM-
MMO Luca Tanıtım Programı katılımcıları Öz-
can KİRİŞÇİ, Yaşar İLARSLAN, Şişli Vergi Dairesi 
Müdürü Orhan TOPAL, İstanbul SSK İl Müdürü 
Harun SERTBAŞ, Müdür Yardımcısı Zafer KE-
LEŞ, YMM Sinan ARSLAN’ın 5520 sayılı Yeni Ku-
rumlar vergisi konusunda sunumu, Jak KAMHİ 
‘nin Basel 2 Sunumu 01-12/2007 döneminde 
İSMMMO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi İhsan 
YALÇIN, MMMB Derneği Şişli Şubesi Başkanı 
Haluk GÜRSOY, SSK. 2 Nolu Teftiş Kurulundan 
SSK Müfettişi Dr. Cahit EVCİL, İstanbul Ticaret 
Sicil Memur Yardımcısı Nurettin DOĞRU, 01-
03/2008 döneminde Şişli Vergi Dairesi Müdü-
resi Sn. Süreyya KOÇARSLAN, Md.Yrd. Sn. Ök-
keş BAVLI,  Md. Yrd. Sn. Avni SÜTÇÜ, İstanbul 
Ticaret Odası Ticaret Sicil Memuru ve Servis 
Şefi Sn. Hür YALÇINKAYA, İstanbul Ticaret Oda-
sı İç Ticaret Şubesi Kapasite Bölümü Uzman Ra-
portörü Sn. Mustafa PERİLİ,  Mecidiyeköy V.D. 
Müdürü Sn. Kadir ARUNTAŞ, Bayrampaşa V.D. 
Müdürü Sn. Naci AĞDEMİR, Gazi Osmanpaşa 
V.D. Müdürü Sn. Cezmi OCAK, Mecidiyeköy 
V.D. Md.Yrd. Sn. Ünal ALTINOK, Bayrampaşa 
V.D. Gelir Uzmanı Sn. Deniz ERGENÇ, Sanayi ve 
Ticaret İl Md. Yrd. Sn. Arif GÜLDANE, A.Şirketler 
Servis Şefi Sn. Fevzi ÜLKER, Kooperatifler Ser-
vis Şefi Kadir ASLAN, Sanayi Sicil Şefi Sn. Aysun 

TUNCER, İl Tüketici Hakem Heyeti Raportörü 
Sn. Işıl  KAVSAOĞLU, Şube Müdürü Sn. Yusuf 
KIZILGÜL,  Piyasa Gözetim ve Denetimi Servis 
Sorumlusu Sn. Sezgin YILDIZ, Zafer KARAKOÇ, 
Şişli V.D. Müdürü Sn. Mustafa KÖK, Md.Yrd. Sn. 
İbrahim VARLI,   grup toplantılarımıza konuk 
olarak katılmışlardır.
 PG: Düzenlediğiniz paneller? 
 HD: Yeni Çıkan Gümrük Yasası Paneli ve 
İSMMMO 2000 secim panelleri, Hayat Stan-
dardı Esası paneli grubumuzca düzenlenmiş-
tir. Gümrük Yasası Paneline konuşmacı olarak 
İstanbul Gümrükler Baş Müdür Yardımcısı Avni 
ERTAŞ,  İst. Gümrük Müşavirleri Derneği Yö-
netim Kurulu Üyesi Turhan GÜNDÜZ, Yeminli 
Mali Müşavir Mustafa SEZEN panelist olarak  
katılmıştır. 
 Hayat Standardı Esasına ilişkin düzenlemiş 
olduğumuz panele Eski İstanbul Defterdar 
Yardımcısı Dr. Nedim TÜRKMEN, Yeminli Mali 
Müşavir Mustafa SEZEN, Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavir  Kamber KAYA panelist olarak ka-
tılmıştır. Her üç panelin de  oturum başkanlı-
ğını grubumuz üyesi Serbest Muhasebeci Jak 
KAMHİ yapmıştır. 
 Yeni Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor-
tası Yasa Tasarısıyla ilgili düzenlemiş olduğu-
muz panele Sosyal Güvenlik Kurum Müfettişi 
Sn. Bekir GEÇER, Türk Tabibler Birliği Temsilcisi 
Dr. Sn. Osman ÖZTÜRK,  Marmara Ün. Ögr. Gör. 
Dr. Hediye ERGİN, DİSK Genel Sekreter Yrd. Sn. 
Perihan SARI, Yeminli Mali Müşavir Sn. Kamber 
KAYA panelist olarak katılmış ve panelin otu-
rum başkanlığı tarafımdan yapmıştır.
 PG: Meslekle ilgili etkinlikler dışında sosyal 
etkinlikleriniz de varmıdır?
 HD: İzmit, Bolu ve Düzce depremleri sonu-
cunda bu bölgede faaliyet gösteren meslek 
mensuplarımızla dayanışmak amacı ile Düzce 
ve Bolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Odası Başkanlarını grup olarak tuttuğumuz 
bir otobüs gezisi ile ziyaret edip Perpa Grubu 
üyesi arkadaşlarımızın ekonomik katkılarıyla 
oluşturduğumuz gıda kolileri şeklindeki yar-
dımlarımızı kendilerine aktardık ve meslek 
camiamız adına kendilerine ölen meslek men-
suplarımız için başsağlığı ve diğer tüm meslek 
mensuplarımıza kendilerinin şahsında  geçmiş 
olsun dileklerimizi ilettik. 
 Perpa muhasebe meslek grubu her yıl grup 
üyeleri ve ailelerinin katıldığı bir yemek etkin-
liği düzenlemektedir. Ayrıca bahar aylarında 
yakın bölgelere ailelerle birlikte geziler dü-
zenlemektedir. Bunun dışında zaman zaman 
toplu tiyatro ve sinema gösterimlerine katılım 
organizasyonları düzenlemiştir. Ayrıca grubu-
muzun belli sayıya ulaşan toplantılarında per-
pa da kokteyl etkinlikleri yapılmıştır. 
 PG: Perpa Muhasebe Grubu nerde ve nasıl 
toplanır?
 HD: Toplantı yeri olarak Perpa Kooperati-

fine ait toplantı salonunu kullanmaktayız. Bu 
açıdan  Perpa Kooperatifi Yönetimine teşekkür 
borçluyuz. Geçmişte Persiad merkezini de kul-
landık bundan dolayı onlara da teşekkür ede-
riz. Toplantılarımız on beş günde bir Salı günü 
saat 18.00 de yapılır, bu saat ve toplantı günü 
genelde sabittir değişmez. Ancak konukları-
mız olduğunda saat olarak biraz öne alınabilir. 
Toplantı gündemini içeren bir metni geçmişte 
elden meslek mensuplarımıza ulaştırarak top-
lanırdık, şimdi ise elektronik posta yoluyla top-
lantı gündemi meslek mensuplarımıza gönde-
rilerek toplantıya katılım sağlanmaktadır. 
 PG: Şimdiye kadar kaç toplantı yapmış bu-
lunuyorsunuz ve grup üye sayınız nedir?
 HD: Şu ana kadar 279 toplantı yapmış bu-

lunuyoruz. Bu 140  aydır toplantı yaptığımız 
anlamına gelir. Grubumuz ilk toplantısını 7 kişi 
ile yapmıştı şu anda sayımız 300 kişiye ulaşmış 
bulunmaktadır. Grup toplantılarımıza civar il-
çelerden meslek mensuplarımızda katılmakta-
dır. Grubumuz tüm meslek mensuplarımıza ve 
meslek mensubu adaylarımıza açıktır. Katılım 
gösterecek meslek mensuplarımızın toplantı-
larımıza gelmeleri ve hazirun cetvelimize bil-
gilerini girmeleri yeterlidir. Daha önce elden 
dağıttığımız toplantı notlarını Haziran 2000 
tarihinden itibaren sadece elektronik posta 
yoluyla  dağıtmaya başladık
 PG: Grupta şimdiye kadar kimler görev 
aldı?
 HD: Bugüne kadar grubumuzda sözcülük, 
sözcü yardımcılığı ve sosyal komite görevi ya-
pan arkadaşlarımız şunlardır;
Dönemi Grup Sözcüsü Sözcü Yardımcısı Sos-

yal Komite
08/1997-11/2000    Jak KAMHİ, Hacı 
DEMİR  Hacı DEMİR
11/2000-12/2001  Kamber KAYA, Sevim 
M.Mehmetoğlu, Hacı DEMİR
01/2002-12/2002 Hasan AKDEMİR, Cengiz TU-
RAN
01/2003-12/2003   Turan KARABULUT, 
Cengiz TURAN
01/2004-12/2004 Serdar GÜLER, Bayram ERAT 
Serdar GÜLER
01/2005-12/2005 Bayram ERAT, Mustafa YÜ-
CEL,        Lütfü ERSOY
01/2006-12/2006           E. Funda ÜÇÜNCÜ Er-
dem CEYLAN  Lütfü ERSOY
01/2007-12/2007 Sinan ARSLAN, Sezgin AY-

DUĞAN    E.F.ÜÇÜNCÜ
01/2008-Hacı DEMİR, İbrahim YAĞIZ, Ramazan 
ŞİMŞEK 
 PG: Son olarak Perpalılara vermek istediği-
niz bir mesaj varmıdır?
 HD: Toplantılarımıza yer sağladığı için Per-
pa Yönetimine tekrar teşekkürlerimizi suna-
rım. Bu mesleki örgütlenmemizin Perpa da 
bulunan diğer meslek gruplarına örnek teşkil 
etmesini isterim. Tüm meslek mensuplarımıza 
ve Perpalılara sağlıklı, başarılı çalışmalar dile-
rim. Grubumuzla iletişim kurmak isteyen tüm 
meslek mensuplarımız bana aşağıdaki iletişim 
bilgilerinden ulaşabilirler.
Perpa B Blok K.12 No: 2103 Şişli-İstanbul
Tel: 0212 222 25 52
E-posta : hacidemir@serversmmm.com.tr
Faks : 212 222 62 95
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Mustafa Sezen
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Müdürü
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Piyasalar
BAHATTİN SÖNMEZ  SM Mali Müşavir

 Uygulanan “yüksek faiz 
düşük kur politikası” devam 
ediyor olması ;2008 yılının geri 
kalan döneminde para ve serma-
ye piyasalarında fiyatların nasıl 
oluşacağının mesajını veriyor. Bu 
mesaj göre YTL’nin değerli konu-
munun devam edeceği, faiz oran-
larının bu seviyelerini koruyacağı, 
İMKB’nin  ise az da olsa yükselme 
potansiyeli olduğu sonucu çıka-
rılmakta.
Güncel YTL mevduat ve kamu 
kağıtlarının yıllık nominal faiz 
oranlarının %20’ler mertebesinde 
olduğunu görüyoruz. Sıcak para 
Türkiye’de faiz oranın %20 oldu-
ğunu duyunca koşarak geliyor. 
Gelişmiş ülkelerde faiz oranları 
binde beş’le yüzde 4 arasında 
değişmekte. Türkiye’de nominal 
faiz oranının %20 olduğu gerçeği 
yabancı yatırımcıların risk unsur-
larını ihmal ederek, korkmadan 
Türkiye’ye gelmelerine olanak 
veriyor.

 Geçtiğimiz dört yıl içinde 
sıcak para sahipleri dolar ba-
zında Türkiye’de yıllık ortalama 
%35’lerin üzerinde getiri temin 
ettikleri söz konusu. 2008 yılında 
da kurlar bu seviyelerini korursa 
dolar bazında yıllık %25 civarla-
rında para kazanmaları büyük ih-
timal. 
Yabancı yatırım kuruluşlarının 
raporları kurların güncel sevi-
yelerine yakın seviyelerde yılı 
tamamlayacağını öngörüyor. Za-
ten yabancı yatırım kuruluşları 
ne öngörüyorsa piyasa fiyatları o 
seviyelerde oluşuyor. Bu yönlen-
dirme ve piyasa oluşturma süreci 
ilelebet gider mi? bu sorunun ce-
vabını doğru tahmin edenler ka-
zanmaya da devam edeceklerdir.

 Para ve sermaye piyasaların-
da olsun, ülkenin genel idaresin-
de olsun inisiyatifin dışımızda bir 
yerde olduğu çok söylenmeye 
başlandı. Hatta bazı köşe yazarları 
en son AKP’nin Anayasa Mahke-
mesince kapatılmaması ve de bir 
gün önce Vatan Gazetesinde so-
nucun 6’ya 5 şeklinde çıkacağını 
yazması sonrası “Artık eminim ki 
bu ülke Ankara’dan yönetilmi-
yor.” dediklerini gördük.

 Türkiye’nin “yüksek faiz düşük 
kur politikasına” devam edeceği 
noktasında artık herkes  hemfi-
kir. Bu durum belli sektörlerde 
ihracatı çok olumsuz etkiliyordu. 
Şimdi bir de Euro’nun ABD doları 
karşısında değer kaybedeceği sü-
recine girdiğimiz yönünde ağırlık-
lı tahminler var. Bunun sonuçları-
nı son iki haftadır da görüyoruz. 
Euro/Dolar paritesi 1,60’lara da-
yanmıştı şimdi 1.47’lere geldi. Do-
ların değer kazanması Türkiye’nin 
ihracatı bakımından son derece 
olumsuz bir dönem yaratacaktır. 
Bilindiği üzere Türkiye ekonomi-
si ağırlıklı :ABD dolarından girdi 
ithal edip, ihracatı ise ağırlıklı 
Euro üzerinden yapmakta. Geçti-
ğimiz yıllarda paritenin bu deği-
şimi YTL değerlense de ihracatta 
olumlu katkı yapmıştı. Şimdi bir 
yandan YTL’nin değerlenme süre-
cinin devam etmesi bir yandan da 
Euro’nun  pariteye bağlı zayıfla-
ması Türkiye’nin ihracatını olum-
suz etkileyecektir. Türkiye ekono-
misi yıllık 50 Milyar doları aşan 
cari açık , 65 Milyar doları aşan 
dış ticaret açığı sürecini bakalım 
“yüksek faiz düşük kur politikası” 
ile nasıl aşabilecek.

 Türkiye yaşadığı bu sürecde, 
elde kalan değerli kamu varlıkları 
ve özel sektör işletmelerini yaban-
cılara kaptırmaya devam edecek 
gibi.
Petrol üreten ülkelerin eline son 
bir yılda kardan ekstra 1.5 Trilyon 
dolar para geçmiş. 

 Türkiye 50 Milyar dolar döviz 
açığını bir hali ile kapar kapaması-
na da birkaç yıl sonra elinde sata-
cak varlık kalır mı? bilemiyoruz.

 Dünyada parasal tasarruf çok 
büyük, Petrol ve doğalgaza daya-
lı zenginlikleri olan ülkelerin çok 
büyük alım gücü oluşuyor. Bunun 
anlamı önümüzdeki yıllarda enf-
lasyonist ortamlar bizi bekliyor. 
Varlıkta kalabilenler bu enflasyo-
nist baskının olumsuz sonuçla-
rından kendilerini koruyabilirler. 
Bizim uzun vade için görüşümüz; 
ihtiyaç saikinin gerektirdiği kadar 
parasal tasarruf, geri kalan tasar-
rufu varlıklar üzerinde yapmak 
uygun olur şeklinde.

bahattin.sonmez@superonline.com

 Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği Başkanı Prof. Dr. Türkan 
Saylan ve Yönetim Kurulu Üyele-
ri Perpa B Blok yönetimini ziya-
ret etti.
 Prof. Dr. Türkan Saylan, 
Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği’nin faaliyetlerini anla-
tarak özellikle eğitim alanında 
toplumun derneğe destek ol-
ması gerektiğini belirtti.
 Perpa B Blok Başkanı Mithat 
Yümlü, “ Çağdaş Yaşamı Destek-
leme Derneği’nin faaliyetlerini 
yakından takip ediyoruz, özel-
likle eğitim ve kız çocuklarının 
okutulması konularında gerçek-
ten takdire değer çalışmalarınız 
var, biz de Perpa yönetimi olarak 
bu meseleye elimizden gelen 
her türlü katkıyı vermeye hazı-
rız” dedi.
 Prof. Dr. Türkan Saylan, Perpa 
Yönetimin iyi niyetine teşekkür 
ederek, “ Derneğimiz tamamen 
gönüllülük temelinde ve ba-
ğışlarla faaliyet yürütmektedir. 
Perpa gibi büyük bir ticari mer-
kezin çeşitli olanaklarıyla özel-
likle Güneydoğu’da okula gide-
meyen çocuklar için bir çok şey 
yapabiliriz dedi.
 Perpa Yönetim Kurulu Üyesi 
Hacı Demir, Çağdaş Yaşamı Des-

tekleme Derneği’nin yürüttüğü 
faaliyetlerin ülkemizin geleceği 
açısından büyük bir önem taşı-
dığını belirterek, biz de Perpa 
Ticaret Merkezi’nin bazı imkan-
larını Çağdaş Yaşamı Destekle-
me Derneği’ne açarak katkıda 
bulunabiliriz, Toplantı salonları-
mızı, ve diğer sergi alanlalarımızı 
pazar günü hariç her gün kulla-
nabilirsiniz dedi.
 Toplantıya katılan Hasan 
Akdemir’de, Perpa’da esnaf ol-
manın sadece ticaretle uğraş-
mak olmaması gerektiğini be-
lirterek, “ Bizimde esnaf olarak 
sosyal sorumluluklarımız var, ül-
kemizde eğitim, çevre ve kültü-
rel sorunların çözümü için katkı 
sunmalıyız dedi.
 Toplantı sonrasında Prof. Dr. 
Türkan Saylan Perpa’yı dolaşa-
rak toplantı salonları, kermes ve 
sergi gibi faaliyetlerin yapılabile-
ceği alanları gezdi.
 Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği Şişli Şubesi, önümüz-
deki günlerde eğitime katkı 
amacıyla Perpa’da bir kermes 
düzenlemeyi planlıyor.  Ayrıca 
Hakkari’de 1000 genç kızın do-
kuduğu halılardan oluşan bir 
sergide yakında Perpa’da açıla-
cak.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı 

Prof. Dr. Türkan Saylan 
Perpa’yı ziyaret etti
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 Aktif İleti (Dağıtım) olarak 2000 yılından 
beri her oğretim yılı başında düzenlediği-
miz bu kampanyalarla, Edirne'den Van'a; 
Ardahan'dan Adapazarı'na kadar yüzlerce 
okulda 184.000'den fazla küçük arkadaşımıza 
kitap ve kirtasiye paketleri ulaştırdık.
 Kampanyamızda, paketleri doğrudan öğ-
rencilere teslim ediyoruz. Teslim detaylarını 
www.aktif.com  sitemizden takip edilebilirsi-
niz. Pek çok öğrencinin yazdığı teşekkür mek-
tuplarını da toplayıp sizlere ulaştırıyoruz! Tüm 
bu hizmetlerimiz ücretsizdir!
 Daha önce kampanyalarımıza katılmış on-
binlerce yardımseverin ve ögretmenlerin zi-
yaretçi defterimizdeki yorumlarını ve öğrenci 
mektuplarından bazılarını sitemizde görebilir-
siniz. (bkz. www.aktif.com / Hakkimizda / Sos-
yal Sorumluluklarim) 
 Kampanyamız 22 Eylül 2008'e kadar devam 
edecek. Takip eden haftalarda paketler öğren-
cilere teslim edilecek.
 Paket (A4 büyük zarf ) içinde şunlar olacak: 
1 kitap (öykü, Bilim Çocuk dergisi vb.), 1 defter, 
2 kurşunkalem, 1 kalemtraş, 1 silgi, 1 cetvel, 1 
kutu 6'li kuruboya, 1 lolipop şeker, 1 dis fırçası, 
1 küçük boy diş macunu (..ve bir de sizin mek-
tubunuz!)
 - Lütfen zarfa belirtilenlerin dışında bir şey 
koymayın; diğer çocukları üzebilirsiniz!
 

KAMPANYAYA KATILMAK İSTERSENİZ:
A) Hazır paket siparişiyle katılmak için (adedi 
5,50 YTL); www.abonet.net adresinden veya 
0212 314 08 88 numaralı telefondan bize ula-
şabilirsiniz. (Mektubunuzu biz basıp paketini-
ze koyuyoruz) (Faks no: 0212 222 2710; Hesap 
no: Garanti Bankası 028-6296906 / İş Bankası 
1188-0179010)
B) Ya da kendi hazırlayacağınız paketleri;
a- 100 adetten fazla paketiniz olursa 0212 314 
08 00'e telefon edin; gelip adresinizden ücret-
siz alalım.
b- İstanbul merkezimize teslim edebilirsiniz. 
(Adres: Aktif İleti AŞ  Perpa Tic. Mrk. K: 13 No: 
1970 Okmeydanı - İstanbul)
c- Posta/kargo ile adresimize gönderebilirsi-
niz. (Lütfen zarflarınızın üzerine ad-soyad ve 
adresinizi yazmayı unutmayın. Takip etmeniz 
için  gereklidir)
 Bu mesajı yurtiçi veya yurtdışındaki dost-
larınıza da iletebilirsiniz. Her ileti, sizden çok 
uzaklardaki bir çocuğun daha kitaba, şekere 
ve yaşama sevincine kavuşmasını sağlayabilir!
 (Kampanya ile ilgili soru veya onerilerinizi 
kucuk.arkadasim@aktif.com adresine yazabi-
lirsiniz.)
Saygılarımızla,
Yusuf Köse
Aktif İleti Kurye Hiz. A.Ş. Yön. Kur. Bşk.

“İnsanlık zenginlikten daha iyidir”
Aktif İleti, her yıl yaptığı "Mektuplu Kırtasiye Yardımı Kampanyası"nın 9.suna başladı. Kampanya ile ilgili Aktif İleti Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yusuf Köse’nin gazetemize gönderdiği mektubu özetleyerek yayınlıyor,  kampanyaya destek vermenizi bekliyoruz.

AYDIN TİCARET
Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:5 No:519/521 Şişli - İstanbul   

Tel:0212 210 82 82 -221 68 30   www.aydintemizlik.com

Doğuş Çay, Kiloluk, Demlik, Bardak poşet  ve şeker Çaykur, kiloluk ve Tomurcuk Doğadan, Yeşil Çay ve Meyve çayları

Lipton ürünleri

Lezzo Balküpü Şeker

Nescafe Coffemate Kahve

bizden fiyat almayı unutmayın
Perakende ve toptan



PELSAN AYDINLATMA
PERPA  DAİMİ SERGİ ALANI SALON 3 STAND 39

Perpa Daimi Sergi  Alanı Firmaları

 Pelsan Aydınlatma, Reşit göğüş 
tarafından 1982 yılında İstanbul’da kurul-
muştur. Başlıca ürün grupları; ofis armatür-
leri, endüstriyel armatürler, sokak lamba-
ları, balastlar ve komponentler, downlight 
spotlar, sarkıtlar, anahtar ve grup prizlerdir.
 Pelsan Aydınlatma ürünlerinin ta-
mamı TSE garantisinde olması, bunun ya-
nında uluslararası VDE, KEMA ve GOST ka-
lite sertifikalarının bulunması, teknoloji ve 
kaliteye, verilen önemin referans noktaları-
dır. Ayrıca Pelsan Aydınlatma, ISO 9000 yö-
netim sistemini 1997 yılından günümüze 
kadar geçen süre içinde başarı ile uygula-
makta ve tüm birimleri toplam kalite anla-
yışı ile yönetilmektedir.

MUTLUSAN ELEKTRİK
PERPA  DAİMİ SERGİ ALANI SALON 4 STAND 6

 İmalat sektörünün tüm dünyada 
artan önemi ve hızına paralel olarak 1983 
yılında Mustafa Kaçmaz tarafından kurulan 
Mutlusan Elektrik A.Ş. , 1983 yılından bu 
yana modern hizmetler sunmuş ve yatırım-
lar yapmıştır. Mutlusan, 10 yıldır 30 farklı 
ülkeye üretiminin % 60’ını ihraç etmekte ve 
yurt içindeki 4000’i aşkın yetkili satıcısına 
İstanbul’daki 3 ana mağaza ile hizmet ver-
mektedir.
 Başlıca ürünleri; plastik kablo kanal-
ları, kanal aksesuarları, aydınlatma çeşitle-
ri, w otomat kutuları, plastik borular, çelik 
ve plastik spiral çeşitleri, kasa, buat, termo 
buat, kare buat ve kroşe çeşitleri, ray, kle-
mens, rekor sinyal, start-stop çeşitleri, ima-
latı ve toptan pazarlamasıdır.

Merkez: Okçu Musa Caddesi Güneş Han No:66/2 Karaköy İstanbul Tel: 0212 237 08 02 Faks: 0212 237 77 47
Perpa Şube: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:2 No: 9/9 Tel: 0212 320 05 78
www.mutlusan.com.tr  mutlusan@mutlusan.com.tr

Merkez: İmes Sanayi Sitesi A Blok 101 Sk. No:38 Y. Dudullu İstanbul Tel: 0216 466 10 10  Faks: 0216 364 60 15
Perpa Şube: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:9 No: 1178  Tel: 0212 220 00 82 Faks: 0212 222 30 20
www.pelsan.com.tr  info@pelsan.com.tr
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MIKNATIS ARAŞTIRMA
PERPA  DAİMİ SERGİ ALANI SALON 3 STAND 22

AMPER ELEKTRİK
PERPA  DAİMİ SERGİ ALANI SALON 4 STAND 60

Perpa Daimi Sergi  Alanı Firmaları

 Mıknatıs Araştırma ve Geliştirme 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Türkiye 
Endüstrisinin ‘Mıknatıs’ ihtiyaçlarını araş-
tırmak, istenilen mıknatıs ve manyetik se-
peratörleri üretmek için kurulmuştur.
 39 yıl boyunca elde ettiği deneyim-
lerini endüstrimizin her alanında çalışan 
üreticilerimizin karşılaştıkları problemlerini 
çözmek için kullanmaktadır.
 Ürünleri; Mıknatıslar, Ferit Nüveler, 
Pot Mıknatıs, Elek Seperatörler, Tambur-
lar, Plakalar, Ders aletleri, Elektro Mıknatıs, 
Füze tipi mıknatıs, Tutucular, Kaldırıcılar, 
Sıvı Temizleme, Otomatik Temizleme

 1968  yılında Amper Elektrik Kolektif 
Şirketi olarak elektrik malzeme satışı ve tesi-
satı işleriyle bu sektörde yerini almış; 1972 yı-
lında ise çok ortaklı bir kuruluş olarak Amper 
Elektrik İnşaat ve San. A.Ş. unvanını almıştır.
 Amper Elektrik İnşaat ve Sanayi A.Ş., 
1990’lı yılların başından itibaren Paratoner 
imalat ve ithalatı, paratoner satışı, toprakla-
ma tesisat malzemeleri, topraklama proje-
leri, iç yıldırımlık, sistemleri satış ve montajı, 
termokaynak ürünleri ve bu işlere ait mühen-
dislik, proje, tesis, montaj, bakım ve onarım 
gibi, işlere yoğunlaşmıştır.
 ISO 9001:2000, ISO 14001, TS-EN 
50164-1 ve GOST-R belgelerine sahip firma 
kurulduğundan bu yana imalat ve uygula-
malarında kaliteyi ön planda tutarak ulusla-
rarası standartları yakalamıştır.

Merkez: İlk Tünel Belediye Caddesi No:43/1 Karaköy İstanbul Tel: 0212 293 96 72 Faks: 0212 243 83 20
Perpa Şube: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:11 No: 1407  Tel: 0212 221 18 31
www.amper.com.tr   amper@amper.com.tr 

Merkez: 1. Sanayi Sitesi 2827 Sk.No:6 İzmir  Tel: 0232  458 42 29  Faks: 0232 458 11 00
Perpa Şube: Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:8 No: 942 Tel: 0212 222 54 77 Faks: 0212 221 59 56
www.miknatis.net  info@miknatis.net
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Milli Park, Batı Karadeniz coğrafi bölümünde Küre 
Dağları üzerinde yer almaktadır. Milli park ve ya-
kın çevresi Batı karadeniz karst kuşağı içinde yer 
almaktadır. Kuşak üzerinde gelişmiş 4 ana aşınım 
yüzeyi karst jeomorfolojisinin ulusal ve ulusla-
rarası düzeyde ilginç örneklerini oluşturmuştur. 
Özellikle kanyonlar, boğazlar, mağaralar ve dü-
denler adı geçen oluşumların ilginç örnekleri-
dir. Milli Park 07.07.2000 yılında ayrılmış ve ilan 
edilmiştir. Küre Dağları Milli Parkı, Kastamonu 
ilinin kuzey batı bölümünde genel olarak Cide, 
Azdavay, Pınarbaşı ilçeleri ile Bartın ilinin Doğu 
bölümü arasında kalan bölgeyi kapsamaktadır. 
Toplam 37000 hektarlık bir alanı kaplayan parka 
en yakın yerleşim merkezleri, Pınarbaşı, Azdavay, 
Cide, Arıt, Ulus, Amasra ve Kurucaşiledir. 

Flora
Milli Park içinde yer alan karstik kuşağı benzer-
lerinden ayıran en önemli yanı ise nemli bir ik-
lim kuşağına sahip olması, bu nedenlede ulusal 
ve uluslararası öneme sahip doğal, yaşlı ve bakir 
orman örtüsünün bulunmasıdır. Bu ormanlar, 
yapılarında ılıman kuşak kayın ve göknar meşçe-
lerine, endemeik bitki türlerini, biyolojik çeşitlilik 
açısından zengin orman ve yalancı maki formas-
yonlarını barındırmaktadırlar. 

Fauna
Milli Park, Fauna ve yaban yaşamı yönünden de 
zengin potansiyele sahiptir. Türkiyede varlığı 
bilinen 132 memeli türünün 40 ‘ına bu bölgede 
rastlanmaktadır. Ayrıca Tilki, Su samuru, Karaca 
ve Geyik gibi nesli tehlike altında olan türlerde 
bölgede yaşamaktadırlar. Park ve yakın çevresin-
de ayrıca 129 kuş türü yaşamakta, bunların 46 
‘sının soyu tükenme tehlikesi altında bulunmak-
tadır. Yöre, Gündüz ve gece yırtıcıları açısından 
da zengindir. 

Aktiviteler
Milli Park, Kültürel Kaynak Değerleri Yönünden 
Zengin Çeşitlenmiş Folklorik değerlere sahiptir. 
Yöre, özgün giyim-kuşam halk müziği, zengin 
yerel mutfak vb. Kültür potansiyelinin günümü-
ze değin korunarak gelmiş örnekleriyle doludur. 
Milli Parkta planlanmış bölümlerde ve güzer-

gahlarda çeşitli rekreasyonel kullanım olanakları 
mevcuttur. Doğa yürüyüşleri, tırmanma, manza-
ra seyri, kırsal yaşam aktivitelerine katılma, eğit-
sel amaçlı doğa turları rekreasyonel olanakların 
başlıcaları arasında sayılabilir. Valla Kanyonu, 
Çatak Kanyonu, Aydos Kanyonu, Ilgarini Mağara-
sı, Şelaleler, Patikalar, Türbe Tepe, Davarini Tepe, 
Loç Kanyonu, Kirazlıdere, Corumna arkeolojik 
alanı ve Roma yolu, Delikli Şile, Doğal Fıstık Çam-
ları yayılış alanı, Ceneviz su kuyuları, Kızıl kilise, 
Ayı Gölü, Yukarıdere, Milli Parkın Başlıcaları ara-
sında sayılabilir. Küre Dağları Milli Parkı ‘nın en 
uygun ziyaret ve kullanım dönemleri genellikle 
yaz aylarıdır. Yöre, Haziran-Ağustos Dönemleri 
arasında en geniş kullanım olanaklarına sahiptir. 
Park içinde konaklama olanağı yoktur. En yakın 
yerleşim merkezleri ve köylerdeki pansiyon-
culuktan geceleme talepleri karşılanabilir. Yaz 
mevsimi dışındaki elverişli günlerde parkın rek-
reasyonel kaynaklarından yararlanma her zaman 
mümkündür. 

Valla Kanyonu
Devrekani çayının karadeniz’e yolculuğunda küre 
dağları içinde açmış olduğu bu doğa üstü feno-
men, Pınarbaşının 26 km. kuzeyindeki Muratbaşı 
köyü yakınlarında, Devrekani çayı ile kanlıçayın 

buluştuğu yerde başlar. Kuzeydeki Cide ‘ye doğ-
ru yaklaşık 10 km. uzanan kanyon 800-1200 m. 
arasındaki yüksek kayalık uçurumlara sahiptir. 
Bu kayalıklarda kartal, şahin, akbaba gibi yırtıcı 
kuşlar bulunur. Kanyonun içi profesyonel gruplar 
tarafından ve uygun ekipman olmadan geçile-
mez. Ancak girişi ve çıkışında yerel rehberler ile 
kısa girişler yapılabilir.

Ilgarini mağarası
Pınarbaşı ilçemizde bulanan Dünyanın 4. Büyük-
lükteki mağarası olan Ilgarini Mağarası bulun-
maktadır. Denizden 1250 metre yüksekliktedir. 
Mağaranın oluşumu 3. ve 4. zamanda 160-220 
milyon yılda oluşmuştur. Ilgarini mağarası 858 
metre uzunluğu ile dünyanın dördüncü büyük 
mağarasıdır. Mağaranın derinliği 250 metre dir. 
Mağara içerisindeki mevcut sarkıt ve dikitler bir 
milyon yıllıktır. 

Nasıl Gidilir
İstanbul üzerinden gelmek isterseniz Bolu dağı 
ve Gerede yolundan sonra Karabük ‘e sapmalı-
sınız. Daha sonra sırası ile Safranbolu ve Eflani 
ilçelerini geçerek Pınarbaşı ‘ya ulaşırsınız. Takribi 
alınan mesafe 500 km. civarında olup 5-6 Saat 
kadar sürmektedir. 

Hafta Sonu
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EĞİTİM, PANEL, SEMİNER, KONGRE VE 
MÜŞTERİ TOPLANTILARINIZ İÇİN 40 KİŞİLİK 

PERSİAD TOPLANTI SALONUNU UYGUN 
FİYATLARLA KİRALAYABİLİRSİNİZ.

PERSİAD TOPLANTI SALONU

REZERVASYON VE 
BİLGİ İÇİN : 0212 222 38 13

 İETT’nin İstanbul’un ana ar-
terlerindeki trafik yoğunluğu-
nu azaltmak, hızlı ve konoforlu 
ulaşım sağlamak amacıyla işlet-
meye aldığı Metrobus sistemi 
ilk olarak Topkapı-Avcılar hat-
tında hizmete başladı. Yapımına 
2007 yılı başında başlanan 18,3 
kilometrelik hat, sekiz ay gibi 
kısa sürede bitirilerek 17 Eylül 
2007’de açıldı.
 Hattın daha sonra 
Kozyatağı’na kadar uzatacak 
projeye başlandı. Bu ay içinde 
projenin zincirlikuyu ayağı bi-
tiriliyor. Önümüzdeki günlerde 
Avcılar’dan Zincirlikuyu’ya kadar 
metrobüs ile gelinebilecek.
 Metrobüs hattında Halıcıoğ-
lu, Okmeydanı Perpa, Okmeyda-
nı Hastanesi, Çağlayan, Mecidi-
yeköy ve Zincirlikuyu durakları 
olacak. Metrobüs hattı 2009 yılı 
içinde Kozyatağı’na ulaşacak.
 Beylikdüzü - Kozyatağı ara-
sında çalışacak metrobüslerin  
sefer aralığı 30 saniye olacak.

 İETT, Almanya’dan getirilen 
Hibrit Metrobuslerin deneme 
çalışmalarınada başladı. Bu yeni 
araçlar dizel+elektrik ile çalışıp 
%25 elektrik tasarrufu sağlaya-
cak.
 Perpa önündeki Dereyolu 
köprüsüne bir eklenti merdiven 
yapılarak metrobüs hattının du-
rağına bağlandı. Perpalılar bu ay 
içinde Beylikdüzü ve Zincirliku-
yu yönlerinden kısa bir süre için-
de trafiğe takılmadan Perpa’ya 
ulaşabilecekler.
 Metrobus hattının çalışmaya 
başlaması ile beraber Perpa’daki 
otopark sorununa da bir nebze 
de olsa çözüm gelmiş olacak. 
Belirtilen yönlerde oturan Per-
palıların trafiğe girmektense 
metrobüsü tercih etmesi bekle-
niyor.
 Hat uzunluğu: 54 km
Araç sayısı: 300 Sefer süresi: 160 
dakika (gidiş-dönüş) Sefer ara-
lığı: 32 saniye Yolcu kapasitesi: 
1.170.000 yolcu /gün

Metrobüs Eylülde Perpa’da Perpa Spor Klübü Boksörü 
Emek Yılmaz Avrupa üçüncüsü

Elektro Park açıldı

Beylikdüzü - Zincirlikuyu metrobüs hattı bu ay içinde 
açılıyor. Metrobüs 2009 yılı içinde Boğaz Köprüsü’nü 
geçerek Kozyatağı’na ulaşacak.

 İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen Avrupa Ülkeleri 
Birliği Boks Kupası'nda, Perpa Spor Klübü boksörlerinden Emek 
Yılmaz, 52 kiloda Avrupa üçüncüsü oldu. Kupada Türk Bayan Milli 
Takımı şampiyon oldu. 50 kiloda Sümeyra Kaya, 63 kiloda Gülsüm 
Tatar, 80 kiloda Selma Yağcı ve 86 kiloda Şemsi Yaralı altın ma-
dalya kazanma başarısını gösterirken, 46 kiloda Serpil Yassıkaya, 
48 kiloda Gülseda Başıbütün, 52 kiloda Emek Yılmaz ve 57 kiloda 
Nagehan Gül bronz madalya kazandı.
 Perpa Spor Klübü Başkanı Şemsettin Yakuboğlu, Perpa’ya 
daha çok başarılar tattıracağız,  özellikle boks alanında önemli 
çalışmalarımız var, Avrupa üçüncüsü boksörümüz Emek Yılmaz’ı 
bu başarısından dolayı kutluyorum” dedi.

 Perpa A Blok 5.inci katta yeni bir elektrik firması açıldı. Elektro 
Park, Alman elektrik devi OBO Bettermann’ın Türkiye distrübütör-
lüğünü yapıyor. 
 Açılışını Elektro Park Genel Müdürü Coşkun Yılmaz, A Blok Baş-
kanı Mehmet İpekçi ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kaçmaz’ın 
yaptığı Elektro Park, 1991 yılında kurulan Uğurcan Grup bünye-
sinde faaliyet gösteriyor.
 Coşkun Yılmaz, “OBO ürünlerini zaten çok beğenerek işlerimiz-
de kullanıyorduk, bu yıl içinde OBO grubu ile görüşerek ilk OBO 
market olan Elektro Park’ı açtık dedi.
 Açılışa katılan OBO Betterrmann Ceosu, OBO firmasının dünya 
çapında 2000 çalışanı olduğunu belirterek, “OBO Bettermann şir-
keti Bettermann ailesinin şirketidir. Türkiye bizim için en yeni ama 
en önemli ülkelerden birisi, iki yıldır bu pazardayız. OBO Better-
mann elektrik sektöründe dünyanın en önemli firmalarından bi-
risidir. Dünya çapında 40 şirketimiz var, bugünlerde Asya’da yeni 
projeler yapıyoruz” dedi.
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