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Değerli Dostlarımız;

Öncelikle hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyor ve 2017 yılının 
hepiniz için verimli ve hedeflerinize ulaştığınız, bol kazançlı bir 
yıl olmasını temenni ediyorum.    
Yeni bir yıla başladığmız bugünlerde, sizleri şirketimiz ve 
faaliyetlerimiz hakkında doğrudan bilgilendirmek ve ürünleri-
mizin kullanıldığı, mal ve hizmet tedarik ettiğimiz projelerimizi 
sizlerle paylaşmak amacıyla AKTÜEL’in bu sayısında tekrar 
birlikteyiz. 
3 yılda bir Almanya’nın Münih şehrinde yapılan sektörün en 
büyük inşaat makinaları fuarı olan Bauma, bu yıl 11 – 17 Nisan 
2016 tarihleri arasında yapıldı. Bizlerde PERI olarak, 4.200 m2 
büyüklüğündeki özel standımızda, kalıp ve iskele sistemle-
rindeki en son yenilikleri, işlerinizde sizlere yardımcı olacak 
ve projelerinizde daha hızlı, emniyetli ve ekonomik çözümler 
sağlayacak teknolojik gelişmeleri, siz değerli müşterilerimizle ve 
ziyaretçiler ile paylaşma imkanı bulduk. Bauma’da DUO isimli 
perde ve döşeme kalıbı ile diğeri PERI UP EASY isimli iş ve 
çalışma iskelesi olmak üzere iki yeni ürünümüzün ilk tanıtımını 
yaptık. 12-15 Ocak 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleşecek 
Kalıp ve İskele fuarında standımızın önemli bir kısmını yine bu 
iki ürünün tanıtımına ayırdık.  
DUO, polimer esaslı bir kalıp sistemidir. DUO’nun en önemli 
özelliği hafif olması ve çok az parçayla kurulabilmesi. Ayrıca 
hem perde ve kolonlarda hem de yatayda döşeme kalıbı olarak 
da kullanılabiliyor olması. DUO’nun benzerlerine kıyasla en 
önemli farkı, yıprandıkça betona temas eden yüzeyinin değişti-
rilebilmesidir. Ömrünü tamamlamasıyla birlikte ürün, diğer tüm 
polimer kökenliler gibi geri dönüşüme uygundur. 
PERI UP EASY, Alman DIN, EURONORM, NF Fransız Normu, 
TSE gibi tüm önemli standart ve normlara uygun bir cephe 
çalışma iskelesidir. Diğer standart cephe iskelelerinden farklı 
olarak, üç boyutta bir ağ gibi kullanabiliyor olması. Emniyetli ve 
galvanizli bir ürün olduğu için de uzun ömürlü. PERI UP EASY, 
9-12 kg/m2 ağırlığı ile dünyanın mevcut en hafif cephe iskele-
sidir. Hafif olmasına rağmen, aynı segmentteki diğer ürünlere 
kıyasla çok daha fazla yük taşıma kapasitesine sahip. Özetle 
mükemmel bir tasarım ve mühendislik çözümü.
Geçen yıl yurtiçindeki 7nci bölge müdürlüğümüz olan Samsun 
Bölge Müdürlüğü ofisimizi açmıştık. İstanbul, Ankara ve Gazian-
tep’te olduğu gibi Samsun’da da bir sevkiyat deposu kurmaya 
karar verdik. Yeni depomuz için yer belirledik, şu anda alt yapı 
ve hazırlık çalışmalarını tamamlıyoruz. 6.000 m2’den oluşan 
Samsun’daki depodan, başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere 
diğer depolarımızda olduğu gibi iskele ve kalıp sistemlerimizin 
hem satın alma ve hem de kiralama sevkiyatlarını gerçekleştire-
ceğiz. 2017 yılı Mart ayı başında hizmete girecek bu yatırımımız-
la birlikte Türkiye’de toplam depo sayımız 4 (dört) olacaktır.   
Bu vesile ile hepinizin yeni yılını kutlar, tüm destek ve teveccüh-
leriniz için bir kez daha teşekkür eder, sağlık, huzur ve esenlikler 
dilerim.

Saygılarımızla;
Ayhan Akpınar
İnşaat Yüksek Mühendisi
Genel Müdür

Bizlerle olan fiziki ayrılığının 6. seneyi devriyesi 25 
Ocak 2016 günü; babamız, ağabeyimiz, yol göste-
ricimiz, eşsiz insan Sayın ORHAN TERZİOĞLU’nu  
bir kez daha rahmet, özlem ve şükran ile anıyoruz.

“SEN HER AN KALBİMİZDESİN, 
BİZİMLESİN”

Tüm  PERI Çalışanları

Çalışmaları 2016 yılının ilk aylarında başlayan ve Nisan 2016’da devre-
ye giren İstanbul Esenyurt’taki yeni üretim tesisimiz 5 Milyon AVRO 
yatırım ile gerçekleştirildi. Rahmetli Orhan Terzioğlu’nun anısına, ilk 
kaynağı 1 Nisan 2016’da yani onun doğum gününde yaptık. 3.000 
m2’si kapalı toplam 5.000 m2 lik bir alana sahip yeni üretim tesisi-
mizde, en modern üretim teknikleri kullanılarak imalat yapılmaktadır. 
Bu sayede yıllık üretim kapasitemiz 24.000 bin tona yükseldi. Yeni 
tesisimizde ürettiğimiz ürünlerimizi; siz değerli müşterilerimize, Türk 
müteahhit firmalarının yurt dışındaki projelerine ve merkez firmamı-
zın üretim zincirine dahil olduğumuz için diğer kardeş şirketlerimize 
veya onların da müşterilerine gönderiyoruz. Dolayısıyla bu tesisimiz, 
%70 ihracata çalışan bir niteliğe kavuştu ve aynı zamanda 100 kişilik 
bir istihdam yaratmış olduk. Kanada’dan Yeni Zelanda’ya, Peru’dan 
Rusya’ya kadar 37 ülkeye ihracat yapıyoruz. PERI’nin endüstriyel kalıp 
ve iskele sektöründeki diğer yabancı markalardan en önemli farkı; 
Türkiye’yi geçici bir pazar olarak görmeyip Avrupa dışında Birleşik 
Amerika’dan sonra ilk grup şirketini Türkiye’de açarak, sürekli ve artan 
bir şekilde yatırım yapmaya devam etmesi ve sistemlerinin %50’ye 
varan bölümünü Türkiye’de DIN ve EN normlarına göre üretmesidir. 
PERI’nin yaptığı bu yatırımlar, 100% yabancı sermayeli bir firma olarak, 
bu ülkeye olan inancının somut göstergesidir.

Türkiye’deki üretim çeşit ve 
kapasitemizi ikiye katladık…  



Avrupa’nın En İyi Kamu - Özel Ortaklığı 
(PPP) Projesinde PERI İmzası
Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi
Yüreğir / Adana

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Pro-
jesi, Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu 
Özel İşbirliği (PPP) modeli ile gerçek-
leştirilecek olup, hem Adana hem de 
çevre il ve ilçelere hizmet verecektir. 

Proje, Adana ilinin Yüreğir ilçesinde 
yaklaşık 320 dönüm arazi üzerine 
kurulacaktır. Rönesans Medikal İnşaat 
A.Ş. tarafından yapımı sürdürülen, 
yaklaşık 540.000 m2 inşaat alanına ve 
toplam 1.550 yatak kapasitesine sa-
hip olan entegre sağlık kampüsünde; 
1.300 yatak kapasiteli Ana Hastane, 
150 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Hastanesi, 100 yatak 
kapasiteli Yüksek Güvenlikli Adli 
Psikiyatri Hastanesi ve tüm binalara 

hizmet veren Teknik Servis Binası 
bulunmaktadır. 
Ana Hastane binası, ortak bir çekirdek 
yapı etrafına kurulmuş olan 4 adet 
kuleden oluşmaktadır ve içerisinde şu 
hastaneler bulunmaktadır:
· 584 yatak kapasiteli Genel Hastane
· 182 yatak kapasiteli Onkoloji Hastanesi
· 185 yatak kapasiteli Kardiyoloji ve 
Kardiyovasküler Hastanesi
· 349 yatak kapasiteli Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastanesi

Betim Mühendislik Firma Ortağı Tolga Piri derki;
İş güvenliğini ve imalat hızının bir arada yürüdüğü projemizde 400.000 m3 betonarme 
imalatının %50’sinin alt yüklenicisiyiz. Sistemlerinin malzeme kalitesi, güvenilirliği, özel 
imalat detay çözümlerindeki destek mühendislik hizmeti ile, şantiyemizde hız, verimlilik ve 
kaliteyi birleştirmemizi sağlayan, kalitesini dünya çapında kanıtlamış PERI’ye imalatlarımızı 
11 ay gibi bir sürede tamamlamamıza yardımcı olduğu için teşekkür ederiz.

Alt Yüklenici: Betim Grup Mühendislik İnşaat Taahhüt Tic. Ltd. Şti.
Servis: PERI Ankara Ofisi
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PERI, Uluslararası Projelerde Güvenilir 
Partneriniz Olmaya Devam Ediyor… 
Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. / Al Rayyan Yolu Projesi
Katar / Doha 

Doğuş İnşaat’ın Katar’ın Doha şeh-
rinde yapımını üstlendiği Al Rayyan 
Yolu projesindeki tüm yapılar için 
PERI’nin Kalıp ve İskele Sistemleri 
tercih edilmiştir. 
Doguş İnşaatın yapımını üstlendiği 
Katar’daki 7 büyük projeden en 
önemlisi olan Al Rayyan Yolu Projesi 
kapsamında, yan ve servis yolları 
ile birlikte toplam uzunluğu 10.7 
km olan yüksek standartlarda yol 
ve sanat yapıları inşaa edilmektedir. 
Al Rayyan Yolu’nun projesinde 5.3 

km’lik bölümü ana yoldur, 5.4 km’lik 
bölümü ise yan yolların yapımı ve 
iyileştirilmesi işlerini içermektedir. 
PERI’nin gerek İstanbul’daki ve 
gerekse Katar’daki kardeş şirketimiz-
deki özellikle bu tür sanat yapıları ve 
mühendislik projelerinde deneyimli 
teknik kadrosu, daha işin başından 
itibaren şantiye ve teknik ofis ile 
son derece yakın ve işbirliği içinde 
çalışarak, önceden tüm yükseklikle-
re, kesit ve boyut değişikliklerine ve 
yapım sırasına göre gerekli tasa-

Şantiye Şefi Sn. İdris Güler’in yorumu;
4x160m lik Art Germeli köprümüzde 
PERI  PD8 ve PERI UP Sistemlerinin 
birlikte sürekli ve homogen kullanımı 
bizim şantiyede güvenli çalışmamızı 
sağlamak dışında , iş programımıza 
uyabilmemizi ve ekonomik çözümler 
elde etmemizide sağlamaktadır.
Aynı zamanda imalatı zor olan eğik 
yüzeyli betonarme yüzeyleri bu kalıp 
sistemiyle problemsiz çözmüş bulun-
maktayız. Bunlara ilaveten ilk tanışma-
mızdan beri, PERI nin Pratik çözümleri, 
saha daki hizmetleri ve çok güçlü olan 
işbirliği bizim için önemli bir değerdir.

Yüklenici : Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş.
Servis : PERI Türkiye-İstanbul  Ofisi ve PERI Katar - Doha Ofisi



rımları yapmıştır. Bunun sayesinde 
hem proje için optimum maliyet 
pratik çözümlerle birlikte üretilmiş ve 
hem de gerekli tüm statik dayanım 
emmniyetli şekilde elde edilmiştir. 
Projenin toplamında 4.000 tona yakın 
PERI’nin Kalıp ve İskele Malzemesi 
kullanılmıştır. 
4x160m açıklıktaki Art Germeli 
köprümüzde, PD8 ve PERI UP 
Sistemlerinin birlikte sürekli ve 
homojen kullanımı, bizim şantiyede 
güvenli çalışmamıza olarak verme-
sinin ötesinde, iş programımıza 
uyabilmemizi ve ekonomik çözümler 
elde etmemizi de sağlamaktadır. 
Aynı zamanda imalatı oldukça zor 
olan eğimli betonarme yüzeyleri bu 
kalıp sistemiyle problemsiz çözmüş 
bulunmaktayız. Bunlara ilaveten ilk 
tanışmamızdan itibaren, PERI’nin 

pratik çözümleri, sahadaki hizmetleri 
ve çok güçlü olan işbirliği bizim için 
önemli değerlerdir.   
Aç-kapa menfezlerde imalatlar te-
mel, perde ve tabliye dökümü olarak 
üç aşamada yapılmaktadır. Temel ka-
lıpları farklı yüksekliklere ve tek yüz 
dökümlere hizmet verecek şekilde 
VARIO sistem olarak dizayn edil-
miştir. Döşeme kalıbı sistemi yine 
PD8 iskele ve PD8 Masa kalıbıdır, 
masa modülleri bir sonraki döküme 
tekerlekli yürütme araçları ile süratle 
aktarılmaktadır. Perde Kalıplarında ise 
PERI VARIO GT24 Sistem kullanıl-
mıştır. Menfezlerde, proje geregi tek 
taraflı perde dökümleri de yapılmıştır,  
max. h=10m’ye kadarki tek taraflı 
betonların bir defada dökülmesi 
için SB Kuvvet Payandası ve bunun 
kombinasyanları ve bunun üzerindeki 

yüksekliklerde ise ilave olarak  
PERI SCS Tek Taraflı Baraj Tipi 
Tırmanma Konsolu sistemi kulllanıl-
mıştır.  
5.4km’lik yan yollarda tek tip olan 
kablo kanalı betonarme kesitlerinde 
PERI RKR Sistem Kalıbı seçilmiş 
olup, 30m lik döküm anoları Perde 
ve Döşeme monolitik dökümler 
halinde imal edilmiştir. RKR Sistem 
döküm sonrası köşe ve kenarlardan 
küçülebilen tünel kalıbıdır, iç kalıp 
anoları vinç kullanılmasına gerek 
kalmadan bağımsız bir şekilde RKR 
sistemin tekerlekleri sayesinde bir 
sonraki döküm aşamasına kolayca 
ulaştırılmıştır ve bu şekilde optimum 
kalıp devir hızı ve sirkülasyon tekrarı 
elde edilmiştir.   
Projenin 5.3km lik ana yol güzergahı 
üzerinde, iki adet köprü (R7 ve R5 vi-
yadükleri)  ve  5 tane de menfez (R5, 
R6 Tünel , R6 üst geçit, R8 ve F106 
kavşakları ile menfezleri) bulunmak-
tadır. PERI bu sanat yapıların yerinde 
dökme döşeme tabliyelerinin kalıp 
iskelesini PD8 İskele Sistemiyle çöz-
müştür, detay noktalarında ise siste-
min sürekli ve homojen olarak devam 
etmesi içinde de kısmen PERI UP 
Rosette iskele sisteminden faydala-
nılmıştır. Bu sayede projenin gene-
linde kullanılanacak iskele sistemini 
standardize etmistir ve şantiyenin 
ihtiyacına göre gerekli yerlerde PD8 
Sistem malzemeleri farklı kavşaklara 
aktarılması ve buralarda uygulanması 
kolayca gerçekleşmiştir.
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3.Havalimanı, İstanbul’un Avrupa yaka-
sında, Karadeniz kıyısındaki Tayakadın 
ile Akpınar köyleri arasındaki 76,5 km2 
alana yıllık 200 milyon yolcu kapasi-
teye çıkarılabilen terminali ile birbirin-
den bağımsız altı pisti olacak şekilde 
yapılmakta olup,ülkemizin en büyük 

projesidir. Proje; Cengiz, Mapa, Limak, 
Kolin, Kalyon firmalarının ortak girişimi 
ile yapılmakta olup, 22.152 milyar  Euro 
bedel ile Cumhuriyet tarihinin en yük-
sek ihalesi olmuştur. Projeye Haziran 
2014 yılında başlanmış olup,birinci 
etabının,2018 yılının ilk çeyreğinde ta-

mamlanması planlanmaktadır. Projenin 
tüm etapları ile birlikte  tamamlanması 
ile yıllık 100 milyon yolcuya hizmet 
veren Atlanta Uluslararası Havalima-
nı’nı geçerek dünyanın en yüksek yolcu 
kapasiteli havalimanı olması beklen-
mektedir.

3. Havalimanında PERI İmzası
Çaba - Artland - Ino - Tek ortaklığı 3. Havalimanı Terminal Binası
Tayakadın - Göktürk Yolu / İstanbul

6

Sn. İsmail Özgülen’in yorumu :
Bu projedeki,özellikler kirişaltı yüklerin kritik olduğu bölgelerde,
PERI Kalıp firmasının desteği gereken verimliliği elde etmemizde önemli bir 
rol oynamıştır. Bu konuda, PERI Kalıp firmasının gösterdiği ilgi ve çabaya
teşekkür ederiz.

Yüklenici Firma: ÇAİ
Servis: PERI İstanbul Ofisi
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Bu projede Terminal binası adlı en 
büyük bölümün, 60.000 m2’lik kısmı,-
ÇAİ’nin konusunda uzmanlaşmış ekibi-
nin yönetiminde, PERI KALIP SİSTEM-
LERİ ile çözülmüş ve çözülmektedir.
Dış cephedeki h =13,00 m’lik Dış cidar 
perdeleri ve h=11,00 m.’lik asan-
sör-şaft perdeleri TRIO 330 ve TRIO 
270 panellerin kombinasyonları ile 
çözülmüştür.Belirtilen yüksekliklerde 
perde imalatlarında, Pb = 80 kN /m2 
beton basıncına dayanıklı TRIO siste-
min kullanılması,imalatların güvenli bir 
şekilde yapılması imkanını ve konforu-
nu sağlamıştır.
Çerçeve sistemi olarak dizayn edilen 
TRIO Panel sistem şantiyede işçilikleri 
minimuma indirgerken, işçilikten kay-
naklanan hataları da minimize etmek-
tedir. Her türlü geometriye de uyum 
sağlayabilen bu kalıp sayesinde çok 
hızlı imalatlar yapılabilemekte ve 40m2 
adam gibi yüksek metrajlara ulaşılabil-
mektedir. Bu da kalıp maliyetini çok dü-
şürmektedir.TRIO sistem 80KN/M2 be-
ton basıncına dayanacak şekilde dizayn 
edilmişir.TRIO sistemin panellerinin 
yükseklikleri  3,30–2,70–1,20– 0,6m 
iken, genişlikleri de 2,40-1,20-0,9-0,72-
0,6-0,3m dir. Ancak bu paneller aynı 
zaman da yatık da kullanılabildikleri için 
yükseklikleri genişlik, genişlikleri de 
yükseklik olarak düşünebiliriz. 
Paneller üzerine saplama delikleri açıl-
mış ve çelik bir halka ile koruma altına 
alınmıştır. Plywood ise üzerine perçinli-
dir ve 220gr/m2 film tabakalı Finlandiya 
menşili huş ağacından oluşmaktadır . 
3,30mx 2,40m lik bir panelde yalnızca 
4 saplama kullanılabilir.
Piyasadaki muadillerinden en önemli 
farkı ise her noktada bağlatının tek tip 
kilit ile ( BFD) sağlanmasıdır. Bu da şanti-
yecilerin çok iyi bildiği gibi karışıklığa yol 
açmayarak zaman kaybettirmemektedir.
Değişik boyutlara ve derinliklere sahip  
projedeki kirişaltı kalıp sisteminin PD8 
Masa-İskele sistemleri ile çözülmesin-
deki temel unsur, hızlı devir ve esneklik 
faktörünün aynı anda ve aynı oranda 
önem taşımasıdır.
Projedeki farklı kat yükseklikleri 
nedeni ile,hemen hemen her döşeme 
dökümünde, kalıp dizaynları yapılmış, 
gerekli özel çözümler üretilmiştir.PD8 
Masa-iskele sistemleri,farklı yüksek-
liklerdeki kirişaltı kalıplarında kullanı-
lacak olması sebebiyle,sahip olduğu 
taşıma gücü sayesinde projede büyük 
esneklik ve ekonomiklik sağlamıştır.
Bu projede yapılan PERI kirişaltı kalıbı 
dizaynları,bir iskele ayağına optimum 
yük gelecek şekilde tasarlanmış ve 
dizaynda kullanılan malzemeler ( PD8 
Masa-İskele Sistemler-SRZ Çelik Kuşak 
Mahyalar + VT20K Izgaralar ) optimum 
açıklıkta kullanırak; en ekonomik çö-
züm elde edilmeye çalışılmıştır. İskele 
modüllerinin sahip olduğu, değişik 

boyutlardaki diagonaller, ayar millerinin 
açılma boyları gibi  parametreler ile 
iskele sisteminin taşıma gücündeki 
değişiklikler sağlanmıştır ve sağlana-
bilmektedir. PD8 iskele sistemin sahip 
olduğu değişik yüksekliklerdeki çerçe-
veler ( R-110,R-150 ) ve alt–üst ayar 
milleri vasıtası ile her türlü yükseklikte 
kullanıma sahip olması projeye ayrı bir 
ekonomiklik ve esneklik katmıştır.
DIN ve EURO normlarında imalatı ya-
pılmış PERI PD8 Masa-iskele sistem-
leriyle;tüm projedeki farklı yükleri ve 
farklı ölçüleri iskele aralıklarını değişti-
rerek işçilikten ve dolayısı ile zaman-
dan tasarruf ederek proje genelinde 
EKONOMİ sağlanmıştır. Spindellerin 
ayarlanabilmesi, bize şantiyede çok 
hassas yükseklik ayarı yapmamıza 
olanak sağlar. Projenin gerektirdiği iş 
güvenliği kriterleri de esas alınarak, 
özel katlanabilir korkuluk elemanları,
PERI PROKİT güvenlik ekipmanları 
ile birlikte kullanılmıştır. Bu ekipman-
ların,şantiyede ergonomik bir şekilde 
kullanımı ve söküm takım pratikliği,-
şantiyeye kazandırdığı iş güvenliği ile 
beraber verimliğin artmasında önemli 
rol oynamıştır.
Karşılıklı çerçeveler arasındaki bağlantı 
ise, PERI PD8 sistemde 1.25m ile 
3.00m arasında değişen boylardaki 
diagonallerle sağlanır. Sistem üst 
tarafına monte edilen sırasıyla;haçva-
rikafa, spindel ve de spindel ayarı için 
kullanılan jack-nut(somun) ile bir ünite 
haline gelir. PD8 in temel özelliği; ana 
taşıyıcıların çerçeve veya diğer taşıyıcı 
ayaklara, tali taşıyıcıların da ana taşıyı-
cılara ara elemanlarla tesbit edilerek 
rijit ve tek parça haline getirilmesidir. 
PERI PD8 şantiyede tek bir sistemle 
3 ayrı çözümü sunar. Her biri için tip 
ruhsatlar, DIN ve EURO normlarına göre 
düzenlenmiş abakları mevcuttur. Gerek 
DIN ve EURO normlarındaki uygulama 
abakları gerek bu normalara dahilinde 
üretilmiş malzemeleri kullanıcısına mut-
lak başarıyı getirmektedir.  
Böylece PD8 iskele sistemiyle birlikte 

SRZ Çelik Kuşak Mahyalar + VT20K 
Izgaralar optimum taşıma gücünde 
kullanılması sağlanmıştır.
Sonuç olarak DIN ve EURO normlarında 
imalatı yapılmış olan PERI PD8 yük iske-
le sistemi ile SRZ Çelik Kuşak mahyalar-
dan teşkil edilen kirişaltı kalıbı sistemi;-
tüm projedeki farklı döşeme kalınlıklarını 
ve yükseklikleri çözerek,projede büyük 
ekonomiklik ve esneklik getirmiştır.
Aynı malzemelerin sahip oldukları 
yüksek taşıma gücü sayesinde sadece 
aralıkları ile oynayarak tüm projede kul-
lanılabilir olması gerek işçilik, gerekse 
zamandan tasarruf açısından sahadaki 
uygulayıcılara büyük kolaylık sağlamıştır.
PERI PD8 sistemi; temel olarak 
R110(110 cm genişliğinde) ve R150(150 
cm genişliğinde) çerçevelerden oluşur. 
Taban plakaları ve çerçeveler arasındaki 
bağlantı, ayarlanabilir spindle adı verilen 
bağlantı elemanı ile sağlanır. Spindelleri 
ayarlanabilmesi bize şantiyede çok has-
sas yükseklik ayarı yapmamıza olanak 
sağlar. Karşılıklı çerçeveler arasındaki 
bağlantı ise 1.25m ile 3.50m arasında 
değişen boylardaki diagonallerle sağ-
lanır. Sistem üst tarafına monte edilen 
sırasıyla; panel, haçvarikafa, spindel ve 
de  spindel ayarı için kullanılan jack-nut(-
somun) ile bir ünite haline gelir. PD8 in 
temel özelliği; ana taşıyıcıların çerçeve 
veya diğer taşıyıcı ayaklara, tali taşıyıcı-
ların da ana taşıyıcılara ara elemanlarla 
tesbit edilerek rijit ve tek parça haline 
getirilmesidir. PERI PD8 şantiyede tek 
bir sistemle 3 ayrı çözümü sunar. Her 
biri için tip ruhsatlar, DIN ve EURO 
normlarına göre düzenlenmiş abakları 
mevcuttur.   
PERI PD8 alt ve üst spindle ların mak-
simum açılma boyuna ulaştığı durum-
larda bile ağır yük taşınması gerektiği 
zamanlarda rahatlıkla kullanılabilir. PD8 
ile oluşturulan döşeme kalıbı sisteminin 
uzunluğu ve toplam yüksekliği ayarlana-
bildiği için şantiyede çok büyük kullanım 
kolaylığı sağlar.

PERI İle Başarılı İnşaatlar…….. !  



PERI Prokit; döşeme, duvar ve mer-
diven kenarlarından düşmeyi önleyici, 
maksimum güvenlik sağlayan bir geçici 
güvenlik ekipmanıdır. Sadece iki farklı 
uzunlukta paneli, zemine sabitlenen 
ayakları ve panellerin monte edildiği 
direkler ile karmaşık geometrilerde bile 
esnek uygulamalar yapılabilmektedir. 
Merdiven kenarlarında ise ayak ve 
direkler monte edildikten sonra korkuluk 
vazifesi görecek ahşaplar monte edilerek 
bu kısımlarda da maksimum güvenlik 
sağlanır.
Bir kaç çeşit bağlantı aparatı ile sistem; 
parapetlere ve pamplajlara da uygula-
nabilmektedir. Dahası, bu ve bunun gibi 
aparatlar ile PERI Prokit, TRG iskele 
konsolları, PERI Maximo, PERI Trio 
vb gibi diğer PERI Kalıp ürünleri ile de 
uyumludur.

Yapılarda Düşmeye Karşı Yüksek Koruma 
PERI Prokit 
Bomonti The House Residence
İstanbul / Şişli
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Alt Yüklenici: Yenigün İnşaat   
Servis: PERI İstanbul Ofisi

Ürün hakkında şantiyenin İş Sağlığı ve 
Güvenliği Müdürü Sn. 
Nihat AYDOĞDU’nun görüşlerini aldık;
Yönetmelikte istenilen, korkuluk, ara 
korkuluk, topuk levhası boyutlarını ve her 
yönden 125 Kg yük dayanımı tamamen 
karşılıyor. 
Malzeme kalitesi muadillerinin çok üstün-
de: Tek bir şantiyede değil tekrar tekrar 
kullanılabilecek kalitede,
Kullanım olarak montaj ve demontajı 
kolay: Cephelerde, balkonlarda, asansör 
boşluklarında kullandığımız 
PERI Prokit, imalat gereği yada malzeme 
alımı sırasında çıkartılıp işlem bittikten 
sonra tekrar yerlerine kolayca takılabili-
yor. Hem şantiyenin imalatını hem de iş 
güvenliğini rahatlatıyor.
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-Hızlı montaj: Az sayıda, hafif, kendin-
den güvenlikli parçaları ile kolaylıkla 
monte edilir.
-Esnek Dizayn: Sonradan eklenebilir 
aksesuarları ile duvarlara, döşemelere 
beton prizini almadan önce ve aldıktan 
sonra monte edilebilir.
-Fiyat Performans Oranı: Depolama ko-
laylığı ve minimum sayıda parça sayısı 
ile uzun süre kullanım ömrü sağlar.
PERI Prokit; kenar koruma bariyeri kuru-
lumu çok kolay ve güvenli: basitçe yere 
sabitlenmiş ayakların üzerine kendinden 
kilitlenen direkler oturtulur ve koruma 
bariyeri bu direklerin üzerine, sabit 
pozisyonda monte edilir.
Standart koruma bariyeri 20 kilogram 
bile olmayan ağırlığı ile, elle taşınması 
kolay olacak şekilde dizayn edilmiştir. 
240 cm olan, maksimum iki direk arası 
uzunluk hem sahada daha fazla malze-
me kullanılması hem de taşıma kolaylığı 
açısından uygundur.
Kenar koruma bariyerinin alt kısmında 
yer alan ve tekmelik vazifesi gören 
kısım, yüksekten malzeme düşmesine 
bağlı risk etkenlerini maksimum derece-
de önler.
PERI Prokit’in bir parçası olan direkler 
daha önceden de belirttiğimiz gibi 
kendinden kilitlenebilir olup dört çeşit, 
farklı ayak üzerine uyumludur. Bu yere 
sabitlenen ayaklar; döşeme üzerleri 
için, döşeme alınları için, döşemeyi 
sıkıştırmak suretiyle sabitlenen ve 
pamplajlar için olmak üzere ayrı ayrı 
dizayn edilmiştir. Bu ayakları döşemeye 
sabitlemek amacı ile M16 8.8 ölçülerin-
de PERI Multi Monti akıllı çelik dübeller 
kullanılmaktadır.
PERI Prokit elektrostatik toz boyalı ba-
riyeri ve sıcak daldırma galvanizli diğer 

parçaları ile korozyona karşı maksimum 
derecede korumalı ve uzun ömürlüdür.
PERI Prokit’in son bir parçası olarak, 
kendi ölçülerine göre dizayn edilmiş 
paletleridir. Bu paletler içerisinde 

PERI Prokit; fazla alan kaplamadan, dü-
zenli ve güvenli bir şekilde stoklanabilir, 
nakliye edilebilir, zarar görmez.
Ürüne ait Diğer Teknik Detaylar İçin,

Sistem Ölçüleri;
Kenar Koruma Paneli (PMB): 260cm ve 
130cm uzunluklarında ve yükseklikleri 
110 cm olacak şekilde iki tiptir.
Direk (PP): Yükseklik 112 cm’dir.
Statik hesabı ve malzeme yapısına ilişkin 
testleri EN 13374 standardı, A sınıfına 
göre yapılmıştır. Üzerinde uygulanacak 
döşeme kalıbı minimum 24 cm kalınlığın-
da olmalıdır.
PERI Prokit ürünü; endüstriyel ve ticari 
sektörde kullanılmak üzere, ‘‘Geçici İş 
Ekipmanı‘‘ olarak tasarlanmıştır Proje 
üst düzey yetkilileri bu ürünün malzeme 
kurulum klavuzunda yer alan yöntemleri 
değiştirmeye doğal hakları vardır. Fakat 
kurulum klavuzu, projeden projeye 
değişebilecek tüm risk analizleri dikkate 
alınarak hazırlandığı için şimdiye kadar 
böyle bir şey ile karşılaşılmamıştır.
Her PERI ürününde olduğu gibi PERI 
Prokit de sadece kendi parçaları ile 
kullanılmalıdır. Aksi takdirde yanlış ve 
mesnetsiz kurulumlardan kaynaklanan 
risk etmenlerini ve iş kazalarını da bera-
berinde getirir.

PERI İle Başarılı İnşaatlar…….. !  



SOCAR Türkiye’nin PETKİM Yarımada-

sı üzerindeki gelecek planlarının önünü 

açacak ve ham madde güvenilirliği sağ-

layacak olan 10 Milyon ton ham petrol 

işleme kapasiteli rafineri yatırımı, STAR 

Rafineri A.Ş. tarafından gerçekleşti-

rilecek. Çevre dostu ileri teknolojiyle 

kurulacak olan STAR Rafineri’de;

• Petrokimya sektörünü dışa bağımlılık-

tan kurtaracak 1,6 Milyon tonluk nafta

• Ülkemizdeki cari açığın önemli bile-

şenlerinden olan dizel, jet yakıtı ve LPG 

gibi petrol ürünlerinin üretimi gerçek-

leştirilecek.

STAR Rafineri’den ana başlıklar:

• Ülkemizin ithalatla karşıladığı ürünler-

de milyarlarca dolarlık döviz tasarrufu 

sağlanacak.

• Yüksek Nelson kompleksite oranına 

sahip olacak.

• Ural, Azerbaycan ve Kerkük gibi de-

Star Rafineri’sinin Kilit Yapıları 
PERI İle Yükseldi 
Star Rafinerisi
İzmir
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Şantiye yetkilisi Atakan Uğur Sunay‘ın yorumu;
‘STAR Rafinerisi İnşaatında, projenin en kritik yapılarının kalıp sistemlerini 
PERI ile çözdük. Arayışımız emniyetli, pratik, hafif ve çok yönlü bir sistem üzerineydi. 
HSE standartlarının eksiksiz sağlanabildiği, kurulum ve sökümün hızlı ve ekonomik 
olduğu PERI - UP ile yola çıktık. İmalatını yaptığımız Coke - Drum yapısı son döşeme-
sini (h=2.00m) ; PD8 iskele sistemi ile sorunsuz geçtik. Tüm ekipman betonarme ya-
pılarının gerek dizaynı ve gerekse statik hesap raporlamasında teknik ekibin desteği, 
bizlerle ortak çalışması, tasarım sırasında taleplerimize uyması ve malzeme sevkiyat 
organizasyonu PERI nin kalıp ve iskele piyasasındaki profesyonelliğini kanıtlar nitelik-
teydi. Seçimimizin sonucu başarı oldu. Teşekkürler PERI.

Ana Yüklenici: Tsgi    Alt Yüklenici: Yenigün Dere
Servis: PERI İzmir Ofisi



ğişik özellikleri olan farklı ham petrolleri işleyebilecek 
esnekliğe sahip olacak.
• Rafineri bir taraftan PETKİM’in ham madde ikmal 
güvenliğini sağlarken, diğer taraftan mevcut altyapının 
ortaklaşa kullanımını sağlayacak.
STAR Rafineri geleceği şekillendiriyor!
Temeli 25 Ekim 2011 tarihinde Azerbaycan Cumhu-
riyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ve Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan tarafından atılan 2.620 dönüm arazi üzerine kurulu 
STAR Rafineri, Aralık 2012’de “Türkiye’nin ilk stra-
tejik yatırım teşvik belgesi”ni aldı. Rafineri sahasının 
hazırlanması çerçevesinde hafriyat çalışmaları bitirildi 
ve alanında dünya devi müteahhit firmayla ihale süreci 
tamamlandı.
STAR Rafineri’yi inşa etmek için bir araya gelen dünya-
ca ünlü ana yüklenici firma konsorsiyumu:
• İspanyol Tecnicas Reunidas
• İtalyan Saipem
• Güney Koreli GS Engineering
• Japon Itochu
PETKİM Yarımadası’ndaki “Value Site” 2023 vizyonu-
nun temel basamağı olan STAR Rafineri, 2017 yılında 
devreye alındığında binlerce kişiye istihdam yaratacak, 
rekabet gücünü artırarak bölge ve ülke ekonomisine 
büyük katkı sağlayacak
STAR Rafinerisi’nde altyapı yüzde 95 oranında tamam-
lanmış olup, 2018 yılında üretime başlayacak tesisin, 
ülke ekonomisine yıllık 2-2.5 milyar dolar döviz tasar-
rufu sağlayacağı düşünülmektedir. Şu anda makine ve 
ekipman montajının yapılabilmesi için gerekli altyapılar 
kurulmaktadır. Rafineri ekipmanlarının gelmesi ile 
birlikte 2016 ve 2017 yılları tank yapımları, makina ve 
ekipmanların montajlarıyla geçecektir. 2018 başında da 
rafineri hizmete girmiş olacaktır.

PERI İle Başarılı İnşaatlar…….. ! 
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Ferko Signature  Projesinde ‘’PERI’’ İmzası
Ferko Signature
Levent / İstanbul

AYBAR İnşaat şantiye şefi Onur Kara’ nın görüşü:
Ferko Signature projesi kapsamında, birçok projede olduğu gibi, özellikle endüstriyel 
kalıp sistemlerinde pratik, ergonomik ve akılcı çözümler içeren, bununla birlikte proje 
yönetiminin en önemli ayaklarını oluşturan maliyet-kalite-zaman üçgeni içerisinde 
hareket ederek hedefe daha doğru, sağlam adımların atılmasını sağlayan ‘’PERI’’ kalıp 
sistemleri tercih edilmiştir.
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Yüklenici Firma: Ferko İnşaat Turizm Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
Servis: PERI İstanbul Ofisi



Ferko Signature, dünya ekonomi-
sinin önemli bir bağlantı noktası 
olan İstanbul’ da, iş dünyasının 
atar damarlarlarından biri Levent’ 
in merkezinde sıra dışı bir proje 
olarak göze çarpmaktadır. Ferko 
Signature, ‘’Sign ‘’1 ve ‘’Sign 2’’ 
ofisleri ile farklı stilleri bir arada 
yansıtacak. Toplam 57.445 m2 ofis 
alanıyla 30 kat üzerine konumlanan 
“Sign1”, satılık ofisleri ile, toplam 
6 kat üzerinde yer alan ve projenin 
batı ucundan Büyükdere Caddesi-
ne kadar uzanan 17.824m2 lik ofis 
alanına sahip “Sign2” ise, kiralama 
seçeneği ile karşınıza çıkıyor.

Projedeki otopark ise;  5 bodrum 
kata yayılmış ve 35.000m2 kapalı 
alana sahip.

A ( Sign 1 ),B ve C ( Sign 2) blok-
lardan oluşan projede kaba inşaat 
süresi 18 ay olarak ön görülmüş ve 
tüm iş programı buna uygun olarak 
yapılmıştır.

Bu projede, Büyükdere Caddesi 
gibi çok işlek bir caddede olması, 
yandaki binaya olan yakınlığı ve 
vinç kullanımının azaltılması gibi 
nedenlerle, hidrolik tırmanır RCS 
sistemleri de tercih edilmiştir.
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PERI, Sütaş’ın Enerji Damarı 
Biyogaz Tesisi Projesinde 
Sütaş - İzmir Tire Arıtma Ve Biyogaz Tesisi
Tire Osb - Tire / İzmir

Dünyanın yenilenebilir enerji kaynakla-
rından biri haline gelmiş olan biyogaz 
ülkemizde de çeşitli bölgelerde kullanıl-
maya başlanmıştır. Bio kütlenin ener-
jiye çevrilmesinde önemli rol oynayan 
biyogaz enerji santrallerinin teknolojiye 
ayak uyduracak şekilde Türkiye’de gıda 

sektörü içerisinde faaliyet gösteren 
Sütaş, İzmir Tire’de kurduğu tesisin inşai 
yapım işleri GBC İNŞAAT TURİZM SAN. 
TİC. A. Ş. tarafından gerçekleşmekte-
dir. Tesisin inşaatı ile birlikte ülkemizde 
biokütlenin -hayvansal, bitkisel, organik 
içerikli şehir ve endüstriyel atıklar- ener-

jiye çevrilmesine yardımcı olacak yeni 
bir enerji tesisi daha kazanılmaktadır. Bu 
yeni arıtma ve biyogaz tesisi projesikap-
samında; 1 adet havalandırma havuzu, 
1 adet dengeleme havuzu, 1 adet biyo-
lojik çökeltme havuzu, 1 adet yoğunlaş-
tırma havuzu, 4 adet çürütücü havuzlar, 
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Proje Müdürü Ersen Dinç’in yorumu: 
Uzun süredir değişik projelerimizde kalıp ve kalıp iskelesi işlerimizde partnerimiz olan 
PERI ile bu proje kapsamında da başarılı bir performans ile çalıştık. Sütaş A.Ş. firma-
sının Tire bölgesinde hayata geçireceği bu yatırımda, 4 adet 27,00 mt.,1 adet 25,00 mt., 
1 adet 8,60 mt.  çapında olmak üzere, 10,00 mt., 4,00 mt. ve 4,25 mt. yüksekliklerde 
toplam 6 adet, 30 cm betonarme kesit kalınlığı olan tanklar ile toplam perde uzunluğu 
120,00 mt. ve 8,00 mt. yüksekliğinde olan dikdörtgen havuzun yapımını 55 gün gibi 
çok kısa bir sürede gerçekleştirdik. İş emniyeti ve sağlığı kuralları açısından da bizi 
çok rahatlatan, seri kalıp kurma imkanı veren TRIO Panel sisteminde 2 adet kule vinç 
kullanarak bu başarıyı yakaladık. PERI deneyimi sayesinde, ekiplerimizin de sistemleri 
kolay ve güvenli montaj-demontaj yapabilmesi bize rahat ve süratli çalışma imkanı 
yarattı.  Bu nedenle başarılı bir projeyi daha gerçekleştirirken bizlere destek olan, 
proje – sevkiyat – süpervizör desteği ile hizmet sunumunda her zaman  öz verili olan 
partnerimiz PERI ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiriz.

Alt Yüklenici: Gbc İnşaat Turizm San. Tic. A. Ş.
Servis: PERI Bursa Ofis



1 adet çamursuzlaştırma binası, 1 adet 
idari bina, 1 adet teknik bina, 1 adet 
blower binası, 1 adet anaerobik reaktör 
tankı, 1 adet su yumuşatma tesisi, atık 
depolama alanları, 60 tonluk kantar, trafo 
binası ve saha için altyapı, yollar yer 
almaktadır.
GBC İNŞAAT TURİZM SAN. TİC. A. Ş. 
tecrübeli ekibi ve profesyonelliği ile bir 
çok başarılı projeye imza atmış bulun-
maktadır, bu projelerin içerisinde birlikte 
çalışmaktan gurur duyar, başta Sayın 
Sadık DİNÇ ve Sayın Ersen DİNÇ olmak 
üzere Sayın Özgür KARAKUZU ve GBC 
İNŞAAT ekibine bu özel projede bizi ter-
cih ettikleri için teşekkür ederiz. Perde 
kalıbı olarak dizayn edilen kendinden 
plywoodlu, beton dökümüne hazır TRIO 
panel sistem, çapları 27,00 mt. , 25,00 
mt. ve 8,60 mt. olan 3 tip dairesel ha-
vuzlar için h= 10,00 mt. h= 4,00 mt. , ve 
h=4,25 mt. yüksekliklere kolayca adapte 
olmuş, hızlı devir imkanı daha sonra 
yapılacak olan imalatın önünü açmıştır. 
Aynı şekilde toplam çevresi 120,00 mt. 
uzunluğunda h= 8,00 mt. yüksekliğinde 
havalandırma havuzu da hızlı bir şekilde 
TRIO panel sistemi kullanılarak tamam-
lanmıştır.
D= 27,00 mt. çaplı tanklar 4 devir ile, 
D= 25,00 mt. çaplı tank ve D= 8,60 mt. 
çaplı tank ise devirsiz tamamlanmıştır. 
Projede 2 adet h=10,00 mt. ve 1 adet 
h= 8,00 mt. olacak şekilde toplam üç 
takım TRIO kalıp kullanılmıştır. Kullanılan 
TRIO sistem sayesinde şu ana kadar 
yapılan 4 adet tankın imalatı 55 gün gibi 

kısa bir sürede tamamlanmıştır.
TRIO perde kalıbı sisteminin en büyük 
özelliği beton dökümüne hazır olmasıdır. 
Böylece şantiye kalıp için ilave bir ön 
montaj zamanı harcamamıştır. TRIO 
sistemin işçiliğinin 0,20 adam saat /m2 
olması ve  80 kN/m2 basınca göre dizayn 
edilmesi, şantiyede kalıp devir ve beton 
döküm hızını da mümkün olduğunca 
arttırmıştır.
Plywood malzeme TRIO panellere mon-
tajlanmış halde hazırlandığı için, sistemin 
kiralanması durumunda, kiralamanın 
mümkün olmadığı plywood malzemede 
sistem içinde kiralanarak kullanıcısını 
ilave bir plywood satın alma kaleminden 
kurtarmış olur.
TRIO kalıp sistemi; çelik veya alümin-
yum karkas sisteminin üzerine 18 
mm’lik kalıp kontraplağının “plywood 
240 gr/m3fenol kaplı” özel perçinler yar-
dımıyla sabitlenmesi ile oluşur. TRIO ka-
lıp sistemindeki perçin aplikasyonunun 
bir özelliği de beton yüzeyinde hiçbir iz 
bırakmamasıdır. Böylece beton döküm 
esaslarına uyulduğu taktirde yüzeyde 
en ufak bir pürüze bile rastlanmaz. TRIO 
kalıp sistemi genel olarak 240 cm, 270 
cm, 330 cm olmak üzere 3 yükseklikten 
ve 30 cm den başlayıp 30 ar cm aralık-
larla artan 6 genişlikten oluşur. Ayrıca bu 
panel yüksekliklerine ait TWE ve TGE  
köşe elemanları mevcuttur. TRIO 270 
cm’ lik panel  max 81.0 kN/m2 , TRIO 
330 cm‘ lik panel ise max  83.0 kN/ m2 

lik taze beton basınçlarına karşı dayanık-
lıdır. TRIO 2.70 x  2.40 cm’lik standart 

çelik panelin ağırlığı 328 kg, TRIO 2.70 
x 0.90 cm’lik alüminyum panelin ağırlığı 
ise 70 kg’dır. Kalıplar tek bir yüzlerine 
konulan ancak 2 kollu; birincisi aks 
payandası AV ve ikincisi ayar payandaları 
RSS veya RS tipi payandalarla düşeyde 
şakülle getirilir. Perde kalıplarına ait 
statik hesaplar Alman DIN 18218 ‘e 
göre yapılır.
Perde kalıpları üzerine betonlama ve 
gezinme için kullanılan TRG80 TRIO 
betonarme konsolları kullanılır. Konsollar 
panel üzerine bulunan bağlantı noktala-
rına kolaylıkla takılmakta ve çalışma için 
uygun bir alan oluşturmaktadır. 
TRIO paneller ile düz perdeler yapılabil-
diği gibi bu projenin gerektirdiği dairesel-
liği verme konusunda da projenin eğrilik 
yarıçapına bağlı olarak hazırlanmış olan 
ara dolgu elemanlar ile dairesel yapılar 
yapılabilmektedir. 
TRIO kalıp sisteminde kullanılan tek 
bağlantı elemanı BFD kilittir. 

Tek bir bağlantı elemanı ile bütün sistem 
yatayda ve düşeyde aynı hizaya getirilir 
ve paneller sıkıca birleştirilir. BFD kilit 
sistemi, panellerin yatayda ve düşeyde-
ki bağlantılarını sağlamasının yanı sıra 
iki panel arasındaki 10cm’ ye  kadar 
olan boşluklarda ahşap dolgu elemanı 
konarak bu paneller arasındaki bağlan-
tıyı sağlar, maksimum çekme kuvveti 
kapasitesi 20kN dur. TRIO kalıp sistemi 
12.00 m lik bir yüksekliğe ek bir önlem 
alınmasına ihtiyaç duymadan BFD kilit 
sistemi ile ulaşabilir. BFD kilit sisteminin 
tek bir kişi tarafından ve sadece bir çekiç 
yardımıyla monte ve demonte edilebil-
mesi TRIO kalıp sisteminin şantiyedeki 
aplikasyonunun büyük ölçüde hızlan-
dırır. Aşağıda BFD kilit ve BFD kilit ile 
panellerin bağlanmasına ait bir uygulama 
görülmektedir

PERI İle Başarılı İnşaatlar…….. ! 
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İstanbul’un en hızlı gelişmekte olan 
bölgesi Ataşehir’de yer alan ve finans 
sektörünün kalbi olacak İstanbul Finans 
Merkezine ulaşımı sağlayacak Türki-

ye’nin ilk özel metro istasyon yapısın-
da, PERI KALIP sistemleri tercih edildi. 
İstanbul Finans Merkezi’nin içerisinde 
yer alan ve bölgeye ulaşımı sağlayacak 

en önemli unsurlardan biri olan söz ko-
nusu metro istasyonunun ana yüklenici 
firmaları, sektörde dev olan İFM İnşaat 
ile Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri 
A.Ş. ortaklığıdır.
Metro istasyonu, projede bulunduğu 
yer itibari ile şantiyede mobilizasyo-
nun sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi 
açısından çok büyük öneme sahiptir. 
Bu nedenle diğer yapıların olumsuz 
etkilenmemesi için, metro yapısının 
hızlı, güvenli ve aksamadan bitirilmesi 
zorunluluğu doğmuştur. Projede bulu-
nan 8,33m yüksekliğindeki tek taraflı 
perde dökümünün ve 1,00m kalınlığın-
daki döşemelerin  imalatının hızlı devir 
ederek, sistematik bir şekilde yapılması 
esas amacımız olmuştur. PERI KALIP 
sistemleri, uzman ekiplerin tecrübesi 
ile şantiyede doğru bir şekilde titizlikle 
uygulanmış ve bu amaca ulaşılmıştır.
PERI çözümü tercihi nedeniyle PERI 
TURKİYE’ye bu projede yer alma guru-
runu vereni ülkemizde bir çok önemli 
projeye imza atmış olan İFM-AKDE-
NİZ İNŞAAT ortaklığına, başta proje 
müdürü Adem YILDIRIM ve tüm saha 
ekibine teşekkür ederiz.
Bu prestij projesinde bulunan 8,33m 
yüksekliğindeki tek taraflı perde ka-
lıpları imalatında, VARIO GT24 perde 

Yüksel bey’in yorumu;
“İstanbul Finans Merkezi inşaatı kapsa-
mında önemli bir yere sahip olan Gözte-
pe-Finans Merkezi –Ümraniye hattı metro 
inşaatı , Finans merkezi İstasyonu Tek 
yüz perde kalıpları ile 832 cm yüksekliği 
ve PD8 döşeme kalıpları ile 100 cm döşe-
me kalınlığını hiçbir tereddüt duymadan 
PERI kalıp ile hızlı, ekonomik ve güvenli 
bir şekilde tamamladık. Her türlü teknik 
desteğini bizlerden esirgemeyen 
PERI ailesine teşekkür ederiz.
Yüksel Selek. Proje Md. Yrd ”

İstanbul’un Ses Getiren Projesinde 
Tercih: PERI
İFM METRO İSTANBUL
Ataşehir / İstanbul
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kalıbına destek olacak SB payanda 
sistemi seçilmiştir. Yüksek dökümden 
kaynaklanan 250 kN a varan ankraj 
yükleri özel alaşımlı DW26 çelik ankraj 
takımları ile sağlanmıştır. 8,33m’lik 
yükseklik bir üst kata revize edilerek 
4,88m yüksekliği dökecektir. Yükseklik 
kadar devir hızılarının da önem teşkil 
ettiği tek taraflı perde kalıbı imalatı, 
DIN ve Eur normlarına haiz SB ve 
VARIO GT24 sistem ile hızlı ve güvenli 
bir şekilde yapılmıştır.
8,33m’lik tek taraflı perde kalıbı imalatı-
nın tek seferde tırmanmadan yapılması 
ile toplam imalat süresi %20 azalmış, 
azalan işçilik maliyetleri ve kısalan süre 
ile projede istenen verim sağlanabilmiştir.
SB tek taraflı payanda sistemi tek 
taraflı beton dökümleri için geliştirilmiş 
A0, A, B, C ile SB1 ve SB2 kuvvet pa-
yandaların kombinasyonundan oluşan 
bir sistemdir. Sistem farklı payandaların 
farklı yükseklikler için uygun kombinas-

yonlarından teşkil edilir. Bu kombinas-
yonlar ile 8.75 m. yüksekliğe  kadar  
SB sistem kullanılarak döküm yapılabi-
lir. Bu çerçeveler üzerlerinde yer alan  
bağlayıcı elamanlar  vasıtası ile son 
derece pratik bir şekilde  birbirlerine  
kolayca  bağlanıp  demonte  edilebi-
lirler. Her bir çerçeve  boyutları ve ha-
cimleri itibari ile, kamyonlara kolaylıkla 
yüklenebilecek şekil ve ebattadır. 
C çerçeve kullanılarak, 
A çerçeve  ile 4.00 m. yüksekliğe ka-
dar,  B çerçeve ile 5.00 m. yüksekliğe 
kadar beton  dökümü  yapılabilir. 
Sistemi oluşturan panolar bir kez mon-
te edildikten sonra tek parça standart 
eleman olarak kullanılır. Sahadaki 
mevcut vinç kapasitesini de aşmamak 
kaydıyla vinç ile bir defada taşınırlar Bu 
sayede son derece hızlı hareket edile-
bilir ve işçilik azaltılmış olur. Kullanılan 
ara parçalar (filler-plate) yani adaptörler 
sayesinde her türlü projeye ve projenin 

farklı kısımlarındaki geometrilere 
rahatlıkla adapte edilebilir.  SB payanda 
sistemi beton döküm hızına ve beton 
döküm yüksekliğine uygun anktaj 
takımları ile biklikte kullanılır. DW15, 
DW20 ve DW26 sistemleri ile 500kN 
kadar çekme yükleri karşılabilmektedir. 
Bu hesaplara ait DIN ve EURO norm 
normlarına uygun abakları mevcuttur.   
Yukarıda VARIO  kalıp sistemi arkasına 
uygulanan SB payanda da ankraj detayı  
görülmektedir. 
Metro istasyonun iç perde ve şaftları 
için VARIO VT20K çelik başlık korumalı 
ahşap kiriş dizayn edilmiştir.
H=8,33m yüksekliğinde dizayn edilen 
iç perde ve şaft kalıpları devir ederek 
tüm düşey elemanları dökebilecek 
şekilde dizayn edilmiştir.
PERI dolu gövdeli ahşap kiriş VT20K 
‘nın SRZ (çekmeye ve gerilmeye daya-
nıklı yatay kuşak) çelik kuşaklara kuvvet 
aktarabilen HB24 Köprülü kancalar 

ile bağlanması ve bu şekilde oluşan 
karkasın 18 ve/veya 21 mm lik kalıp 
kontraplağı ile kaplanması ile oluşur. 
Yukarıda bahsedilen şekilde oluştu-
rulan kalıp panelleri VKZ ve/veya GKZ 
ara birleştirme parçaları yerleştirilerek 
birbirine kamalanır. Panellerin birleşti-
rilmesi kamalı olduğundan kullanımda 
(söküm ve kurum) büyük kolaylıklar 
sağlar. Perde kalıbının her iki yüzüne 
gelen basınçlar kalıp içine bırakılmış 
pvc borudan geçen ve DW tarafından 
imal edilmiş saplamalarla karşılıklı ak-
tarılır ve taşıtılır. Bu ankrajlama sistemi 
emniyetle 90 kN çekme yükü taşır. 
Kalıplar tek bir yüzlerine konulan ancak 
2 kollu; birincisi aks payandası AV ve 
ikincisi ayar payandaları RSS veya RS 
tipi payandalarla düşeyde şakülle geti-
rilir. Perde kalıplarına ait statik hesaplar 
Alman DIN 18218 ‘e göre yapılır.   
Projedeki farklı beton döküm yüksek-
liklerinde perde kalıbı; eğilme momenti 

aktaran GT24 Uzatma Elemanı kulla-
nılanarak son derece hızlı,güvenli ve 
doğru bir şekilde yükseltilebilir. 
Metro istasyonunun ağır döşeme 
yüklerini kaldırabilmesi için PD8 sistem 
detaylandırımıştır. Yine aynı yükler-
den dolayı GT24 kafes kiriş mahya, 
VT20K ızgara olarak detaylandırılmıştır. 
Sistemin masa olarak dizayn edilmesi 
kalıp devirleri hız kazanmış ve h=8,33m 
yüksekliğinde ve 1.710m2  alana sahip 
döşeme kalıbı, kolaylıkla devri etmiştir. 
Stok olarak verilen bu kalıp bir üst katta 
h=4,88m yüksekliğe adapte edilecektir.
PERI PD8 alt ve üst spindle ların mak-
simum açılma boyuna ulaştığı durum-
larda bile ağır yük taşınması gerektiği 
zamanlarda rahatlıkla kullanılabilir. PD8 
ile oluşturulan döşeme kalıbı siste-
minin uzunluğu ve toplam yüksekliği 
ayarlanabildiği için şantiyede çok büyük 
kullanım kolaylığı sağlar. 
Masa kalıbında PERI GT24 Kafes 

kirişleri ile VT20K dolu gövdeli kirişleri 
mahya ve veya ızgara olarak kullanıl-
maktadır. Bu sayede projenin elverdiği 
ölçüde büyük masa modülleri yapmak 
mümkündür. Tek bir ayak 8 tona kadar 
emniyet ile yüklenebilir. PD8 Masa Tipi 
döşeme kalıbı sistemi, ön montajla 
hazır hale getirilen 15-20m2 lik kalıplarla 
zaman ve işçilikten ekonomi sağlan-
maktadır Ayrıca PD8 yatayda, ayakları-
na takılan tekerlekler yada krikolu özel 
arabalar sayesinde, düşeyde ise vinçle 
taşınabilmektedir. Kirişli döşemelerde, 
zaman ve işçilik kaybına neden olan 
kiriş yanakları, masaya tesbit edilerek 
büyük avantaj sağlanmaktadır. Tecrübe 
ile ayda üç defa devredilebilir. Statik 
olarak müsade edildiği sürece masa 
aralarına bırakılan erken söküm bantları 
ve dikmeleriyle aylık devir sayısı daha 
da artırılabilir.

 PERI İle Başarılı İnşaatlar…….. ! 
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Çevre Düzenlemeleri Projelerinde 
PERI imzası
Halkalı Menekşe Deresi Çevre Düzenleme Projesi
Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL

Küçükçekmece Belediyesi sınırları da-
hilinde yer alan Menekşe Deresi Çevre 
Düzenleme Projesi, toplamda 186.000 
m2’lik alanı kapsamaktadır.Bu proje 
kapsamında yer alan L= 88 mt. Uzunlu-
ğa sahip,yaya geçiş köprüsünün imalatı 
PERI KALIP SİSTEMLERİ ile çözülmüş-
tür. Değişken yüksekliklere sahip olan 
bu köprünün maksimum yüksekliği 
11 m.’dir.Ard germe metodu ile imal 
edilen bu yapı,3 açıklıktan oluşmakta 
olup,10 mt.’lik genişliğe sahiptir.
D= 100 cm’den, 160 cm.’e kadar spe-
sifik döşeme klaınlıklarına sahip olan 
köprü tabliyeleri,PD8 İskele Sistemin 

ağır yük iskelesi olarak kullanılabilme 
özelliği vasıtasıyla imal edilmiştir. Belir-
tilen özel döşeme kalınlıkları PD8 ağır 
yük iskele sistemin GT24 kafes kirişler 
ile kombine edilmesi sayesinde;ekono-
mik olarak çözülmüştür.
DIN ve EURO normlarında imalatı yapıl-
mış olan PERI PD8 yük iskele sistemi 
ile GT24 kafes kirişlerden teşkil edilen 
döşeme kalıbı sistemi;tüm projedeki 
farklı döşeme kalınlıklarını ve yükseklik-
leri çözerek,projede büyük ekonomiklik 
ve esneklik getirmiştır. Aynı malze-
melerin sahip oldukları yüksek taşıma 
gücü sayesinde sadece aralıkları ile 

oynayarak tüm projede kullanılabilir 
olması gerek işçilik, gerekse zamandan 
tasarruf açısından sahadaki uygulayı-
cılara büyük kolaylık sağlamıştır.İskele 
modüllerinin sahip olduğu, değişik 
boyutlardaki diagonaller, ayar millerinin 
açılma boyları gibi  parametreler ile 
iskele sisteminin taşıma gücündeki 
değişiklikler sağlanmıştır ve sağlana-
bilmektedir. PD8 iskele sistemin sahip 
olduğu değişik yüksekliklerdeki çerçe-
veler ( R-110,R-150 ) ve alt–üst ayar 
milleri vasıtası ile her türlü yükseklikte 
kullanıma sahip olması projeye ayrı bir 
ekonomiklik ve esneklik katmıştır.
DIN ve EURO normlarında imalatı yapıl-
mış PERI PD8 iskele sistemleriyle;tüm 
projedeki farklı yükleri ve farklı ölçüleri 
iskele aralıklarını değiştirerek işçilik-
ten ve dolayısı ile zamandan tasarruf 
ederek proje genelinde EKONOMİ sağ-
lanmıştır. Spindellerin ayarlanabilmesi, 
bize şantiyede çok hassas yükseklik 
ayarı yapmamıza olanak sağlar.
Karşılıklı çerçeveler arasındaki bağlan-
tı ise,PERI PD8 sistemde 1.25m ile 
3.00m arasında değişen boylardaki 
diagonallerle sağlanır. Sistem üst 
tarafına monte edilen sırasıyla;haçva-
rikafa, spindel ve de spindel ayarı için 
kullanılan jack-nut(somun) ile bir ünite 
haline gelir. PD8 in temel özelliği; ana 

Sn. Rıza Yıldız’ın yorumu :
Bu projede var olan özel döşeme kalın-
lıklarının, PERI Kalıp’ın güvenli ekipman-
ları ile çözülmüş ve istediğimiz verimi 
elde etmemizi sağlamıştır. 
Bu kapsamda PERI Kalıp’a verdiği 
destekten dolayı  teşekkür ederiz.
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taşıyıcıların çerçeve veya diğer taşıyıcı 
ayaklara, tali taşıyıcıların da ana taşıyıcı-
lara ara elemanlarla tesbit edilerek rijit 
ve tek parça haline getirilmesidir. 
PERI PD8 şantiyede tek bir sistemle 
3 ayrı çözümü sunar. Her biri için tip 
ruhsatlar, DIN ve EURO normlarına 
göre düzenlenmiş abakları mevcuttur. 
Gerek DIN ve EURO normlarındaki 
uygulama abakları gerek bu normalara 
dahilinde üretilmiş malzemeleri kullanı-
cısına mutlak başarıyı getirmektedir.  
Böylece PD8 iskele sistemiyle birlikte 
SRZ Çelik Kuşak Mahyalar + VT20K 
Izgaralar optimum taşıma gücünde 
kullanılması sağlanmıştır.
Sonuç olarak DIN ve EURO normla-
rında imalatı yapılmış olan PERI PD8 
yük iskele sistemi ile SRZ Çelik Kuşak 
mahyalardan teşkil edilen kirişaltı 
kalıbı sistemi;tüm projedeki farklı 
döşeme kalınlıklarını ve yükseklikleri 

çözerek,projede büyük ekonomiklik ve 
esneklik getirmiştır. Aynı malzemelerin 
sahip oldukları yüksek taşıma gücü sa-
yesinde sadece aralıkları ile oynayarak 
tüm projede kullanılabilir olması gerek 
işçilik, gerekse zamandan tasarruf 
açısından sahadaki uygulayıcılara büyük 
kolaylık sağlamıştır.
PERI PD8 sistemi; temel olarak 
R110(110 cm genişliğinde) ve 
R150(150 cm genişliğinde) çerçeveler-
den oluşur. Taban plakaları ve çerçe-
veler arasındaki bağlantı, ayarlanabilir 
spindle adı verilen bağlantı elemanı ile 
sağlanır. Spindelleri ayarlanabilmesi 
bize şantiyede çok hassas yüksek-
lik ayarı yapmamıza olanak sağlar. 
Karşılıklı çerçeveler arasındaki bağlantı 
ise 1.25m ile 3.50m arasında değişen 
boylardaki diagonallerle sağlanır. Sis-
tem üst tarafına monte edilen sırasıyla; 
panel, haçvarikafa, spindel ve de  spin-

del ayarı için kullanılan jack-nut(somun) 
ile bir ünite haline gelir. PD8 in temel 
özelliği; ana taşıyıcıların çerçeve veya 
diğer taşıyıcı ayaklara, tali taşıyıcıların 
da ana taşıyıcılara ara elemanlarla 
tesbit edilerek rijit ve tek parça haline 
getirilmesidir. PERI PD8 şantiyede tek 
bir sistemle 3 ayrı çözümü sunar. Her 
biri için tip ruhsatlar, DIN ve EURO 
normlarına göre düzenlenmiş abakları 
mevcuttur.   
PERI PD8 alt ve üst spindle ların 
maksimum açılma boyuna ulaştığı 
durumlarda bile ağır yük taşınması 
gerektiği zamanlarda rahatlıkla kulla-
nılabilir. PD8 ile oluşturulan döşeme 
kalıbı sisteminin uzunluğu ve toplam 
yüksekliği ayarlanabildiği için şanti-
yede çok büyük kullanım kolaylığı 
sağlar. 

PERI İle Başarılı İnşaatlar…….. !  
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PERI DUO
Tek bir sistem ile
perde, kolon ve döşeme imalatı

DUO kalıp sistemi çok kolay taşınabildiği ve düşük bir ağırlığa 
sahip olduğu için yenilikçi bir sİstemdir. Sadece malzeme 
yapısından dolayı değil, tüm tasarım konsepti ile yenilikçi bir 
sistemdir. Sistem, çok az sayıda malzeme çeşitliliği ile kolon, 
perde ve döşeme imalatlarının gerçekleşmesini sağlar.
Panel ve betonla temas eden yüzey elemanına ek olarak, 
çoğu DUO elemanı politek malzemeden üretilmiştir. Bu yeni 
geliştirilen ürün, oldukça hafif olmasının yanı sıra, yüksek 
taşıma kapasitesine sahiptir. 

Malzeme yapısının dışında, kalıp elemanlarının kolay bir şekil-
de tutulması ve taşınabilmesine de oldukça önem verilmiştir. 
DUO sistemine ait neredeyse tüm uygulamalar herhangi bir 
harici alete ihtiyaç duyulmadan yapılır ve çalışma adımları 
oldukça kolaydır. Kalıp uygulamaları hakkında çok az bir tecrü-
beye sahip kişiler bile DUO sistemi ile çok hızlı ve verimli 
bir şekilde çalışabilir. Perde, kolon ve döşeme imalatında 
kullanılan sistem elemanlarının çoğu, çalışanların performans 
ve verimliliği arttırır.   

DUO paneller yatay ve dikey uygulamalar için kullanılabilir.
Yatırım ve lojistik maliyetinin yanısıra, çalışanların eğitim 
ücretini de en aza indirir.
Bu sistemin en büyük avantajı birden fazla alanda kullanıla-
bilir olmasıdır. Paneller kolon, perde ve döşeme imalatı için 
kullanılabilir. Buna ek olarak,  köşe ve bağlantı elemanı gibi 
malzemeler birden çok uygulamada kullanılabilecek şekilde 

tasarlanmıştır. Bu sayede sahadaki malzeme çeşitliliği ihtiyacı 
azalır ve daha sade ve rahat uygulama alanları oluşturulur. 
DUO’nun tüm kullanım süreci gözlemlenirse avantajları 
belirgin bir şekilde görülebilir. Kullanıcılar bu çok yönlü kalıp 
sistemi ile daha verimli kullanım elde eder, daha az istifleme 
alanına ihtiyaç duyulur ve sahaya transfer ücretleride önemli 
derecede azalır.  

Sistem elemanlarının kullanım kolaylığı ve düşük ağırlığı 
iş sahasında üretim verimliliğini arttırır. 
DUO sisteme ait elemanların hiç biri 25 kg’dan fazla de-
ğildir. Bu sayede vince gerek duyulmaz, el ile taşınabilir. 
Personeller için, düşük ağırlıklarla çalışmak daha az yorucu 
olduğu için, günlük çalışma konsantrasyonunu yükseltir ve 
sahadaki iş kazası riskini azaltır. Bunun yanı sıra, elemanların 
hiç birinde keskin kenar olmadığı için yaralanma olasılığını da 
minimuma indirir.  

Yine de vinç kullanılması zorunlu ise, düşük kaldırma kapasi-
teli vinçler yeterli olacaktır. Bu sayede ekstra vinç masrafı da 
azaltılabilir.
DUO bağlantı elemanı, sistem elemanlarının kullanımının 
çok kolay olduğunun en iyi örneğidir.
DUO bağlantı elemanı doğrudan çerçeve boşluğuna geçirilip, 
hiçbir alete ihtiyaç duyulmadan el ile 90 derece döndürülerek 
monte edilir. Bu bağlantı tam anlamıyla panelleri aynı hizaya 
getirir. Monte edildikten sonra bu kilitlerin dışa doğru çıkıntılı 
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Her görev için ergonomik kullanım Hafif, el ile taşınabilen, vinçsiz kullanım



bir yapıda olmaması, panellerin üst üste konularak çok kolay 
istiflenebilmelerine olanak tanır. 
Bağlantı elemanları;
, Panelleri birbirine bağlamak için,

, Köşe elemanlarının panellerle bağlantısı için,
, Dolgu elemanlarının duvar kalınlığı belirleme elemanı ile 
bağlantısında,
kullanılır.

DUO’nun önemli bir özelliği de betonla temas eden yüzey 
elemanının herhangi bir özel alete ihtiyaç duyulmadan 
kolay bir şekilde değiştirilmesidir.
DUO sistem elemanları ve betonla temas eden yüzey elema-

nı politekden yapıldığı için oldukça uzun ömürlüdür. Düzgün 
kullanım ve düzenli bakım ile DUO elemanları yıllar boyunca kul-
lanılabilir. Betonla temas eden yüzey üzerindeki küçük sıyrıklar 
kolaylıkla tamir edilebilir. Gerekli ise bu eleman değiştirilebilir.
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Betonla temas eden yüzey elemanının kolay değişimi Sadece bir kaç vida ile kolay bir bakım olanağı

Kolon Kalıbı Standart Uygulamaları 5 cmlik artışlarla kare ve dikdörtgen kolonlar 

DUO’nun döşeme kalıbı olarak kullanılması Güvenli şekilde sistematik kurulum

DUO paneller üzerindeki kiriş boşlukları kolay 
tutabilme imkanı sağlarken aynı zamanda bağlantı 
elemanının monte edildiği yer olarak görev yapar.

DUO sistem elemanlarının karakteristik özellikleri, 
kolay kullanımı ve düşük ölçülerde olmalarıdır.

Bağlantı elemanları pürüzsüz bir şekilde panelleri 
birbirine bağlarken, monte halde panel üzerinde 
dışa doğru çıkıntılı bir yapıda değildir ve düz bir 
görünüm sunar.

DUO ile kenar uzunları 15 cmden 55 cm’ye kadar ve 5 cmlik artışlarla tie-roda 
gerek duyulmadan dikdörtgen ve kare kolon imalatları yapılabilir.
Çok Amaçlı Panel DMP 45 ya da DMP 75, Köşe bağlantı elemanı ve DUO 
Chamfer Strip  Kolon imalatı için kullanılır. 

DUO oldukça hafiftir ve 30 cm beton kalınlığına kadar kirişsiz döşemeler için döşeme 
kalıbı olarak kullanılabilir. Kurulumu oldukça pratik elemanları, döşeme kenarı veya dolgu 
gerektiren diğer boşluklar gibi çeşitli uygulamalara olanak tanır. DUO ile döşeme kalıbı 
kurulumu bir alt döşeme kotundan rahatlıkla yapılabilir. DUO ızgaralı yapısı sayesinde yan-
daki resimde görüldüğü gibi bir yardımcı ekipman ile kolayca kaldırılarak yatay konumuna 
getirilebilir. Kurulumu oldukça basit olan bu kalıp sistemi ile daha önce bu kalıp hakkında 
eğitimi olmayan bir personel bile kolayca kurulumunu gerçekletirebilir.

2 çok amaçlı panel birbirine, DUO köşe bağlantı elemanı ve DUO köşe saplamasıyla doğru açıda 
bağlanır. Kolon ölçülerine göre 5’er cmlik artış veya azaltma uygulanabilir.   

Köşe bağlayıcısı kolayca pane-
le takılır  ve sonra çok amaçlı 
panele DUO köşe saplaması 
ile bağlanır ve güvenli hale 
gelir.



Konut Projelerinde PERI İmzası
İnistanbul Gala ve Lokal Konut Projesi
Topkapı / İstanbul

İş GYO ve Nef ortaklığının projesi 
İnistanbul Lokal ve Gala İstanbul 
Avrupa yakasında Topkapı’da Eski 
Şişecam Fabrikası arazisi üzerinde 
yaşama geçiriliyor. Yıldız Teknik 
Üniversitesi Davutpaşa Kampü-
sü’nün hemen karşısında yükselen 
İnistanbul Lokal ve Gala projesin-
de kaba inşaat teslimlerin 2016 
yılının Temmuz ayında yapılması 
planlanıyor. Proje Gala ve Lokal 

olarak 2 etaptan oluşmaktadır, Gala 
projesinde 4 blok, lokal projesinde 
3 bloktan oluşmaktadır. Bloklar 3 
bodrum kat, zemin kat ve 17 nor-
mal kat olarak  yapılmaktadır. Gala 
projesinde 2 adet 3 katlı otopark 
katı ve lokal projesinde 1 adet 3 
katlı otopark katı bulunmaktadır. 
Toplam proje oturum alanı yaklaşık 
25000m2’dir.
İnistanbul projesinde yaklaşık 

378.000 m2 kalıp imalatı bulunmak-
tadır.
Perde ve kolon kalıplarında Vario 
GT 24 ve Trio kalıp sistemleri tercih 
edilmiştir. Her blokta PERI outrigger 
malzeme çıkarma platformları kullanıl-
maktadır. 
Otopark döşemelerinde PERI Sky-
deck kullanılmaktadır. Bina Döşe-
melerinde sistemin kirişli olmasından 
dolayı Multiflex sistem tercih edilmiştir.
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Ana yüklenici: Sera Yapı Endüstrisi Ve Ticaret A.Ş.  
Alt Yüklenicisi: Nova İnşaat Turizm Müh. Tic. ve San. Ltd.Şti.
Servis: PERI İstanbul Ofisi

NOVA İnşaat şantiye şefi İnş. Müh. Ali Öztürk’ ün  yorumu;
İnistanbul  konut projesinin 1. Ve 2. Etapları başarıyla devam etmektedir. 
Düşey elemanlarda Trio Panel -Vario Gt 24 tip kalıp kullanılmaktadır. Döşemelerde
MULTIFLEX ve SKYDECK kalıp sistemleri kullanılmaktadır.
PERI Yenilikçi tasarım, akıllı mekanik özellikler ve pratik detaylarlar sunması nedeniyle  
imalat süreleriniz azaltmaktadır, proje maliyetlerini sunmuş olduğu kaliteli malzemeler-
le maliyetlerimizi düşürmektedir, 
PERI’nin bu pratik çözümünden dolayı teşekkür ediyoruz.
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Kocaeli B.B. Viyadük Projesinde 
PERI Damgası
Kocaeli B.B. Kirazyalı-Çenesuyu Yolu Bağlantısı V1 Viyadüğü
Derince / Kocaeli 

Kocaeli ili Derince ilçesi sınırları içerisin-
de kalan, E5 ve Tem otoyoluna alterna-
tif olarak Kocaeli büyükşehir belediyesi 
tarafından geliştirilen projede yapılması 
planlanan viyadüklerden ilki olan V1 
viyadüğü FNS İnşaat tarafından PERI 
KALIP SİSTEMLERİ ile çözülmüştür. 
Belirtilen viyadük, proje kapsamında 
yer alan, en uzun ve en yüksek dere 
geçişidir. 
Proje kapsamında ayak yükseklikleri:
P1 ayağı 7.20m, P2 ayağı 17.70m, P3 
ayağı 25.50m, P4 ayağı 25.20m, P5 
ayağı 15.70m yüksekliğe sahiptir.
PERI olarak, elevasyon kalıbından, 
başlık kirişi kalıbına kadar FNS İnşaat ile 
yapılan karşlıklı görüşmeler neticesinde 
belirlenen kalıp setleri ve sistemleri ile 
6 ayda,iş güvenliğinden taviz verme-
den,optimum süre ve verimlilik ile 
tamamlanmıştır. Bu kapsamda seçilen 
kalıp setleri ve sistemleri aşağıdaki 
gibidir.
-VARIO GT24-VT20K ‘Kutu Kesit ’
Elevasyon Kalıbı x 4 Takım
-CB-160 Tırmanır Konsol-Platform  

‘Kutu Kesit ’ Elevasyon Kalıbı için  x 16 
Takım
-SB Askı +VARIO KIT Askı Sistem Diyaf-
ram Kalıbı x 4 Takım
-SB Askı+VARIO KIT Askı Sistem Başlık 
Kirişi Kalıbı x 4 Takım + PERI Up İskele 
Sistem x 3 Takım
Köprü ayak kalıplarında H=4,00m yüksek-
lik standart dökümler için VARIO GT24-
VT20K sistem tercih edildi.Farklı yüksek-
liklerdeki viyadük ayak yükseklikleri göz 
önüne alınarak,tüm ayakları CB Tırmanır 
Sistem ile çözebilecek, optimum kalıp 
yüksekliği seçilmiştir. Projedeki diyafram 
ve başlık kirişi imalatlarının yükseklikleri 
sebebi ile ağırlıklı olarak SB-VARIOKIT 
askı sistem ile çözülmüştür. Bu projede 
SB sistem  VARIOKIT adlı modüler kalıp 
sistemi ile entegre edilerek;d =1,50m 
gibi kritik betonarme yüklerini güvenle 
taşıyabilecek bir askı platform ( Konsol ) 
vazifesi görmüştür.SB sistem farklı mo-
düllerin, değişik boylar  için uygun kombi-
nasyonlarından teşkil edilir. Bu kombinas-
yonlar ile 8.75 m. genişliğe  kadar  
SB Askı  sistem platformlar yapılabilir.

Fatih Koç’un yorumu;
Kocaeli büyükşehir belediyesince 
2010 yılından bu yana etap etap 
yaptırılan E5 ve Tem otoyoluna al-
ternatif yolun en büyük sanat yapı-
sı olarak projelendiren V1 viyadük 
imalatı aynı zamanda en yüksek 
ve uzun dere geçişidir.  FNS İnşaat 
Ltd. Şti. olarak iş güvenliği, kalite 
ve estetik en öncelikli maddeleri-
mizdir. Bu konuda detaylı teknik 
çalışmalar neticesinde kaygılarımı-
zı gidereceğini ve imalat sürecini 
hızlandıracağı hususları için PERI 
Kalıp’ ta karar kıldık. İşin tamam-
lanmasında teknik ve lojistik hiz-
metleri için PERI Kalıba teşekkür 
ederiz. Yeni projelerde PERI ile 
birlikte çalışarak gücümüze güç 
katacağımızı düşünüyoruz. 

Alt Yüklenici: Fns İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.
Servis: PERI Bursa Ofis



Cezayir’de Yine Tercih “PERI”
Ouargla Askeri Hastene Projesi
Ouargla / Cezayir

Değişik boyutlara ve derinliklere sahip  
projedeki kirişaltı kalıp sisteminin PD8 
ECO Masa-İskele sistemleri ile çözül-
mesindeki temel unsur, hızlı devir ve 
esneklik faktörünün aynı anda ve aynı 

oranda önem taşımasıdır. Projedeki 
farklı kat yükseklikleri nedeni ile,hemen 
hemen her döşeme dökümünde, kalıp 
dizaynları yapılmış, gerekli özel çözüm-
ler üretilmiştir. PD8 ECO Masa-iskele 
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Muhittin Çimoğlu’nun yorumu:
‘’Firmam teklif alma sürecinde fikrimi sorduğu zaman ;daha önceki yıllardaki 
tecrübemle PERI Kalıp alalım temiz ve kaliteli bir iş yaparız ; kuş uçmaz kervan geçmez 
çölde yapacağımız hastane inşaatında marka olacak seviyeleri yakalarız demiştim .
Bugün itibari ile kaba inşaatımız bitmiş durumda ve şu anda söylediklerimi doğrulamış 
olmanın haklı gururunu yaşıyorum.’’

Yüklenici Firma: Kayı İnşaat           Servis: PERI İstanbul Ofisi



sistemleri,farklı yüksekliklerdeki kirişaltı 
kalıplarında kullanılacak olması sebebiy-
le,sahip olduğu taşıma gücü sayesinde 
projede büyük esneklik ve ekono-
miklik sağlamıştır.Bu projede yapılan 
PERI kirişaltı kalıbı dizaynları,bir iskele 
ayağına optimum yük gelecek şekil-
de tasarlanmış ve dizaynda kullanılan 
malzemeler ( PD8 ECO Masa-İskele 
Sistemler- VT20K Mahyalar + VT20K 
Izgaralar ) optimum açıklıkta kullanırak; 
en ekonomik çözüm elde edilmeye 
çalışılmıştır. İskele modüllerinin sahip 
olduğu, değişik boyutlardaki diagonaller, 
ayar millerinin açılma boyları gibi  pa-
rametreler ile iskele sisteminin taşıma 
gücündeki değişiklikler sağlanmıştır ve 
sağlanabilmektedir. PD8 iskele sistemin 
sahip olduğu değişik yüksekliklerdeki 
çerçeveler ( R-180,R-150 ) ve alt–üst 
ayar milleri vasıtası ile her türlü yüksek-
likte kullanıma sahip olması projeye ayrı 
bir ekonomiklik ve esneklik katmıştır.
DIN ve EURO normlarında imalatı 
yapılmış PERI PD8 ECO Masa-iskele 
sistemleriyle;tüm projedeki farklı yükleri 
ve farklı ölçüleri iskele aralıklarını değiş-
tirerek işçilikten ve dolayısı ile zaman-
dan tasarruf ederek proje genelinde 
EKONOMİ sağlanmıştır. Spindellerin 
ayarlanabilmesi, bize şantiyede çok has-
sas yükseklik ayarı yapmamıza olanak 
sağlar.
Karşılıklı çerçeveler arasındaki bağlantı 
ise,PERI PD8 ECO sistemde 1.25m 
ile 3.00m arasında değişen boylarda-
ki diagonallerle sağlanır. Sistem üst 
tarafına monte edilen sırasıyla;haçva-
rikafa, spindel ve de spindel ayarı için 
kullanılan jack-nut(somun) ile bir ünite 

haline gelir. PD8 in temel özelliği; ana 
taşıyıcıların çerçeve veya diğer taşıyıcı 
ayaklara, tali taşıyıcıların da ana taşıyıcı-
lara ara elemanlarla tesbit edilerek rijit 
ve tek parça haline getirilmesidir. 
PERI PD8 ECO şantiyede tek bir sis-
temle 3 ayrı çözümü sunar. Her biri için 
tip ruhsatlar, DIN ve EURO normlarına 
göre düzenlenmiş abakları mevcuttur. 
Gerek DIN ve EURO normlarındaki 
uygulama abakları gerek bu normalara 
dahilinde üretilmiş malzemeleri kullanı-
cısına mutlak başarıyı getirmektedir.  
Böylece PD8 iskele sistemiyle birlikte 

VT20 K Mahyalar + VT20K Izgaralar 
optimum taşıma gücünde kullanılması 
sağlanmıştır.
Sonuç olarak DIN ve EURO normlarında 
imalatı yapılmış olan PERI PD8 ECO yük 
iskele sistemi ile VT20 K mahyalardan 
teşkil edilen kir
işaltı kalıbı sistemi;tüm projedeki farklı 
döşeme kalınlıklarını ve yükseklikleri 
çözerek,projede büyük ekonomiklik ve 
esneklik getirmiştır. Aynı malzemelerin 
sahip oldukları yüksek taşıma gücü sa-

yesinde sadece aralıkları ile oynayarak 
tüm projede kullanılabilir olması gerek 
işçilik, gerekse zamandan tasarruf 
açısından sahadaki uygulayıcılara büyük 
kolaylık sağlamıştır.
PERI PD8 ECO sistemi; temel ola-
rak R180(180 cm yüksekliğinde) ve 
R150(150 cm yüksekliğinde) çerçeve-
lerden oluşur. Taban plakaları ve çerçe-
veler arasındaki bağlantı, ayarlanabilir 
spindle adı verilen bağlantı elemanı ile 
sağlanır. Spindelleri ayarlanabilmesi 
bize şantiyede çok hassas yüksek-
lik ayarı yapmamıza olanak sağlar. 
Karşılıklı çerçeveler arasındaki bağlantı 
ise 1.25m ile 3.50m arasında değişen 
boylardaki diagonallerle sağlanır. Sis-
tem üst tarafına monte edilen sırasıyla; 
panel, haçvarikafa, spindel ve de  spin-
del ayarı için kullanılan jack-nut(somun) 
ile bir ünite haline gelir. PD8 in temel 
özelliği; ana taşıyıcıların çerçeve veya 
diğer taşıyıcı ayaklara, tali taşıyıcıların 
da ana taşıyıcılara ara elemanlarla 
tesbit edilerek rijit ve tek parça haline 
getirilmesidir. PERI PD8 şantiyede tek 
bir sistemle 3 ayrı çözümü sunar. Her 
biri için tip ruhsatlar, DIN ve EURO 
normlarına göre düzenlenmiş abakları 
mevcuttur. PERI PD8 ECO alt ve üst 
spindle ların maksimum açılma boyuna 
ulaştığı durumlarda bile ağır yük taşın-
ması gerektiği zamanlarda rahatlıkla 
kullanılabilir. PD8 ECO ile oluşturulan 
döşeme kalıbı sisteminin uzunluğu ve 
toplam yüksekliği ayarlanabildiği için 
şantiyede çok büyük kullanım kolaylığı 
sağlar.

PERI İle Başarılı İnşaatlar…….. !  
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Samsun Atakum Gübre Depoları Projesi 
“PERI” İmzası Taşıyor
Samsun Atakum Gübre Depoları  
Atakum / Samsun

GÜBRETAŞ için çok önemli olan 
Samsun Atakum Gübre Depoları pro-
jesi, uzman kadrosu ile önemli proje-
lere imza atan ABİDE İNŞAAT firması 
tarafından gerçekleştirilmektedir.

Projenin amacı Samsun’da inşa 
edilecek büyük bir depolama tesisi 
ile bütün bölgeye hizmet edebilecek 
merkezi bir sistem oluşturabilmektir.
Tesis toplamda, 20.000 m2 metre-

kare kapalı, 25.000 m2 açık alana 
sahiptir. Proje kapsamında depoların 
dış ve iç perdelerinin betonarme 
bölümleri H=8,00 m. olacak şekilde 
imal edilmektedir.Perde ve guseli 
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Şantiye Şefi Sayın Ferhat Temür’ün Yorumu: 
Kalıp montajı tamamlanıp betonlama aşamasına geçildiğinde en doğru tercihin 
gerçekten de PERI Kalıp olduğu kanısına vardık.Proje ihtiyaçlarının en basit şekilde 
çözümlenmesi, doğru ve gerekli bilgilerin paylaşımı sayesinde en az hata ile imalatları-
mızı gerçekleştirmekteyiz. Projemizin her aşamasında aktif olarak rol alan ve bizlerden 
desteklerini esirgemeyen PERI Kalıp ve İskeleleri’ne teşekkürlerimizi sunarız.

Yüklenici Firma: Abide İnşaat San. Tic. Ltd. Şti
Servis:  PERI Samsun Ofisi



kolon imalatları proje için özel tasarla-
nan VARIO GT 24 sistem perde kalıbı 
ile yapılmaktadır.
Bu önemli projede rol almaktan 
dolayı büyük kıvanç duymaktayız. 
Çözüm ortağı olarak PERI’yi tercih 
eden ABİDE İNŞAAT ailesine sonsuz 
teşekkürlerimizi sunar, başarılarının 
devamını dileriz.
Proje kapsamında kaba inşaat iş bitir-
me süresinden yola çıkarak L=25,00 
m.tül H=8,00 m. yüksekliğe sahip 
VARIO GT 24 Sistem perde kalıbı 
stok olarak belirlenmiştir.Dizayn edi-
len sistemi oluşturan malzemelerin 
uzun ömürlü ve dayanıklı olması sa-
yesinde; perde kalıbı çok fazla sayıda 
deviri güvenle yapabilmektedir.Siste-
min şantiyede kurulumuna nezaret 
eden uzman süpervizör kadromuz 
sayesinde gerekli imalat hatasız bir 
şekilde gerçekleştirilebilmektedir. 
İmalatlara rehberlik eden montaj 
çizimleri, gerekli statik hesaplamalar 
ışığında uzman PERI kadrosunca ha-
zırlanmaktadır. Bu sayede uygulama 
aşamasında oluşabilecek hata oranı 
en aza indirilmektedir.
Proje kapsamında kolon-perde 
imalatının birlikte yapılması ihtiyacı 
doğmuştur.Buna karşılık olarak VARIO 
GT 24 Sistem perde kalıbı en hızlı ve 
en ekonomik çözümü sunmaktadır. 
Proje için özel dizayn edilen VARIO 
GT 24 Sistem perde kalıbı; H=8,00 m. 

yükseklikte perde ve guseli kolon 
imalatlarının 60 kN/m2 taze beton 
basıncına dayanacak şekilde imal edi-
lebilmesine olanak sağlamıştır. Gerek 
mimari görünüm, gerek hızlı ve 

farklı açıklıkların uygulamaları VARIO 
SİSTEMİN modüler yapısı ile kolayca 
çözülebilmektedir.

PERI İle Başarılı İnşaatlar.....!
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İskenderun’un Çehresini 
Değiştiren Projede “PERI” İmzası
Park Forbes Avm Ve Double Tree By Hilton Otel Projesi
İskenderun / HATAY

Double Tree by Hilton Oteli, Park 
Forbes alışveriş merkezi  Hatay 
İskenderun’da birinci sınıf otel, yemek 
ve eğlence merkezi olarak hizmet vere-
cektir. Akdeniz’e bakan deniz kıyısında 
konumlanan karma yapı, 4 kat alışveriş 
merkezi, 200 odalı otel kulesi, yemek 
yeme terası üzerinde yükselen, kongre 
ve yemek salonlarını içeren rezidans 
kulesi ile 2 katlı bodrum otoparkından 
oluşmaktadır.
Otelin arka kısmında bulunan tarihi bina 
yenilenerek otel ile bütünleşecektir.
Proje yüklenici firma, Taca İnşaat ve Ti-
caret A.Ş. dır. Taca İnşaat  1988 yılında 
kurulmuş olmasına rağmen, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarına uza-
nan tarihi, üç nesildir süregelen inşaat 
geleneğinin mirasçısı olmanın getirdiği 

zengin bilgi birikimi ve deneyimi ile 
büyük ölçekli projelere imza atmakta-
dır. Taca İnşaat genel müteahhit olarak 
Türkiye ve yurtdışında birçok projeyi 
tamamlamıştır: Kültür ve kongre 
merkezleri, lüks oteller ve tatil köyleri, 
alışveriş merkezleri, ofis binaları, konut 
kuleleri ve marina dahil olmak üzere 
çeşitli ticari projeler ve ar-ge binaları ile 
bu projelerin proje yönetim işleri. TACA 
İnşaat’ın temel prensipleri, projeleri 
yüksek kalitede işçilik ve uygun maliyet 
ile mümkün olan en kısa zamanda 
teslim etmektir.
Projemizde; Döşeme kalıbı olarak  
9000 m2 stok PD 8  sistem masa kalıp 
sistemi kullanılmıştır.Döşeme iskele 
kuleleri arası mesafeyi açabilmek için 
yüksek taşıma kapasitelere sahip 
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Proje Müdürü Mimar 
Volkan Ekingen yorumu:
TACA kurulduğu yıl olan 1953’ten 
beri anahtar teslim projeler inşa 
etmektedir. PERI Kalıp sistemleri-
ni; Euro normlarında olması, bize 
teknik ve uygulama açısından da  
gerekli güveni ve emniyeti vermesi 
sebebi ile bu projemizde de tercih 
ettik.

Yüklenici Firma: TACA
Servis: PERI Gaziantep Ofisi



Kafes Kiriş GT 24 ana mahya , talı 
ızgara olarak ta Ahşap Kiriş VT 20 K 
kullanılmıştır. PD8 in temel özelliği; ana 
taşıyıcıların çerçeve veya diğer taşıyıcı 
ayaklara, tali taşıyıcıların da ana taşıyı-
cılara ara elemanlarla tesbit edilerek 
rijit ve tek parça haline getirilmesidir. 
PERI PD8 şantiyede tek bir sistemle 
3 ayrı çözümü sunar. Her biri için tip 
ruhsatlar, DIN ve EUROnorlarına göre 
düzenlenmiş abakları mevcuttur. PD8 
ile oluşturulan döşeme kalıbı siste-
minin uzunluğu ve toplam yüksekliği 
ayarlanabildiği için şantiyede çok büyük 
kullanım kolaylığı sağlar. Ayrıca PD8 
yatayda, ayaklarına takılan tekerlekler 
ya da krikolu özel arabalar sayesinde, 
düşeyde ise vinçle taşınabilmektedir. 
Yükselen bloklarda masa kalıbını yatay-
da transfer edebilmek ve ince yapı sı-
rasında da döşeme içerisine malzeme 
alabilmek için RCS sistem malzeme 
çıkartma platformu kullanılmıştır.
Kolon kalıbı ayarlı kolon kuşaklı Vario 
GT 24 sistem kolon kalıbı kullanılmıştır. 
Sistemi oluşturan panolar birkez monte 
edildikten sonra tek parça standart ele-
man olarak kullanılır. Sahadaki mevcut 
vinç kapasitesinide aşmamak kaydıyla 
vinç ile bir defada taşınırlar Bu sayede 
son derece hızlı hareket edilebilir ve 
işçilik azaltılmış olur. Projedeki farklı 
beton döküm yüksekliklerinde kolon 
kalıbı; eğilme momenti aktaran GT24 
Uzatma Elemanı kullanılanarak sonde-
rece hızlı,güvenli ve doğru bir şekilde 
yükseltilebilir. 
Bodrum ve şaft perde kalıbı  için Trio 
sistem perde kalıbı kullanılmıştır. TRIO 
kalıp sistemi; çelik veya alüminyum 
karkas sisteminin üzerine 18 mm’lik 
kalıp kontraplağının “plywood 240 gr/
m2 fenol kaplı” özel perçinler yardı-
mıyla sabitlenmesi ile oluşur. TRIO 
kalıp sisteminde kullanılan tek bağlantı 
elemanı BFD kilittir. Tek bir bağlantı 
elemanı ile bütün sistem yatayda ve 

düşeyde aynı hizaya getirilir ve paneller 
sıkıca birleştirilir. BFD kilit sistemi, 
panellerin yatayda ve düşeydeki 
bağlantılarını sağlamasının yanı sıra 
iki panel arasındaki 10cm’ ye kadar 
olan boşluklarda ahşap dolgu elemanı 
konarak bu paneller arasındaki bağlan-
tıyı sağlar, maksimum çekme kuvveti 
kapasitesi 20kN dur. TRIO kalıp sistemi 
12.00 m lik bir yüksekliğe ek bir önlem 
alınmasına ihtiyaç duymadan BFD kilit 
sistemi ile ulaşabilir. BFD kilit sistemi-
nin tek bir kişi tarafından ve sadece bir 
çekiç yardımıyla monte ve demonte 
edilebilmesi TRIO kalıp sisteminin şan-
tiyedeki aplikasyonunun büyük ölçüde 
hızlandırır.
İki kat bodrum tek taraflı perde uygu-
lamasında da SB sistem tek taraflı dö-
küm payandaları kullanılmıştır. SB tek 

taraflı payanda sistemi tek taraflı beton 
dökümleri için geliştirilmiş A0, A, B, 
C ile SB1 ve SB2 kuvvet payandaların 
kombinasyonundan oluşan bir sistem-
dir. Sistem farklı payandaların farklı 
yükseklikler için uygun kombinasyonla-
rından teşkil edilir. Bu kombinasyonlar 
ile 8.75 m. yüksekliğe kadar SB sistem 
kullanılarak döküm yapılabilir. Bu çer-
çeveler üzerlerinde yer alan bağlayıcı 
elamanlar vasıtası ile son derece pratik 
bir şekilde birbirlerine kolayca bağlanıp 
demonte edilebilirler. Her bir çerçeve 
boyutları ve hacimleri itibarıyla, kam-
yonlara kolaylıkla yüklenebilecek şekil 
ve ebattadır. C çerçeve kullanılarak,
 A çerçeve ile 4.00 m. yüksekliğe 
kadar,  B çerçeve ile 5.00 m. yüksek-
liğe kadar beton dökümü yapılabilir. 
SB-C çerçeve payandanın aşağıda da 
görüldüğü gibi, sadece 2 pim ve firkete 
ile SB-A ve SB-B çerçevelere montajı 
mümkündür. SB çerçeve payanda 
farklı perde kalıbı sistemleri için uygun 
adaptörler 
( Trio ve Domino sistem için ) ve kuşak 
kilitleri ( Vario sistem için ) ile kalıp 
sistemine bağlanır. Bu şekilde kalıp 
sistemi ve arkasındaki SB payanda tek 
bir ünite olarak taşınabilir. 
Kolon kalıp sisteminde PERI Birch 21 
mm, Döşeme kalıbında PERI Beto 18 
mm yüksek devirli plywoodlar kulla-
nılmıştır. Kiralık ve satış malzemelerin 
sevkiyat operasyonu  PERI Gaziantep 
bölge deposu üzerinden yürütülerek, 
kısa zamanda malzeme tedariği sağlan-
mıştır.Teknik hizmetler de, Gaziantep 
bölge müdürlüğümüzdeki mühendis ve 
supervizörler tarafından verilmiştir. 

PERI İle Başarılı İnşaatlar.....!
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NG Residence PERI İle Yükseliyor 
NG Residence Projesi 
Güneşli - Bağcılar / İstanbul

İstanbul Avrupa yakasında Bağcılar’a 
bağlı Güneşli ‘de  yaşama geçirilen 
NG Residence projesi NG Kütahya 
Seramik yatırımı olarak 2 blok halinde 
yükselmektedir. Bu projedeki bloklar 
vazo formundan esinlenerek tasarlan-
mış olup, proje toplamda 130.000 m2 

lik düz ölçü alandan oluşmaktadır.
Bu projede, yukarıda da belirtildiği 
gibi,çok farklı kalıp sistemleri değişik 
bölgelerde BERKE İNŞAAT’ın uzman 
ekibiyle ve PERI KALIP SİSTEMLERİ 
ile çözülmüş ve çözülmektedir.
Projede otopark binasında perde ka-
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Berke İnşaat Proje Sorumlusu  M.Sayın Volkan Gümüşdağ’ın Yorumu:
‘’Projenin özellikle vazo şeklindeki mimari yapısı sebebi ile sahip olduğu değişik 
geometrik yapıdaki ve yükseklikteki betonarme elemanın imalatında, kullandığımız 
RCS-P Rüzgar panelleri sistemleri sayesinde son derece güvenli bir çalışma ortamı 
sağlayarak,efektif bir çalışma ortamı elde ettik.’’

Yüklenici Firma: Berke İnşaat
Servis: PERI İstanbul Ofisi



lıplarında; elle kurulabilen PERI DUO 
panel sistemler tercih edildi. Kule vin-
cin kullanılamadığı bölgelerde büyük 
avantaj sağlayan PERI DUO sistem, 
aynı zamanda hızlı kalıp kurumu ile 
verimliliği olumlu yönde etkilemiştir.
Polimer esaslı hafif bir malzemeden 
oluşan DUO sistem,13x90 cm. en 
büyük panel boyutu ile 25 kg/m2’lik 
metrekarelik ağırlığa sahiptir. Bu hafif-
liğin yanında, perde kalıplarında 50 kN 
/m2 ,kolon kalıplarında ise 80 kN/m2 
gibi beton basınç dayanımına sahiptir. 
Beton gören yüzeyindeki polimer 
esaslı kaplama elemanı, ana çerçe-
veden bağımsız olarak imal edilmiş 
olup; vida ile ana karkasa bağlantısı 
sağlanabilmektedir. Böylece, belli bir 
kullanımdan sonra, beton göre yüzey 
zarar görse dahi ana çerçevenin ve 
kaplama elemanın değiştirilmesiyle 
kalıp sisteminin  uzun ömürlü kullanı-
mı mümkündür. DUO Panel sistem 
ile h:135 cm.’lik paneller üst üste ko-
nularak; h. 5,40 m’ye kadar perde ve 
kolon kalıbı dökülmesi mümkündür.
VARIO GT24 kolon kalıpları tercih 
edilmiştir. GT24 ahşap kafes kirişi-
nin bağlantı noktalarındaki rijitliği ve 
yüksek mukavemeti ile  projenin 
başından sonuna aynı mükemmel 
sonuçlar vermiştir. Kullanılan kolon 
kalıpları,yüksek katlara da adapte 
edilebilecek şekilde dizayn edilmiştir.
VARIO GT24 Kolon Kalıbı Sistem,100 
kN/m2 beton basıncına dayanacak 
şekilde dizayn edilmiş olup,hızlı beton 
dökümüne olanak sağlar.Projede kat 
yüksekliklerinin değişken olması se-
bebi ile seçilen kolon kalıbının  farklı 
yüksekliklerde de kullanılması esas 
alınmıştır.Yüksek katlarda VARIO 
GT24 Kolon Kalıbı Sisteminin Uzatma 
Elemanları ile hızlıca ve kolaylıkla 
uzatılabilmesi sağlanmıştır.
Projede binanın dış cephesinde, 
yüksek katlı yapılarda konforlu bir ça-
lışma ortamı sağlayan RCS-P Rüzgar 
Koruma Paneli sistemi kullanılmıştır.
Bilindiği gibi bu tip yüksek yapılarda 
imatın yapılışı sırasında en önemli 
faktörlerden biri de rüzgardır.
Rüzgar binalar arasında hafif ola-
rak eserken bile kule inşaatlarında 
yükseklik arttıkça daha sert esmeye 
başlar ve işçinin güvenli çalışma kon-
forunu azaltır ve doğal olarak çalışma 
verimini neredeyse yarıya indirir. 
Ayrıca binanın 20. katında döşeme 
alnını çakmaya çalışan bir işçi ile 
1.katında  çalışanın performanslarının 
aynı olmasını bekleyemezsiniz. Fırtı-
nalı havalarda ise çalışılan katlardaki 
tüm malzeme rüzgar kuvvetinin etkisi 
ile caddeye saçılabilir; can ve mal 
kaybına sebebiyet verebilir. Bunun 
yanında el aletlerinin ve / veya inşaat 
malzemelerinin dikkatsizlik veya 
dikkat dağılması gibi sebeplerle 

aşağıya düşmesi çok vahim sonuçlar 
doğurabilir.
PERI’nin RCS-P sistemi tüm bu 
tehlikeleri bertaraf ederek işçinin çok 
güvenli bir ortamda çalışmasına ola-
nak sağlamaktadır. Binanın çalışılan 
3 katını kapatan ve 4. katında da 1,50 
m yüksekliğini tamamen kapatan bu 
sistem sayesinde hem rüzgar etkisin-
den korunulur hem de işçinin çalışma 
performansı aynı zemin katta olduğu 
kadar yüksek olur çünkü hangi katta 
çalıştığı artık önemini yitirmiştir. 
Fırtına durumunda ise herhangi bir 
malzemenin binadan dışarı savrulma-
sına imkanı yoktur çünkü sistemin 
statik hesabı çok kuvvetli rüzgar 
yüklerine göre yapılmakta ve bu yük-
leri koruma panelleri karşılamaktadır. 

Örneğin Özdilek projesinde alınan 
rüzgar yükü 137 km/h tir. Bu da  0,90 
kN/m2 lik yüke eş değerdir. 
Bu projede kurulan RCS-P sistem 
2 takım döşeme kalıbının üst üste 
kurulmasına izin vermektedir. Bir alt 
katta da sökü yapılacağı için toplam-
da 3 kat tamamen koruma altındadır.  
Malzemelerin çıkarılması için ise 
binanın 5m dışına çıkan malzeme 
çıkarma platformu verilmiştir. 
Tüm paneller vinçten bağımsız bir 
şekilde hidrolik olarak tırmandırılmak-
tadır. 100 KN luk hidrolik pompası  
sayesinde yaklaşık 170m2 lik 2 modül 
10 dakika içinde bir üst kata alınabil-
mektedir.

PERI İle Başarılı İnşaatlar…….. !  
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PERI İle Ağır Köprü Projeleri 
Daha Güvenli ve Kolay 
Kocaeli B.B. D 100 Topçular Köprülü Kavşağı İnşaatı
Darıca E5 Yolu - Gebze / Kocaeli 

Kocaeli büyükşehir belediyesi - Gebze 
belediyesi bünyesinde Topçular caddesi 
mevkiinde yer alan caddelerin E-5 hattı 
geçilerek birbirine bağlanması için plan-
lanan Topçular Köprülü kavşağı inşaatı 
Ayhanlar - Gülsan A.O  tarafından haya-
ta geçirilmiştir. Proje kapsamında kuzey 

ve güney yolu olmak üzere iki adet 3 
şeritli ana arter geçiş bulunmaktadır.  
Her bir yolun uzunluğu kenar ayaklar 
arası ~350m civarında olup, 14’er adet 
değişik geometriye sahip orta ayak ile 
desteklenmektedir. 
Döşeme kalınlığı 1,5m olan, ayak 
yüksekliği değişken olup en yükseği 7m 
olan bu köprü projesinde taşıma kapasi-
teleri ve güvenilirliği açısından 
PERI Kalıp Ve İskele Sistemleri tercih 

edilmiştir. Üstlendiği projelerde tecrü-
beli ekibi ile bu projeyide hayata geçiren 
Ayhanlar - Gülsan A.O  ile bu projede 
de birlikte yer almaktan gurur duyar, 
başta Sayın Murat AYHAN, Sayın. Me-
tin SARIBAŞ, Sayın Zafer DUDU, Sayın 
Genel koordinatör İrfan KAHRAMAN,  
Şantiye Sorumlusu Sayın Ramazan ŞA-
HİN  ve Ayhanlar-Gülsan A.O.  ailesine 
bu özel projede bizleri tercih ettikleri 
için çok teşekkür ederiz.
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Ramazan Şahin diyor ki;
Gülsan - Ayhanlar Adi Ortaklığı olarak taahhüdünü üstlendiğimiz D 100 Topçular 
Köprülü Kavşağı projesinde yerinde döküm köprü döşemelerinde güvenilir ve kaliteli 
çözümlerinden dolayı PERI Kalıp ve İskele Sistemi tercih edilmiştir. Projede bizlere 
verdikleri destek ve hizmet için PERI’ ye teşekkür ederiz.

Alt Yüklenici:  Ayhanlar- Gülsan A.O.
Servis: PERI Bursa Ofisi



Kolon kalıplarında VARIO GT24 Sistem 
ile değişken geometriye sahip orta 
kolon ayakların imalatı yapılmıştır. De-
ğişken yükseklikler için kullanılabilecek 
olan VARIO sistem ahşap negatif özel 
ürünler ile betonarme yapının geometri-
si sağlanabilir.
VARIO GT24 Perde Kalıbı sistemi en 
genel anlamda; PERI Kafes Kirişi GT24 
‘ün SRZ (çekmeye ve gerilmeye daya-
nıklı yatay kuşak) çelik kuşaklara kuvvet 
aktarabilen HB24 Köprülü kancalar 
ile bağlanması ve bu şekilde oluşan 
karkasın 18 ve / veya 21 mm lik kalıp 
kontraplağı ile kaplanması ile oluşur. 
Yukarıda bahsedilen şekilde oluşturulan 
kalıp panelleri VKZ ve/veya GKZ ara 
birleştirme parçaları yerleştirilerek birbi-
rine kamalanır. Panellerin birleştirilmesi 
kamalı olduğundan kullanımda (söküm 
ve kurum) büyük kolaylıklar sağlar. 
Perde kalıbının her iki yüzüne gelen ba-
sınçlar kalıp içine bırakılmış pvc borudan 
geçen ve DW tarafından imal edilmiş 
saplamalarla karşılıklı aktarılır ve taşıtılır. 
Bu ankrajlama sistemi emniyetle 90 kN 
çekme yükü taşır.  
Sistemi oluşturan panolar birkez monte 
edildikten sonra tek parça standart ele-
man olarak kullanılır. Sahadaki mevcut 
vinç kapasitesinide aşmamak kaydıyla 
vinç ile bir defada taşınırlar. Bu saye-
de son derece hızlı hareket edilebilir 
ve işçilik azaltılmış olur. Kullanılan ara 
parçalar (filler-plate) yani adaptörler 
sayesinde her türlü projeye ve projenin 
farklı kısımlarındaki geometrilere rahat-
lıkla adapte edilebilir. 
Kalıplar tek bir yüzlerine konulan ancak 
2 kollu; birincisi aks payandası AV ve 
ikincisi ayar payandaları RSS veya RS 
tipi payandalarla düşeyde şakülle geti-
rilir. Perde kalıplarına ait statik hesaplar 
Alman DIN 18218 ‘e göre yapılır.   
Projedeki farklı beton döküm yüksek-
liklerinde perde kalıbı; eğilme momenti 
aktaran GT24 Uzatma Elemanı kullanı-
larak son derece hızlı, güvenli ve doğru 
bir şekilde yükseltilebilir. 

Köprü tabliyesi ana taşıyıcı sistemi PD8 
sistem ağır yük iskelesi kullanılmıştır. 
Döşeme kalınlığının 1,5m olduğu ana 
gövde altında 150x150 yük kuleleri yine 
PD8 sistemin parçaları olan diagonaller 
ile birbirine bağlanarak komple çalışan 
bir sistem elde edilmiştir.
Yolun hem yatay hemde düzeyde 
değerli olmasından dolayı PD8 iskele 
sisteminin üst ayar milleri SRZ çelik ku-
şaklar ile bağlanarak mafsallı bir mahya 
sistemi elde edilmiştir. 
Yapılan statik hesaplamalar sonrasında 
kurulan sistem ile uzunluğu 18m ve 
24m açıklığa sahip toplam 30 adet açık-
lık güvenli bir şekilde iskele kurularak 
geçilmiştir.  Konsol kısımlardarda yer 
alan değişken yükseklikler PD8 iskele 
ve yatay bağlantılarla kurulmuştur. 
Konsol kısımlar kullanılan iskele ebatları 
150x200 şeklindedir. 
PERI PD8 sistemi; temel olarak R110 
(110 cm genişliğinde) ve R150(150 
cm genişliğinde) çerçevelerden oluşur. 
Taban plakaları ve çerçeveler arasındaki 
bağlantı, ayarlanabilir spindle adı verilen 
bağlantı elemanı ile sağlanır. Spindelle-
rin ayarlanabilmesi bize şantiyede çok 
hassas yükseklik ayarı yapmamıza ola-
nak sağlar. Karşılıklı çerçeveler arasında-

ki bağlantı ise1.25m ile 3.50m arasında 
değişen boylardaki diagonallerle sağ-
lanır. Sistem üst tarafına monte edilen 
sırasıyla; panel, haçvarikafa, spindel ve 
de spindel ayarı için kullanılan jack-nut 
(somun) ile bir ünite haline gelir. PD8 in 
temel özelliği; ana taşıyıcıların çerçeve 
veya diğer taşıyıcı ayaklara, tali taşıyıcı-
ların da ana taşıyıcılara ara elemanlarla 
tesbit edilerek rijit ve tek parça haline 
getirilmesidir. PERI PD8 şantiyede tek 
bir sistemle farklı çözümler sunar. DIN 
ve EURO normlarına göre düzenlenmiş 
abakları mevcuttur. PD8 sistem; masa 
kalıbının dışında döşeme kalıbı iskelesi 
olarak da kullanılabilir. Özellikle köprü, 
santral, sanayi ve su yapısı gibi kalın 
ve düzensiz planlı döşeme imalatların-
da yüksek taşıma gücü, kolay ve hızlı 
kurulumu sayesinde tercih edilmektedir. 
İskelenin kurulmasını takiben 
PERI GT24 ve VT20K kirişleri ile döşe-
me ve/veya kiriş kalıbı iskelesi teşkil 
edilir. Gerekli yatay ve rüzgar yükü 
tedbirlerinin alınması koşulu ile her 
türlü yükleme değerine cevap verecek 
şekilde dizayn ve hesap edilebilen son 
derece flexible bir sistemdir.

PERI İle Başarılı İnşaatlar…….. !  
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Yeni Keçiören Bulvarı 
PERI ile Hızla İlerliyor
Yeni Keçiören Bulvarı Samsun Yolu ve Basınevleri Bağlantıları Uygulama Projesi
Keçiören / Ankara

Keçiören trafiğini %40 rahatlatması 
planlanan ve Fatih Köprüsü’ne paralel 
olacak “Yeni Keçiören Bulvarı”nın Ba-
sınevleri Kavşağı’nda çalışmalar hızla 
devam ediyor.
Yeni Bulvar’ın ilk etabı olan Basınevleri 
Kavşağı’nda yaklaşık 350 kişilik ekiple 

gece-gündüz çalışılıyor  ve 3 ay gibi 
kısa bir sürede açılması hedefleniyor. 
Bulvarın ikinci etabında da çalışmalara 
en kısa sürede başlamayı ve 3 ay gibi 
bir sürede tamamlanması hedefleniyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan yapımına başlanan ve Keçiören 

trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak 
“Yeni Keçiören Bulvarı”nın Basınevleri 
Kavşağı’ndaki ilk etabında çalışmalar 
rekor hızla ilerliyor.
Selçuklu Caddesi, Gülhane Caddesi ve 
Basın Caddesi kesişiminde sürdürülen 
3 katlı kavşak çalışmasıyla 
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Enam İnşaat A.Ş. Şantiye Şefi İlker 
Yılmaz derki;
İmalat hızının ön planda olduğu 
projemizde sistemlerinin kalite-
si, güvenilirliği ve mühendislik 
hizmetleri ile, şantiyemizdeki hıza 
ortak olan PERI Ankara ofisine 
teşekkür ederiz. 

Ana Yüklenici: Söğüt İnşaat Taah. Petr. Mad. Gıda Nak. İç Ve Dış Tic.Ltd.Şti
Servis: PERI Ankara Ofis



Üçpınar, Keçiören trafiğini rahatlatacak 
bulvarda çalışmaların rekor hızda sürdürü-
lüyor ve planlanan takvimin önünde ilerli-
yor. “Köprü inşaatının sürdüğü Basınevleri 
Kavşağı’ndaki alanın her yerinde ve her 
metrekaresinde günlük aşağı yukarı 
350 kişiyle gece gündüz çalışılıyor.
Selçuklu, Gülhane ve Basın caddele-
ri kesişiminden başlayan ve Samsun 
Yolu’na kadar yapılacak olan 800 metre 
uzunluğundaki bulvarın 2’şer şeritli ve çift 
yönlü olacak, 3 katlı kavşak çalışmaları 
kapsamında 2 köprü, 1 alt geçit ve 1 hem-
zemin kavşak inşa edilecek. Yeni bulvarın 
Samsun Yolu kesişiminde ise 1 köprü ve 
2 alt geçit inşaa edilecek.
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Akyazı Tünelleri PERI ile geçiliyor!
Karadeniz Sahil Yolu Kanuni Bulvarı Akyazı Tüneli Projesi
Akyazı - Ortahisar / Trabzon

Akyazı Tüneli, Karadeniz Sahil Yolu 
Projesi’nin Trabzon kesiminde, 
Kanuni Bulvarı projesinin en önemli 
kısımlarından birini oluşturmaktadır. 
Kanuni Bulvarı çalışmalarında, Karade-

niz Sahil Yolu’na bağlantılı inşa edilen 
çift tüplü Akyazı Tüneli, Trabzon ilinin 
Giresun istikametinden girişinde, 
Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki 
dolgu alanında yapımı süren Akyazı 

Spor Kompleksi bünyesindeki Akyazı 
Stadı’sebebi ile kent merkezine doğru 
istikamette oluşacak trafiği azaltmak 
amacı ile inşa edilmektedir. Sol tüpü 
2 bin 470 metre, sağ tüpü ise 2 bin 
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Şantiye Şefi Çetin Özdemir;
Zorlu projemizde, kritik bir düğüm noktası olan sağ tüpteki genişleme bölümü için 
farklı geometrik değişikliklere uyum sağlayabilecek kalıp ihtiyacımız oluşmuştu. 
PERI VARIKOIT sistemin sahip olduğu birbirine monte olabilen standat malzemeler ile 
kalıp ihtiyacımız çok kolay bir şekilde çözüldü. Sistem parçalarının standart malze-
melerden oluşması sebebi ile, malzemelerin neredeyse tamamını kiralama metodu ile 
kullandık. VARIOKIT sistemin kolay ve güvenli montaj-demontaj yapılabilmesi, bizlere 
emniyetli, süratli ve rahat çalışabilme imkanı sundu. Bu sayede 5 ay düşündüğümüz 
imalat süresi, 1,5 ay gibi kısa bir süre olarak gerçekleşti. Sundukları kaliteli ürünler, 
teknik, hızlı ve ekonomik çözümler için teşekkürler PERI.

Yüklenici Firma: Mapa İnşaat a.ş.
Servis: PERI Ankara



475 metre uzunluğunda inşa edilen 
Akyazı Tüneli, 3 şeritli ve çift tüplü 
olarak Beşirli-Yıldızlı arasında açılmak-
tadır. 
PERI olarak sağ tüpün çatal yaptığı 
153 metrelik genişleme bölümünde, 
tünel kaplama betonu pede duvarı 
imalatı kısmında “VARIO KIT” kalıp 
sistemi ile başarılı bir şekilde servis 
verilmiştir. Tünel kesitinin değiştiği bu 
153metrelik genişleme bölümünde, 
planlanan imalat süresi 5 ay olmasına 
rağmen, 1,5 ay gibi kısa sürede ima-
lat tamamlanmıştır. H=7,50m yüksek-
liğinde, tek yüzlü olarak imal edilen 
tünel kaplama betonu perde duvarları 
imalatı için L=13,1x2=26,2mtül VA-
RIOKIT kalıp stoğu kullanılmıştır.
PERI VARIOKIT sistem, standart 
malzemelerden oluşan bir mühen-
dislik yapı sistemidir. Geniş kullanım 
yelpazesi için sadece üç ana bileşene 
ihtiyaç duyar.  Sabitleme pimleri ile 
kullanılabilen bu çok yönlü ana bile-
şenler kiralanabilir malzemeler olarak 
kullanıcıların kullanımına sunulmakta-
dır. Bileşenlerin optimize edilen  bu 
statik verimliliği sayesinde, malze-
melerin düşük maliyetli kullanımı 
sağlanır. 
VARIOKIT, standart bileşenlerden 
oluşan, hemen hemen her tür geomet-
riye uygun, her şantiyenin ihtiyacına 
özel panel kalıp yapımına olanak verir. 
VARIOKIT, ihtiyaca göre özelleştirilmiş 

tünel kalıplarının, standart malzemeler 
ile her kesitte ve metodda kullanılması-
nı sağlar. Kaldırma, indirme ve hareket 
ettirme için gerekli olan ek bileşenler 
ile beton pompa bağlantısı gibi teknik 
aksesuarlar da ayrıca mevcuttur.
Akyazı tünel projesi kapsamında kalıp 
ihtiyacının %90 ı kiralanabilen malze-
meler ile çözümlenmiş ve ekonomik 
sonuçlara ulaşılmıştır. VARIOKIT sistem 
elemanlarının sahip oldukları yüksek 
yük kapasitesi sayesinde, sistem daha 
az ankraj noktasına ihtiyaç duymaktadır. 

Projemizde tek yüzlü olarak imal edilen 
tünel kaplama betonu perde duvarları 
için de kullandığımız VARIOKIT siste-
min ankraj maliyeti bu sayede düşük 
çıkmıştır.
PERI, mühendislik yapıları için gerekli 
olan malzemelerin tedariğini sağla-
makla kalmayıp, kişiselleştirilmiş genel 
çaplı çözümler hakkındaki bilgilerini de 
mühendislik yapıları ile bağlantılı inşaat 
işleri için sunar.

PERI İle Başarılı İnşaatlar…….. !  
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Seyrantepe’nin Yeni Kulesi Nurol Life   
Nurol Life
Seyrantepe / İstanbul

Nurol Life projesi, 8.450m2 oturum alanı üzerine inşa 
edilmekte olup, toplamda 140.000m2 kapalı alana sahip 
olacak, rezidans ve ofisleri blokları ile Seyrantepe bölge-
sine yeni bir silüet ve kule kazandıracaktır. 
Proje 4 bloktan (A-B-C-D) olusmakta olup, ağırlıklı olarak 
konut projesi olarak tasarlanmıştır. A-B-D blokları 4 kat 
otopark ve 8 kat ofis/konut katlarından olusmakta olup, 
C blok ise 4 kat otopark ve 57 kat konut katlarından teş-
kildir. Otoparklarda standart kat yuksekliği 3,30m A-B-D 
bloklar standart konut katlari kat yuksekligi 4,25m, C 
blok ( Kule blok)  standart kat yüksekliği ise 4.00m 
olarak betonarme imalatları tamamlanmıştır. Binanın 
toplam yüksekliği ise 267,15m olacaktır. 
Projenin kule bloğunda tip katlarına gelindiğinde; 3,5 
katı tamamen kapatan ve en üst katta 80cm platform 
genişliği olan RCS-P sistem panelleri binaya yerleştiri-
lerek, kat dökümlerinden sonra bazen vinç yardımı ile, 
bazen de hidrolik pompa ve pistonları kullanılarak,  panel 
yükseltmeleri tamamlanmıştır. En üst 2 katta binanın 
40cm geri çekilmesi nedeni ile, gerekli statik hesaplar 
yapıldıktan sonra, büyük tırmanma ayakları kullanılmış, 
ankrajlara ve binaya gelen yükler minimize edilerek, 
sistemi binadan ayırmadan tırmanma işlemi sorunsuz bir 
şekilde tamamlanmıştır.
Kullanılan sistem;  150 km/h lik rüzgar yüküne göre 
dizayn edilmiş ve tamamen plywood yüzey ile kapatıl-
mıştır. Bu da;  en olumsuz hava koşullarında bile, çalışı-
lan tüm katlarda konforlu bir çalışma ortamı yaratarak, 
verimliliği en üst seviyede tutmuştur.

TRU Yapı İnşaat Şantiye şefi Andaç Mızrak’ın görüşü:
Rüzgar paneli sistemi için dalında tecrübeli PERI Kalıp firması 
tercih edilmiştir. Sistemin pratik ve verimliliği yüksek olması 
nedeni ile 1 kat yükseltme işlemleri yaklaşık 4 saatte tamam-
lanmakta olup kaba yapı imalatlarının çalışma sistemine engel 
olmamaktadır. RCS-P sistemi kullanılarak, özellikle olumsuz 
rüzgarlı hava şartlarında bile verimli ve risksiz bir çalışma 
sağlanmış olup proje süresinde sapma yaşanmamıştır.  

Yüklenici Firma:  Nurol İnşaat
Servis:  PERI İstanbul Ofisi
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Çevresel Atık Projelerinde 
PERI ile kalıcı çözüm
Çorlu Belediyesi Evsel Atıksu Arıtma Tesisi
Çorlu / Tekirdağ 

Çorlu Belediyesi Evsel Atıksu Arıtma 
Tesisi, DSİ Atıksu Dairesi tarafından 2014 
yılında ihalesi yapılan ve 2015 yılı Mart 
ayında yer teslimi yapılarak, inşaatına 
başladığımız bir projemizdir.  Proje kapsa-
mında Çorlu ilçesinin tüm evsel nitelikli 
atıksuları arıtılarak alıcı ortama deşarj 
edilecektir.  Tesisin toplam kapasitesi 
60.000 m3/gün’dür ve 2016 yılı Haziran 
ayında tamamlanarak, kabule hazır hale 
getirilmiştir. Proje kapsamında 56.156 
m2  kalıp kurulmuş ve 30.450 m2 beton 
dökülmüştür.
Devlet Su İşleri’nin şartnameleri gereği 
imal edilen arıtma tesisi projelerinde 
„kendinden yerleşen beton“ kullanılmak-
tadır. Kendinden yerleşen betonlarda, 
kalıba gelen taze beton basıncı normal 
betonlara kıyasla nerede ise iki katından 
fazladır. Bu yüklerin karşılanabilmesi için 
özel hesap ve dizaynlar ile oluşturulmuş 
kalıp stoklarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Kendinden yerleşen beton, değişken çaplı 
dairesel perdeler ve değişken kesitli yük-
sek perdeler gibi pek çok zorlayıcı ima-
latın yeraldığı Çorlu Atıksu Arıtma Tesisi 
projesinde PERI kalıp ve iskele sistemleri, 
yine herzaman olduğu gibi şantiyeye en 
ekonomik kalıp çözümlerini sunmuştur.
Proje’nin havalandırma havuzları düz per-
de kalıplarında VARIO GT24 sistem perde 
kalıbı kullanılmış, hem değişken kesitli 
perdelere esnek çözümlerler sunulmuş 
hemde günlük olarak devir etmiştir. Proje 
kapsamındaki dairesel havuzlarda ise, 
TRIO sistem hazır panel kalıp kullanılmış-
tır. TRIO sistemin panel aralarına, çapa 
göre önceden hazırlanan açılı kereste 
takozların yerleştirilmesi ile dairesel 
formlar oluşturulmuş ve sadece kereste 
takozların değişimi ile kalıp setinin proje 
kapsamındaki her çapa uyumu sağlanmış-
tır. Proje kapsamındaki döşeme imalatları 
için ise PD8 iskele sistemi kullanılmıştır.

Mass Aritma Proje Müd.
Fatih Dolan’ın yorumu;
Bu projedeki su yapılarında şart-
namesi gereği Kendinden Yerleşen 
Beton kullanılmıştır.
PERI Kalıp’ın, beton cinsi ve yüksel-
me hızını dikkate alarak hazırladığı 
tasarımları birebir sahada uyguladık. 
Sonuçta DSİ Atıksu Dairesi ve bizler 
içinde örnek bir projeyi başarılı 
bir şekilde tamamladık. Tasarim 
sürecinden başlayarak sahadaki 
uygulama aşamasına kadar bizlerle 
tecrübelerini paylaşan ve bu proje-
nin başarılı bir şeklilde yürütülme-
sinde çok emeği geçen PERI Kalıp 
ekibine teşekkür ederim.”

Yüklenici: Mass Aritma Sistemleri İnşaat San. Ve Tic.  A.Ş.
Servis: PERI İstanbul Ofisi
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İstanbul         Tel : 0212 265 20 90 - Faks : 265 30 97
Ankara  Tel : 0312 229 56 70 - Faks : 229 67 63
Antalya  Tel : 0242 241 70 16 - Faks : 241 70 88
Bursa  Tel : 0224 443 38 16 Faks : 443 38 17 
BAKU  Tel : +994 12 497 24 95 - Faks : 497 24 95

Gaziantep   Tel : 0342 235 63 38 - Faks : 235 63 40
İzmir  Tel : 0232 486 35 76 - Faks : 486 35 98
Samsun   Tel : 0362 230 30 83 - Faks : 230 30 84
TİRAN   Tel : + 355 48 202 845

Şantiyeniz İçin En Ekonomik Çözümleri Üretir.

   Her türlü yayım hakkı PERI Türkiye’ye aittir. 
Kaynak belirtmeden kullanılamaz. 
Ücretsizdir - Free of charge 

İstanbul Bridge Konferansı’ 2016

Yıldız Teknik Üniversitesi Civil İstanbul Konferansı’ 2016

08.-10.08.2016 tarihinde İstanbul Hilton Otelinde düzenlenen Bridge Konferans’a köprüler konusunda çok ileri teknolojiye 
sahip olan şirketimiz PERI Kalıp ve İskeleleri davet edilmiştir. Bu konferansa stand açarak ve değerli konuşmacıları izleyerek 
PERI adına Sn. Ümit Terzioğlu, Sn. Murat Denk ve Sn. Ali Aydın katılmışlar, gelen davetliler ile yakın temaslar kurulmuş, bilgi 
alış verişi gerçekleştirilip, paylaşımda bulunulmuştur.

Yıldız Teknik Üniversitesinde 16.-18.05.2016’da düzenlenen “Civil İstanbul Konferansı”’n da Genel Müdürümüz 
Sn. Ayhan Akpınar kendisinin de mezun olduğu üniversitesinde endüstriyel kalıplar teknolojisi, kullanım alanları, avantajları 
ve bu konuda bir kalıp mühendisinin nasıl yetiştiği hakkında inşaat mühendisliği okuyan öğrencilere ve saygıdeğer öğretim 
üyelerine son derece verimli bir tebliğde bulunmuştur. 
Konferans sonrası da etrafını saran genç öğrencilerin sorularını en ince detaylarına kadar şevk ile cevaplamış ve onlara meslek 
hayatındaki birikimlerini ve değerli fikirlerini aktarmıştır.

Merkez ve Fabrika 
Kalıp ve İskeleleri San.Tic. Ltd. Şti.
Akcaburgaz Mah. 72. Sok. No. 23 34510
Esenyurt / İstanbul  Tel: 0212 886 74 00
Faks: 0212 886 74 15 
e-mail: info@peri.com.tr 

www.peri.com.tr


