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Değerli Dostlarımız;
Öncelikle hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyor ve yarısını geride bıraktığımız 
2019 yılının hepiniz için verimli ve hedeflerinize ulaştığınız, bol kazançlı bir 
yıl olmasını temenni ediyorum. Sizleri şirketimiz ve faaliyetlerimiz hakkında 
doğrudan bilgilendirmek ve ürünlerimizin 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 ma-
kinaları fuarı olan Bauma, bu yıl 08 – 14 Nisan 2019 tarihleri arasında yapıldı. 
Bizlerde PERI olarak, 4.200 m2 büyüklüğündeki özel standımızda, kalıp ve 
iskele sistemlerindeki 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 2019’da başta SKYMAX, PERI Up Industry, VARIO-
KIT, AlphaDeck ve RCS Max olmak üzere hem yeni ürünlerini hem de yeni 
nesil dijital dönüşüm ve çözümlerimizi standımızı ziyaret eden 200.000’in 
üzerindeki misafirlerimize tanıttık. AKTÜEL içinde bu konuya özel bir yera-
yırdık, keyifle okumanızı diliyoruz, ayrıca çok daha detaylı bilgi almayı arzu 
ederseniz bauma.peri.com sitemizi inceleyebilirsiniz.   
Açıkçasını söylemek gerekirse meslek hayatımda 8 defa Bauma’ya katıldım, 
ancak Bauma 2019’un yeni ürünler, ziyaretçi sayısı gibi her açıdan tüm za-
manların en muhteşem ve başarılı fuarı olmasının yanısıra bizim için çok fark-
lı bir anlamı daha vardı. Çünkü bizler yani PERI 50nci yılımızı kutladık. PERI 
1969 yılında Almanya’da şuan artık aramızda olmayan 2009 yılında kaybet-
tiğimiz Artur Schwörer ve değerli eşleri Bayan Christl Schwörer tarafından 
bir aile şirketi olarak kuruldu ve tam yarım asırdır kalıp ve iskele sektörünün 
inovasyon gücü ve 1,6 Milyar Euro ciro büyüklüğü ile de pazar lideri. 1969’da 
Weissenhorn’da 6.000 m² büyüklüğünde ilk fabrikasını kurarak işe başlayan 
PERI, şuanda dünyanın 110 ülkesinde temsil edilmekte, 70 kardeş şirketi, 
160 deposu ve 2500 mühendis, teknik eleman olmak üzere toplam 9.500 
çalışanı ile müşterilerine hizmet vermektedir. 
1986 yılında açılan irtibat bürosundan sonra, Türkiye kardeş firmamız PERI 
Kalıp ve İskeleleri San. Tic. Ltd. Şti. 1990 yılında %100 yabancı sermaye ile 
PERI grubu içinde kurulan 9ncu şirket olarak 33 yıldır Türkiye’de de faaliyet 
göstermektedir. Türkiye’de faaliyete başladığımız günden itibaren sürekli 
yatırım yapmaya ve büyümeye devam ettik. Aslında herbiri büyük emek, 
gayret, zaman ve uğraşla ve elbette siz değerli müşterilerimizin bizlere verdi-
ği destek ve gösterdiği teveccühle hayata bulan bu başarıları şuan İstanbul, 
Ankara, Gaziantep ve Samsun’daki depolarımıza ve yurtiçinde 7 yurtdışında 
5 olmak üzere 12 bölge müdürlüğüne, toplam 66.000 m² alana, 90 Milyon 
Euro’ya değere ulaşan kira parkımıza ve 150 kişilik işinde uzman kadroya 
ulaştırarak büyüme ve gelişme olarak taçlandırdık, pekiştirdik.      
2018 yılı 2nci çeyreğinden başlamak üzere inşaat sektöründe önce yavaşla-
ma akabinde de daralma yaşıyoruz. Türkiye’de inşaatı genel ekonomiden ayır 
düşünmek ve bunun etkilerinden arındırmak pek mümkün değil. Türkiye’yi, 
inşaat sektörünü, yurtdışı müteahhitlik hizmetlerimizi ve Türkiye inşaat 
malzemesi sanayinin ihracatını global ekonominin parçası olarak da görmek 
gerekir. Diğer taraftan, yetişmiş insan kaynağı, bulunduğu coğrafya, nüfusu 
ve sanayi altyapısının verdiği güç ile reel ve üretime dayalı, katma değer 
yaratacak ekonomik kalkınma modelini benimseyen ülkemizde, bu ihtiyaçlara 
cevap verebilecek şekilde inşaat sektörünün büyümesinin süreceğini düşü-
nüyor ve bu nedenle daha iyi, kaliteli, hızlı ve ekonomik hizmet verebilmek 
ve sürdürülebilir ve rekabetçi olmak için tüm imkanlarımızı seferber ederek, 
yatırımlarımıza devam ediyoruz ve  edeceğiz. 
Yıllar su gibi akıp gidiyor. Ben meslekteki 31nci yılımı ve şirketteki 26ncı 
yılımı geride bırakırken, tıpkı unutulmayan hatıralar ve mutlukluklar gibi bazı 
acılarımız da halen ilk günkü gibi taze... Şirketimizin kurucu Genel Müdürü 
rahmetli Orhan Terzioğlu’nun aramızdan ayrılışının üzerinden nerede ise 9 yıl 
geçti ve bizler onu bir kez daha saygı ve özlemle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı 
cennet olsun.
Bu vesile ile öncelikle sağlık, huzur ve esenlikler ve hayırlı işler ve bol 
kazançlar diliyorum, bir kez daha tüm destek ve teveccühleriniz için teşekkür 
ediyoruz.  

Ayhan Akpınar
İnşaat Yüksek Mühendisi
Genel Müdür

Rahmetli Orhan Terzioğlu ve 2009 yılında 
kaybettiğimiz şirketimizin kurucusu Arthur Schwörer. 

 Orhan Bey‘in firmadaki 20 nci çalışma  yılı 
münasebetiyle yapılan kutlamadan bir hatıra.

“SEN HER AN KALBİMİZDESİN, 
BİZİMLESİN”

İstanbul’un ardından Ankara’da daha sonra Gaziantep’te 
açılışını yaptığımız depolardan sonra  Samsun’da da yeni bir 
depo açtık. Toplam 6.000 m²’den oluşan Samsun’daki yeni 
depomuz hizmet vermeye başladı. Bu depomuzdan da, başta 
Karadeniz Bölgesi olmak üzere diğer depolarımızda olduğu 
gibi iskele ve kalıp sistemlerimizin hem satın alma ve hem 
de kiralama sevkiyatlarını yapmaya başladık. Bu yatırımımızla 
birlikte Türkiye’de toplam depo sayımız dört oldu. Şuan itibari 
ile İstanbul merkez ve ana depomuz dışındaki Ankara depomuz 
İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’ne, Gaziantep depomuzda 
Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesine hizmet ediyor. Samsun 
depomuzun da bu zincire eklenmesi ile tüm yurdu kapsayan 
geniş bir ağ oluştu ve bu sayede kesintisiz bir sevkiyat, teslimat 
ve hizmet ağımız daha da güçlendi. Müşterilerimize kısa sürede 
hizmet verebilmek tercih edilebilirlik konusunda bize önemli 
avantajlar da sağlıyor. Müşteriye yakın olmamız bize ve onlara, 
hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de maliyet ve giderlerin 
azalmasına faydası oluyor.

PERI birçok büyükşehirde açtığı 
depolardan sonra şimdi de 
Samsun’da yeni bir depo açtı

Tüm  PERI Çalışanları
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SMTS MMC firması tarafından yapımı üstlenilen ve alt yük-
leniciliğini Modül Çelik Yapı’nın yaptığı Azerbaycan’ın Bakü 
şehrinde inşa edilen Property Tower projesinde PERI kalıp 
sistemleri kullanıldı. Zemin katının Azerbaycan Cumhuriyeti 
haritasıyla aynı şekle sahip olmasıyla öne çıkan, Azerbaycan 
Emlak Meseleleri Devlet Komitesi’nin yeni idari binası ola-
rak kullanılacak projede dekoratif “Hazar Denizi” havuzu ise 
kulenin doğusunda ve yeşil çatılı teknik bina proje alanının 

arka kısmında konumlandırıldı. Sempozyum salonu, mutfak, 
restoran ve özel panoramik bölgeler bulunduran 33 katlı 
binanın cephesinin aynalı cam ve kafe alanının şeffaf cam 
ile kaplanması planlandı.  Propery Tower projesinin hızlı ve 
güvenli bir şekilde tamamlanması için, ACS hidrolik tırmanır 
kalıp sistemi, RCS rüzgar koruma panel sistemi, VARIO GT24 
perde ve kolon kalıbı sistemi, RUNDFLEX dairesel perde 
kalıbı sistemi, PD 8 döşeme kalıbı sistemi, CB 160 konsol ve 
PERI UP İş ve Çalışma İskelesi kullanıldı. 
Yüksek yapılarda imalatın yapılışı sırasında en önemli faktör-
lerden biri rüzgardır. Kule inşaatlarında yükseklik arttıkça rüz-
gar daha sert esmeye başlar, işçinin güvenli çalışma ortamını 
etkiler ve çalışma verimini neredeyse yarıya indirir. Fırtınalı 
havalarda çalışılan katlardaki tüm malzeme rüzgar kuvvetinin 
etkisi ile caddeye saçılabilir; can ve mal kaybına sebebiyet 
verebilir. Bunun yanında el aletlerinin veya inşaat malzeme-
lerinin dikkatsizlik sonucu aşağı düşmesi de kötü sonuçlar 
doğurabilir. PERI’nin RCS rüzgar koruma panel sistemi tüm 
bu tehlikeleri bertaraf ederek işçinin çok güvenli bir ortamda 
çalışmasına olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla Property Tower 
inşa edilirken binanın katlarını tamamen kapatan bu sistem 
sayesinde hem rüzgar etkisinden korunuldu hem de işçinin 
çalışma verimi düşmedi. Sistemin bir diğer avantajı olan pa-
nellerin vinçten bağımsız bir şekilde tırmandırılması sayesinde 
zamandan da tasarruf edildi. 
PERI ACS hidrolik tırmanır kalıp sistemi ise genel olarak çekir-
dek yapıları, şaftlar, eğimli köprü ayakları gibi mühendislik ve 
imalat açısından zorlayıcı projeleri çok daha kolay, ekonomik 
ve güvenli hala getirmek için tasarlanmıştır. Bu projenin kar-
maşık mimarisinden dolayı karşılaşılan birçok zorluk için de en 
ideal çözüm ACS sistem sayesinde sağlandı. Proje süresince 
kullanılan ACS sistem; vinçten bağımsız hidrolik pistonlar ile 
sağladığı tırmanma tekniği sayesinde imalat hızı ve verimliliği-
ni en üst seviye taşıdı. Uygun olmayan hava şartlarında dahi 
çalışma güvenliği sağlayan sistem, yüksek yük kapasitesi ile 
yüksek yapı ve zemin arasındaki malzeme alışverişi dezavan-
tajını ortadan kaldırdı ve inşaat ekibinin büyük destekçisi oldu. 

Property Tower Bakü Projesinde İdeal 
Çözümler Sağlayan PERI Uygulamaları 
Property Tower Bakü
Haydar Aliyev Caddesi / Bakü

SMTS MMC Genel Müdürü Ağalar 
Allahyarov’un yorumu:
SMTS MMC firması 2007 yılından 
beri faaliyet göstermektedir. 
Başlıca olarak demir / beton, metal 
konstrüksiyon işi ve iç tasarım 
işlerini yürütmektedir. SMTS şirketi 
2013 yılına kadar farklı tipte kalıp  
sistemleri kullanmaktaydı. 2013’ten 
sonra tüm projelerinde PERI ile 
çalışmaktadır. Bunun nedeni, PERI’ 
nin dünyanın en iyi çözüm üreten 
kalıp firması olduğuna inanmamızdır 
ve gelecekte tüm projelerinde PERI 
şirketi ile çalışmayı planlamaktayız. 

Ana Yüklenici: SMTS MMC Alt Yüklenici: Modül Çelik Yapı Servis: PERI Bakü Ofisi



5

Altınkum, Çatalçam ve Taflan bölge-
lerinin atık su sorununa çare olacak 
olan, Samsun Batı İleri Biyolojik Atık 
su Arıtma Tesisi günde 11 bin 830 
metreküp atık suyu arıtacak kapasite-
de olacaktır. 2050 yılında ise, günde 
15 bin 600 metreküp atık suyun arıtıla-
cağı ön görülmektedir. Terfi merkezin-
de toplanan atık suyun Q 710 mili-
metre çapında HDPE boru ile arıtılmak 
üzere arıtma tesisine iletilecek.
Tesiste arıtılan atık su, Q 630 milimet-
re çapında HDPE boru ile derin deniz 
deşarjı hattına pompalandıktan sonra, 
arıtılmış su, sahilden 1465 metre de-
nizin açığına, deşarj edilecektir. Proje 
kapsamında; Anaerobik havuzlar, 
havalandırma havuzu, son çökeltme 

dağıtım yapısı, son çökeltme havuzu, 
çamur depolama tankı gibi yapıların 
inşası yapılmaktadır. Samsun için son 
derece önem arz eden bu projeye 
uzman kadrosu ile Mehmet Çakıroğlu 
ve Emre Terzioğlu İş Ortaklığı imza 
atmaktadır.
Samsun Batı İleri Biyolojik Atık su 
Arıtma Tesisinde meydana gelebile-
cek taşkın ve su baskınlarından koru-
mak için, bu proje kapsamında Çakır-
lar Değirmen Deresi ıslahı yapılmıştır.
H=4,00 m. L=205 m. ve H= 5,40 
m. L=114 m. olmak üzere toplamda 
319 metrelik dere ıslahı TRIO Sistem 
perde kalıbı ile 25 gün gibi çok kısa 
bir sürede tamamlanmıştır.
Havalandırma havuzu, son çökeltme 

havuzu, çamur depolama tankı gibi 
dairesel perde kalıbı imalatlarının 
mevcut olduğu bölümlerde de TRIO 
sistem proje ihtiyaçlarına tek başına 
cevap vermektedir.TRIO paneller 
arasına yerleştirilen uygun ölçüdeki 
ahşaplarla birlikte çeşitli çaplardaki 
dairesel perdelerin imalatı kolay bir 
şekilde yapılmıştır. TRIO kalıp sistemi 
genel olarak 60 cm, 120 cm, 240 cm, 
330 cm olmak üzere 4 yükseklikten 
ve 30 cm, 60 cm, 72 cm, 90 cm, 120 
cm, 240 cm olmak üzere 6 genişlik-
ten oluşur. Bu sayede yapılan statik 
hesap ve kalıp dizaynları doğrultusun-
da neredeyse her kesit için TRIO sis-
tem en hızlı ve en ekonomik çözümü 
sunmaktadır. 

4

Samsun Batı İleri Biyolojik Arıtma Tehsisi 
Projesinde Tercih: PERI
Samsun Batı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi
Atakum / Samsun

Şantiye Şefi 
Sayın Aşkın Coşkuner’in Yorumu: 
Mehmet Çakıroğlu-Emre Terzioğlu İş 
Ortaklığı olarak gerçekleştirdiğimiz 
projemizde amacımız Samsun ili batı 
bölgesinde bulunan atık su, kanalizas-
yon sularını tesisimize alarak biyolojik 
arıtmasını yapıp; doğayı oluşacak 
tehlikelerden kurtarmaya çalışmaktır. 
Bu tesisimizde en iyi sonucu alabilmek 
için PERI kalıp sistemlerini kullanma-
ya karar verdik.Bu neticede kaliteli, 
hızlı ve pürüzsüz beton yüzeyleri elde 
ettik. PERI kalıp sayesinde en boy ve 
yükseklik olarak korkmadan istediğimiz 
boyutlarda perdeler için rahatlıkla be-
ton dökümü yaptık ve yapmaya devam 
etmekteyiz.İşin özü kalite, güven ve tec-
rübeyi birleştiğimizde projemiz dünya  
standartlarında bir tesis olmaya doğru 
yürümektedir.Bu iş programımızda 
bize güven ve destek veren PERI kalıp 
ailesine teşekkür eder, başarılarının 
devamını dilerim.

Servis: PERI Samsun Ofisi - Alt Yüklenici: Mehmet Çakıroğlu  - Emre Terzioğlu İş Ortaklığı

Dünya Bankası tarafından finanse 
edilen 20 km uzunluğunda 2 x 2 şeritli 
karayolu projesi, tamamen yeni bir 
güzergah olup, “Ulaşım Koridoru” 
projesinin bir parçasıdır.  
Toplamda 5.750 mtül uzunluğunda, 
1,50 m - 2,50 m arasında değişen 
yüksekliklerdeki menfezler  ve 60 m 
uzunluğunda, 3,2 m - 9,2 m arasında 
değişen yüksekliklerdeki 4 adet Alt Ge-
çit perde kalıpları için 800 m2  DUO kalıp 
stoğu verilmiştir. 20.600 m2  perde bu 
stokla çözülmüştür. 

DUO kalıp sistemi çok kolay taşınabildi-
ği ve düşük bir ağırlığa sahip olduğu için 
yenilikçi bir sistemdir. Sadece malzeme 
yapısından dolayı değil, tüm tasarım 
konsepti ile yenilikçi bir sistemdir. Sis-
tem, çok az sayıda malzeme çeşitliliği 
ile kolon, perde ve döşeme imalatları-
nın gerçekleşmesini sağlar. 
DUO sisteminin ait neredeyse tüm 
uygulamalar herhangi bir harici alete 
ihtiyaç duyulmadan yapılır ve çalışma 
adımları oldukça kolaydır. Kalıp uygu-
lamaları hakkında çok az bir tecrübeye 
sahip kişiler bile DUO sistemi ile çok 
hızlı ve verimli bir şekilde çalışabilir. 
Perde, kolon ve döşeme imalatında 
kullanılan sistem elemanlarının çoğu, 
çalışan performans ve verimliliği arttırır. 
Panel ve betonla temas eden yüzey 
elemanına ek olarak, çoğu DUO ele-
manı politek malzemeden üretilmiştir. 
Bu yeni geliştirilen ürün, oldukça hafif 
olmasının yanı sıra, yüksek taşıma 
kapasitesine sahiptir.

PERI DUO İle Altyapı İşlerinde 
Yenilikçi Çözümler 
Gırsheen – Suheıla Kavşağı Arası Yol İnşaatı Km: 2+120 – 21+800
Kuzey Irak Bölgesi / Irak

Servis: PERI Ankara Ofisi   -    Yüklenici: HGG İnşaat

Proje Müdürü Oktay Ateş’in Yorumu;
Bu projemizde hafif ve kullanımı 
çok kolay olan polymer sistem DUO 
perde panellerini tercih ettik. Kolay 
montaj - demontaj yapılabilmesi 
sayesinde imalatı hızlı ve kolayca 
gerçekleştirdik. Projemizde verdiği 
mühendislik hizmetleri ile daima 
yanımızda olan, malzeme kalitesi ve 
güvenilirliği ile sektöründe lider olan 
PERI Kalıp’a projelerimize verdiği 
katkıdan dolayı teşekkür ederiz.
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Tam Dairesel Formlu ve Yüksek Yapılarda 
PERI Kalıp Farkı
TAI Helikopter Test Merkezi 
Mürted / Ankara

Bağlantı Yolları Projelerinde 
PERI Uygulamaları
Emaar-Acıbadem Bağlantı Yolları Projesi Köprü 1-2 / Köprü 1-3  
Üsküdar  / İstanbul

Şantiye Şefi Nevzat İnceli’nin yorumu;
Zorlu projemizde, iş güvenliğinden ödün 
vermeden kalıp ihtiyacımız PERI tarafın-
dan çok kolay bir şekilde çözüldü. Sistem 
parçalarının standart malzemelerden oluş-
ması sebebi ile, malzemelerin neredeyse 
tamamını kiralama metodu ile kullandık. 
Kullanılan sistemlerin kolay ve güvenli 
montaj - demontaj yapılabilmesi, bizlere 
emniyetli, süratli ve rahat çalışabilme imka-
nı sundu. Bu sayede imalat, 5 ay gibi kısa 
bir sürede tamamlandı. Sundukları kaliteli 
ürünler, teknik, hızlı ve ekonomik çözümler 
için teşekkürler PERI.

Servis: PERI Ankara Ofisi    -    Ana Yüklenici Firma: Öztaş İnşaat

Servis: PERI İstanbul Ofisi   -   Yüklenici: Nas İnşaat

Şantiye Şefi Anıl Gündüz’ün 
yorumu :
Bu projenin sahip olduğu en öenmli 
özelliği olan Trafik geçişinin PERI ile 
çözülmüş olması; tereddüt etmeden 
ve güvenle çalışmalarımızı sağla-
mıştır. Bu kapsamda, PERI Kalıp’a 
verdiği destekten dolayı teşekkür 
ederiz.

Üsküdar’da bulunan EMAAR Square 
projesinin bağlantı yolları projesi;
Köprü1-1,Köprü1-2,Köprü1-3 adlı 3 
köprüden ve çeşitli bağlantı yollarından 
oluşmaktadır. Projede Köprü 1-2 ve Köp-
rü 1-3’te betonarme imalatlarının++ile 
çözülmesine karar verilmiştir. 
Toplam L= 81 mtül olan Köprü 1-2 ard 
germeli bir imalat olup 3 açıklıktan oluş-
maktadır. Bu köprünün imalatı yapılır-
ken,trafik akışının L= 5,50 m açıklıkta tek 
şeritli olarak devam etmesi; bu yapıya 

ayrı bir özellik katmıştır. Köprünün kalıp 
imalatı ve betonlaması devam ederken; 
trafik akışı ideal kalıp imalatı sayesinde 
1 şeritten devam etmiştir. Bu köprü-
de; betonarme kesit sebebiyle oluşan 
yüklerden ve trafik akışından dolayı PD8 
İskele,PERI İskele ve RCS VARIOKIT 
sistemler bir arada kullanılarak ideal çö-
züm yöntemi olarak sahada uygulanmış-
tır.  PD8 İskele sisteminin yüksek taşıma 
gücü kapasitesi betonarme kesitin 2.0 
m’ye kadar çıktığı bölgelerdeki yüksek 
yüklerin güvenli bir şekilde taşınmasını 
sağlamıştır. PERI-UP İskele sisteminin 
modüler yapısı ise; geometrinin son 
derece değişken olduğu köprüde her böl-
gede iskele sisteminin kullanılabilmesini 
kolaylaştırmıştır. RCS VARIOKIT sistemin 
ise değişik yapılarda, farklı amaçlarla 
kullanılabilen elemanlara sahip olması da, 
projenin esas özelliği olan trafik geçişinin 
en güvenli, en ekonomik ve en çabuk 
şekilde uygulanabilmesi sağlanmıştır.

1973 yılında kurulan Türk Uçak Sanayii 
A.Ş. (TUSAŞ) ve 1984 yılında kurulan 
TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. 
(TAI) şirketleri 28 Nisan 2005 tarihinde 
TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 
A.Ş.) çatısı altında birleşmiş olup, tasa-
rım üretim altyapısı ile insan kaynakları 
yönünden oldukça etkili bir güç oluş-
turmakta ve “Havacılık Merkezi” olarak 
hizmet vermektedir.
TUSAŞ’ın ana faaliyet alanları 
arasında Türkiye ve bölgedeki diğer 
ülkelerin envanterinde bulunan sabit 
ve döner kanatlı askeri ve ticari hava 
platformlarının modernizasyon, mo-

difikasyon ve sistem entegrasyonu 
programları ile satış sonrası hizmetleri 
de bulunmaktadır.Türkiye’nin aviyonik 
entegrasyon merkezi konumundaki 
TUSAŞ, bu alandaki rekabet gücünü 
her geçen gün arttırmaktadır. Bu 
bağlamda tamamlayıcı bir rol oyna-
yan Helikopter Test Merkezi İnşaatı , 
Öztaş İnşaat İnşaat Malzemeleri Tic. 
A.Ş. ana yükleniciliğinde yapılmıştır.
Projede VARIO VT20K Perde Kalıbı, 
CB 160 Sistem Tırmanır Konsol 
Platformlar, PERI UP Rosett Flex 
sistem yük kulesi ve ulaşım iskelesi 
kullanılmıştır.

PERI olarak 32 m çapında 20 m yük-
sekliğindeki dairesel yapının perde 
duvarı imalatı kısmında “VARIO” 
perde kalıp sistemi, CB 160 Tırman-
ma Konsolu,PERI UP Yük Kulesi ve 
Ulaşım İskelesi ile başarılı bir şekilde 
servis verilmiştir. İmalat 5 ay gibi kısa 
sürede tamamlanmıştır.
VARIO VT20K Perde Kalıbı sistemi; 
PERI Ahşap Kirişi VT20K‘nin SRZ 
(çekmeye ve gerilmeye dayanıklı 
yatay kuşak) çelik kuşaklara kuvvet 
aktarabilen HB20 köprülü kancalar 
ile bağlanması ve bu şekilde oluşan 
karkasın 18 ve/veya 21 mm lik kalıp 

kontraplağı ile kaplanması ile oluşur. 
CB 160 Tırmanma Konsolu 160 cm 
genişliğinde ve vinçle nakledilen ve 
yük taşıma kapasitesi 2,00 kN/m2 
olan bir tırmanma konsolu sistemi-
dir. PERI UP ise hem bir iş iskelesi, 

hem de çok fazla bağlantı aparatları 
gerektirmeden rijit bağlantı noktaları 
olan, yüksek kapasiteli, kendinden 
emniyet sistemli, bir iş,çalışma ve 
yük iskelesidir.

Konut Projelerinde PERI Çözümleri
Ekin Apartmanı Konut Projesi
Kadıköy / İstanbul

Servis: PERI İstanbul Ofisi   -   Ana Yüklenici: Evril Yapı  

Kaba İnşaat Yüklenicisi: İstanbul Teknik İnş. Nakl. Hırd. Metal İmal.San. Tic. Ltd. Şti.

Şantiye Şefi Fatih Terzi’nin yorumu;
Kentsel dönüşüm kapsamında Kadıköy‘ün Merdivenköy Mahallesi‘nde inşaatını ger-
çekleştirdiğimiz projemizde ‘‘PERI PD8 Masa Döşeme Kalıbı İskelesi‘‘ ve ‘‘PERI VARIO 
Kolon – Perde Kalıbı‘‘ sistemleri gibi  özellikle PERI ürünlerini kullanmamızın sebebi, 
çok temiz beton imalatları yapmak ve işimizi güven içinde kısa sürede bitirmek iste-
memizdi, PERI ürünlerinin bize sağlamış olduğu imalatlarımızdaki kalite ve zaman ta-
sarrufundan dolayı çok memnun kaldık. Projemize yüksek katkılarından dolayı PERI’ye 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Kadıköy’deki Evril Ekin Apartmanı Konut Projesi Evril 
Yapı firması tarafından gerçekleştirilmiştir. Tek blokta 
25 adet konut olarak inşa edilen proje yaklaşık 4.500 
m² kapalı alana sahiptir. Proje kapsamında; çevre dü-
zenlemesi ve otopark da yer almaktadır. Projede kaba 
inşaatın kısa sürede, sağlam ve kaliteli olarak bitirilmesi 
için perde ve kolon kalıplarında PERI VARIO GT24 
Perde Kalıp Sistemi ile PERI DUO Kalıp Sistemi tercih 
edilmiştir. VARIO GT24 perde sisteminin yüksek mu-
kavemet özelliği sayesinde bodrum kat otopark istinat 
perdelerinin seri ve güvenle beton dökümü gerçekleşti-
rilmiştir. Vinç kullanımı gerektirmemesi ve elle kurulup 
sökülebilme özelliğinden dolayı binanın kat kolon beton 
imalatlarında DUO sistem kullanılmıştır. Bu sayede 
bina inşaatı kısa sürede tamamlanmıştır.



İstanbul’un en önemli ticaret merkezi 
olan Büyükdere Caddesi’ndeki 17.000 
m2’lik arsa üzerinde inşa edilen 221 m 
yüksekliğindeki İstanbul Tower 205 
projesinin 8 bodrum ve 54 normal kat 
ile birlikte 224.000 m2’lik bir kapalı alanı 
bulunmaktadır.  
Projedeki en önemli zorluklar; yapının 
coğrafi konumundan dolayı rüzgar hızı, 
etrafındaki mevcut yapıların yakınlığı 
ve İstanbul’un merkezinde, çok yoğun 
trafiğin olduğu Büyükdere  Caddesi 
üzerinde olmasıdır.
Perde kalıplarında VARIO GT24 sistem 
tercih edilmiştir. Adından da anlaşılaca-
ğı gibi perde kalıbı GT24 ahşap kafes 
kirişlerle oluşturulmuş ve bu sayede 
62 kat boyunca kalıbın stabilitesi hiç 
bozulmadan devam ettirilerek hatalar 
minimuma indirilmiştir. 
GT24 ahşap kafesler piyasada sıklıkla 
kullanılan ve  PERI ’nin de VT20 olarak 
adlandırılan ahşap kirişlerinden moment 
kapasitesi olarak %40, kesme kuvveti 
kapasitesi açısından da %27 daha 
mukavimdir. 
Projede çok fazla şaft olması sebebi ile 
proje başlangıcında Görgülü Plus İnşaat 

yetkilileri ile görüşmeler yapılmış ve 
sonucunda da en güvenli, en hızlı ve en 
ekonomik çözümün hidrolik tırmanan 
platformlar olacağı tespit edilmiştir. 
Bu nedenle RCS-C sistem platform-
ları şaft içlerine yerleştirilerek, onlara 
bağlı bulunan perde kalıpları ile beraber 
vinçten bağımsız bir şekilde üst kata 
aktarılmışlardır. RCS-C sisteme entegre 
edilen üst platform sayesinde ise döşe-
me kalıbı yapılırken bir üst katın demiri 
bağlanmış ve bu şekilde de hedeflenen 
devir hızlarına ulaşılabilmiştir. 
Dış cephe koruma panellerinde 
PERI ’nin RCS-P tip 3 olarak adlandı-
rılan sistemi kullanılmıştır. Bu sistem 
sayesinde panellerin düşey yükleri, 
çalışılan katın 2 alt katına aktarılabildiği 
için beton mukavemeti sadece 10 N/
mm2 olduğunda bile sistem hidrolik 
olarak tırmandırılabilmektedir. 
Ayrıca sistem 3,5 katın tam güvenliğini 
sağlarken, 120 cm dıştan giden profili 
sayesinde, döşeme ızgaralarının 100cm 
dışarıya konsol çıkabilmesine müsaade 
etmektedir. Bu konsol mesafesi tip 1 
ve tip 2 olarak adlandırılan sistemlerde 
ise 45 cm’dir. 

Bechtel-ENKA İş Ortaklığı’nın inşa 
ettiği, Kosova’nın başkenti Priştine’den 
Kuzey Makedonya’ya kadar uzanan 
65 kilometrelik dört şeritli bir otoyol 
olan Kosova Otoyolu Güzergah 6 
Projesi’nde kullanılan  PERI  sistem-
leri sayesinde inşaat süresi boyunca 
yüksek seviyede güvenlik ve zamandan 
tasarruf sağlandı. 6. Güzergah 3. Otoyol 
bölümünün bağlantısı bir çok dağlık ara-
zi ve sarp kayalık alanlardan geçmek-
teydi, bu da uygun kalıp sistemlerinin 
kullanımını gerektirmekteydi.
PERI tasarım ekibi, elavasyon ve 
başlık kirişi kalıbı olarak SB destek 
sistemi, VARIOKIT sistem ve VARIO 
GT 24-VT20K kalıp sibtemini kullandı. 
SB destek sistemlerinin yüksek düşey 
yükler altında tek yüzlü beton dökümü 
için kullanıldığı projede gerçekleştirilen 
uygulamalarla en iyi sonuçlar alındı. 
Başlık kirişleri tamamlandığında kalıbın 
yeri değiştirildi ve PERI ’nin SB plat-
formu tekrar kullanıldı.  PERI, yüklerin 
güvenli bir şekilde desteklenmesini 
ve uygulamanın daha yönetilebilir hale 
getirilmesini sağlamak için en uygun 
çözümleri sağladı.
PERI ’nin uzman ekibi, sorunsuz ve 
entegre bir süreç sağlamak için projeye 

düzenli olarak çözüm sundu. Proje 
sürecinde yüklenici firmalarla temas 
halinde olan PERI’nin  bu yakın işbirliği, 
proje zaman çizelgesinin korunmasına 
yardımcı oldu. 
Projeyle trafiğe açılan yeni rota seya-
hat süresini yarı yarıya azaltarak 45 
dakikaya düşürmüş olup, Kosova’nın 
komşuları ve Batı Avrupa ile ticaret ve 
bağlantılarını güçlendirmeyi amaçla-
yan ulusal karayolu ağının önemli bir 
bölümünü oluşturmaktadır.  Güzergah 
6 projesi Kosova’daki şimdiye kadarki 
en büyük işveren oldu ve 3.350 kişilik 
iş gücünün %80’i yerelden karşılan-
dı. Taşere edilen işlerin %70’i yerel 
yüklenicilere verildi. Yerel çalışanlar, ge-
lecek projelerde kullanılmak üzere yeni 
beceriler kazandıran yaklaşık 100.000 
saatlik eğitim aldılar. 
Bechtel-ENKA ekibi, Arnavutluk, Hırva-
tistan, Türkiye ve Romanya’daki otoyol-
lar da dahil olmak üzere bölgede bir dizi 
büyük altyapı projesini başarıyla teslim 
ettiler. ENKA’nın %50 ortaklığı bulunan, 
Bechtel-ENKA ortak girişimi son 30 
yıl içerisinde 700 kilometreden fazla 
otoyol ve yol, toplamda 11.5 kilometre 
uzunluğunda tünel ve 36 km uzunlu-
ğunda köprü yapımını tamamladılar.
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İSTANBUL TOWER 205 Büyükdere 
Caddesinde ‘’PERI’’ İle Yükseldi
İSTANBUL TOWER 205
Levent / İstanbul

PERI’nin Kosova Otoyol Projesi’nde 
Sağladığı Uygun Çözümler
Kosova Otoyol Projesi 
Kosova - Güzergah 6

Görgülü Plus İnşaat Şantiye Şefi 
Hasan Aşıkan’ın görüşü:
PERI RCS-P sistemini seçerken hiç 
tereddüt yaşamadık. PERI ile çalıştı-
ğımız daha önceki projelerden edin-
diğimiz deneyimler bizim için doğru 
seçim olduğunu göstermiştir.Saha 
ekibimiz ve PERI desteği sayesinde 
yüksek katlı yapı çalışması ekibimiz 
için korkulan bir zorluk olmaktan 
çıktı.Güvenli ve verimli bir çalışma 
ortamı sağlamış olduk. PERI RCS-C 
hidrolik tırmanır sistem çözümü ile 
zamana karşı yapılan bu yarışta şaft 
kalıbının hidrolik tırmanması çok 
büyük bir avantaj sağlamıştır.Emeği 
geçen tüm ekibime ve PERI ailesine 
teşekkür ediyorum.

Bechtel-ENKA İş Ortaklığı Sanat 
Yapıları Müdürü Fatih Kurt’un 
Yorumu: 
Bechtel-ENKA Kosova otoyol proje-
sinde 1,5 sene önce arazi şartlarının 
otoyola uyumu çerçevesinde dizayn 
değişikliği yapıldı ve 5,7 km uzunlu-
ğunda tek köprü imalatı yapılmasına 
karar verildi. Ancak projenin bitim 
süresinin 1,5 sene olması sebebiyle 
en hızlı ve pratik şekilde sahada uy-
gulanması açısından çeşitli firmalar-
dan teklifler alındı ve alınan teklifler 
neticesinde PERI tercih edildi. Bech-
tel-ENKA Kosova Otoyol projesinde, 
projenin süresinin kısa olması, kalıp 
sistemlerinin en hızlı şekilde bize 
teslim edilme süresi, kalıp sistemle-
rinin iş güvenliğine uygun olması, 
pratik ve uygulanabilir mühendislik 
çözümlerinin olması ve maliyetle-
rimize uygun olması bizim için çok 
önemliydi. Bu nedenle bu koşulları 
bizlere sağlayan yılların verdiği bilgi 
ve birikim neticesinde hızlı ve ekono-
mik çözümleriyle bize destek verdiği 
icin PERI’ye teşekkür ediyoruz. 

Servis: PERI İstanbul Ofisi
Ana yüklenici: Zincir Yapı
Kaba inşaat Yüklenicisi: Görgülü Plus İnşaat  

Servis: PERI İstanbul ve Arnavutluk Ofisi
Yüklenici: BECHTEL-ENKA İş Ortaklığı
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Projedeki en önemli zorluklar;  bina 
cephesinin henüz montajının yapıl-
mamış olması dolayısı ile iskelenin 
yoğun rüzgara maruz kalması, asma 

tavan montajı ile asma tavanın altında 
bulunan check-in bankolarının montaj 
işlerinin eş zamanlı ilerlemek zorunda 
olması ve bu nedenle 14 m lik açıklığın 

makaslarla geçilmesi gerekliliği, 30 m 
yüksekliğe çıkan iskelenin döşeme 
hariç ankrajının yapılacağı başka bir 
betonarme elemanın olmaması, kat 
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İstanbul Havalimanı’nda PERI İmzası
IGA İstanbul Havalimanı Terminal Binası Asma Tavan İşleri
Arnavutköy / İstanbul

IGA Terminal Binası, TB2-TB3-TB4 Bölümü Proje Müdürü Hüseyin San’ın Görüşü:
PERI UP LGS sistemini seçerken hiç tereddüt yaşamadık. Daha önce PERI’nin aynı 
sistem ile çözdüğü PIER 3-4 binalarında edinilen deneyimler, bize bu sistemin Terminal 
Binası için de doğru seçim olduğunu göstermiştir.Tecrübeli mühendislerimiz, saha 
ekibimiz ve PERI desteği sayesinde asma tavan işlerimiz korkulan bir zorluk olmaktan 
çıktı. Tam güvenlikli ve son derece verimli bir çalışma ortamı sağlamış olduk. PERI UP 
LGS sistem çözümü ile zamana karşı yapılan bu yarışta, planlamanın çok öncesinde 
montajlarımızı gerçekleştirdik. Emeği geçen tüm ekibime ve PERI ailesine teşekkür 
ediyorum. Türkiye’nin en büyük ve en önemli projesi olan ve Arnavutköy’de inşa 
edilen bu görkemli havalimanı’nın sadece terminal binası ve iskele binaları toplamda 
2.400.000 m2 inşaat alanına sahiptir. İki farklı proje müdürlüğüne bağlı olan PIER (İskele 
Binası) ve Terminal Binasında, toplam 210.000 m2’lik kısmının asma tavan montajı 
PERI UP Flex sistem ile yapılmıştır.

Yüklenici: IGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Tic. İşletmesi    -   Servis: PERI İstanbul Ofisi
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yüksekliğinin 17,5-30 m arası değiş-
kenlik göstermesi ve tabiki en önemlisi 
çok zorlu iş programına uygun olarak 
malzemelerin şantiyeye zamanında 
sevkinin yapılması gibi etkenlerdir.
Platform taşıyıcı sistem olarak 
PERI’nin DiBT (Deutsches Institut für 
Bautechnik) TSE sertifikalı standart, 
güvenlikli, flanşlı iskele sistemi olan 
PERI UP Flex kullanılmıştır. 4 adet, 
75 metre uzunluğunda ve 17.5 metre 
yüksekliğinde taşıyıcı iskele sisteminin 

üzerine 33x37,5 m ölçülerinde PERI 
UP LGS sistem platform montajı yapıl-
mıştır. Asma tavan mimarisinin kubbe 
şeklinde olmasından ötürü bu 1.250 
m2 platform, üzerinde 8 adet PERI UP 
modüler tekerlekli iskele ve 25 kişinin 
çalışabileceği şekilde dizayn edilmiştir. 
Sayılar ile ifade etmek istenirse; 1.250 
m2 raylı platform, üzerinde 1.15 kN/m2 

hareketli yük (25 işçi ve 8 adet teker-
lekli iskele) ve taşıyıcı iskele sistemleri 
ise 140 km/saat rüzgar hızı gibi, çok 

yüksek yatay ve dikey yüklere göre 
dizayn edilmiştir. 
Taşıyıcı sistemin içine, platformun ray-
lar üzerinde güvenli bir şekilde itilebil-
mesi için yürüme yolları ve korkuluklar 
eklenmiştir. Platfom 3 ayrı parça olacak 
şekilde tasarlanmış olup 1.250 m2 
platformun toplam yer değiştirme sü-
resi 15 dakika’dan az sürmektedir. Bu 
sebeple asma tavan imalatı neredeyse 
hiç durmadan devam etmiştir. Projede 
kat yüksekliğinin kimi bölgelerde 17.5 
m, kimi bölgelerde ise 30m olması 
sebebiyle PERI ve IGA mühendislerinin 
ortak kanısı sonucu tüm iskele sistem-
leri tie-rod’ lar ile döşemeye ankrajlan-
mıştır. Kat yüksekliği 30 metre olan 
bölgelerde, oturum alanı 700 m2 olan 
iskeleler PERI UP Flex ile PERI SRU 
çelik kuşaklarının muhteşem uyumu ile 
çözülmüştür. Bu 30 metre kat yüksekli-
ğine sahip bölgeler de sadece döşe-
meye ankraj yapılarak desteklenmiştir.
Terminal binası içerisindeki asma tavan 
işleri bittkten sonra ise; tüm iskele sis-
temi sökülerek, binanın dış tarafındaki 
asma tavan imalatları için o bölgeye 
kurulmuşlardır.
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Bu şantiyede perde kalıplarında VARIO 
GT 24 sistem kullanılmıştır. Perdelerin 
yüksekliği 8,50 metre ile 10,50 metre 
arası değişmektedir, kalınlıkları 60 san-

timetredir. 5,40 metre ve 5,10 metre 
yüksekliğinde iki farklı GT 24 ahşap 
kiriş GT uzatma elemanı kullanılarak 
birleştirilmiş ve 10,45 metre yüksek-

liğinde perdelerin dökümünün tek 
seferde yapılabilmesi amaçlanmıştır. 
Bu sayede derz olmadan ve hızlı imalat 
yapılmıştır.
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Manisa Organize Sanayi Bölgesi Lojistik 
Depolarında PERI VARIO GT 24 Kalıp 
Sistemi Tercih Edildi
MOS Lojistik Depoları İnşaatı
Yunusemre / Manisa

Şantiye Şefi Sn. Doğuş Metin’in yorumu; 
Yapımını üstlenmiş olduğumuz Manisa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan MOS 
Lojistik Depolarının inşaatına 2017 yılında başladık. 40.000 m² kapalı alan üzerine yapılan 
depo inşaatında hibrit yapı sistemi kullanılmaktadır. Yapının yarısı prefabrik beton kolon 
ve kirişlerle diğer yarısı yerinde döküm beton ile yapılmaktadır. Projede yaklaşık 30.000 
m³ beton işi vardır. Deprem perdelerin yapımında PERI kalıpları ve iskelelerini tercih 
ettik. Perdelerin yükseklikleri 8,5 metre ile 10,5 metre arasında değişmektedir. Arayışı-
mız ekonomik, hızlı ve güvenli bir sistem üzerineydi. PERI VARIO GT 24 perde sistemi 
ve  PERI UP çalışma iskelesini kullanmamız sayesinde 2 günde 1 perde dökebiliyoruz. 
İşin 3 ay gibi kısa bir sürede bitirilmesi gerektiğinden bu durum bizim için hayati öneme 
sahibidir. VARIO GT 24 perde sistemi ile döküm yapmamız bize tek seferde 10 metre 
yükseklikteki perdeleri aralarında derz olmadan dökebilme imkanı verdi, bu da daha 
kaliteli ve hızlı imalat yapabilmemiz demek. Bunlara ek olarak  PERI UP demirci iskelesi 
hem güvenli hem de verimli bir çalışma sahası yaratmıştır. PERI’nin tecrübesi ve kalitesi 
ile projemize hızlı, ekonomik ve güvenli devam etmemizi sağlamıştır.

Servis: PERI İzmir Ofisi  -  Yüklenici: Dere Construction

Çimko Çimento CCR Binası 
Brüt Beton Uygulaması
Çimko Çimento CCR Binası
Adıyaman

Şantiye Şefi 
Mustafa Küçükarslan’ın yorumu: 
Bu projede bizim için önemli olan 
zaman problemini çözüm ortağımız 
olan PERI Kalıp’ın  bize sunduğu 
TRIO ve VARIO Kalıp Sistemleri’nin 
kurulum kolaylığı sayesinde önemli 
ölçüde aşmış olduk. Bunun yanı sıra 
kaliteli teknik hizmeti, hızlı, ekonomik 
ve güvenli çözümleri için PERI’ye 
teşekkür ederiz. 

Adıyaman’da Ankas Mühendislik tarafından Çimko Çi-
mento ve Beton Sanayi A.Ş için yapılan CCR Binası yak-
laşık 1000 m² inşaat alanına sahiptir. Farklı fonksiyonları 
içinde barındıran bir yapı olması sebebiyle bina birbirine 
entegre 3 ayrı bölüm halinde tasarlanmıştır. Bodrum 
katta tüm işletmenin kablolama ve depolama ihtiyacına 
cevap veren depolama katı, zemin katta yine tüm işlet-
menin elektrik ihtiyacının karşılandığı ve kontrollerinin 
yapıldığı elektrik katı ve 1. katta ise işletmenin beyni gibi 
çalışan tüm veri tabanının olduğu CCR katı konumlandı-
rılmıştır. Binanın cephesinde firmanın kimliğini yansıtan 
brüt beton bir yüzey tercih edildi. Brüt beton yüzeyin 
hissettirdiği kütlesel nötr hava dikey bant pencerelerin bir 
araya gelerek oluşturdukları ritim ile birlikte kırılmış olup, 
antrasit kompozit sövelerle bir kontrast oluşturarak bina-
ya hareketlilik kazandırmıştır. Betonun yüzeyi pürüzsüz 
ve güvenli bir şekilde imal edilmesi için TRIO panel kalıp 
sistemi kullanılmıştır.

Mimar Zelal Özge Tanrıverdi 
Gezer’in yorumu: 
PERI Kalıp’ın sunduğu üstün kalıp 
teknolojisi sayesinde bina cephe-
sinde ön gördüğümüz doğal brüt 
beton yüzeyi elde edebildik. Bu 
mimari beton yüzeyin yanı sıra proje 
aşamasında sundukları titiz çalışma-
larıyla uygulama sürecini hızlı, pratik, 
ekonomik ve güvenli bir şekilde 
yürütebilmemizi sağlayan çözüm 
ortağımız PERI’ye teşekkür ederiz.

Servis: PERI Gaziantep Ofisi

Yüklenici: Ankas Mühendislik

Ece Tur Ece Turizm İnş. Tic. ve Mağ. 
İşlt. A.Ş. tarafından inşa edilen Melen 

Barajı İstanbul’un yaklaşık 200 km 
doğusunda ve Sakarya iline bağlı Ko-
caali ilçesinin Ortaköy beldesine 5 km 
mesafede Cumayeri ilçesi – Uğurlu 
köyü arasında Büyük Melen Çayı üze-
rindedir. Proje inşaatı için tercih edilen 
PERI kalıp ve iskele sistemleri projeye 
birçok avantaj sağlamıştır. Projenin 
amacı, Batı Karadeniz Havzası’nın 
önemli akarsularından Büyük Me-
len Çayı su potansiyelinden istifade 
ederek İstanbul metropolitan alanı 
dahilinde 2071 yılına kadar olan içme, 
kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçları-
nın öncelikle karşılanmasını hedefle-
yen su teminine ilaveten hidroelektrik 
enerji üretimi yapılmasıdır. Ayrıca 
yörenin su ve toprak kaynaklarının 

geliştirilerek bu yörede yaşayan halkın 
ekonomik ve sosyal kalkınmasına 
katkı sağlamaktır.

Su Yapıları Projelerinde PERI İşbirliği
Melen Barajı İnşaatı 
Kocaali / Sakarya Servis: PERI Bursa Ofisi

Yüklenici: Ece Tur Ece Turizm İnş. Tic. Ve Mağ. İşlt. A.Ş.

Proje Müdürü Yusuf Yaşar Çember’in yorumu: 
Melen Barajı İnşaatı proje kapsamında, 113 kotunda yer alan döşeme ve bu konsol dö-
şemeyi taşıyacak olan konsol kirişlerin kalıp ve kalıp iskelesi işlerimizde partnerimiz olan 
PERI ile başarılı bir performans ile çalıştık. Betonarme perdeden 670 cm konsollar üze-
rine oturan, kiriş derinlikleri ise 100 cm - 300 cm civarında olan döşeme kalınlığı 60 cm 
-100 cm arasında değişen ve zeminden 92 m yükseklikte olan su alma yapısı platformu-
muzu kısa zamanda tamamladık. İş emniyeti ve sağlığı kuralları açısından da bizi çok ra-
hatlatan, SB + SKS tek taraflı payanda sistemi ve PERI UP Rosett Flex iskele ve SLS ağır 
yük payandaları ile 1 adet kule vinç ve 2 adet mobil 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 – süpervizör desteği ile hizmet sunu-
munda her zaman öz verili olan partnerimiz PERI ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiriz.



Antalya Gazi Bulvarı üzerindeki Çallı 
Kavşağı Antalya trafiğinde en yoğun 
araç trafiğinin yaşandığı noktaya inşa 
edilmiştir. Köprü uzunluğu 190 metre, 
tabliye genişliği 30 metre olacak ger-
gili ve ard germe köprü projesinde 50 
metre, 75 metre ve 50 metre olmak 
üzere kaideler arasında üç geniş boş-
luk bulunmaktadır. Köprü ayaklarına 
mesnetleyen takozlar yüksek sö-
nümlemeli kurşuk çekirdekli mesnet 
takozlarıdır, gergili ve ard germeli 
olarak Türkiyenin en büyük 2. köprü 
projesidir
Köprüde gövde kalınlıkları 20, 25, 
30 ve 40 cm ve taşıyıcı kiriş  beton 
kalınlığı 250 cm olan köprü gövdesin-
de metrekarede 4,9 - 61,25 ton yük 
oluşmuştur. Bu yüksek yüklerin taşın-
masında PERI PD8, PERI UP iskeleleri 
ve VARIO GT 24 perde kalıp sistemi 
kullanılmıştır. Açıklık bölgelerinde 
kullanılan PD8 yük iskeleleri 150X150 
ve 150X200 cm karelasyon planında 
kurulmuştur. PD8 yük kulelerinin yük-
sek yük taşıma kapasitesi sayesinde , 
az malzeme ile yüksek yük kapasitele-

rinin emniyetle taşınması sağlanmıştır. 
Temel olarak PERI UP ise; hem bir 
iş iskelesi, hem de çok fazla bağlantı 
aparatları gerektirmeden rijit bağlantı 
noktaları olan, yüksek kapasiteli, ken-
dinden emniyet sistemli, bir iş,çalışma 
ve yük iskelesidir. Tüm elemanları 
kendinden galvanizli malzemelerden 
üretilmiştir. Bir kişi tarafından kolaylık-
la kurulabilmektedir. Düşeyde emniyet 
kancası kendiliğinden kilitlenerek 
birleşimin rijit konuma gelmesini 
sağlamaktadır. Aynı şekilde yatay 
bağlantılar üzerinde bulunan deliklere 
diagonaller takılmakta ve yüksek kapa-
sitede dayanım elde edilmektedir.
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Antalya Trafiğini Rahatlatan Modern 
Kavşak Projelerinde Kullanılan 
PERI Uygulamaları 
Çallı Kavşağı Köprü Projesi
Kepez / Antalya

Proje Müdürü 
Erdem Altaş’ın Yorumu:
Şehrin en önemli kavşak noktala-
rından biri olan Çallı kavşağında 
projenin hızlı ve kazasız bir şekilde 
gerçekleştirilmesi gerekiyordu, bu-
nun için gerekli 50 tır kalıp malzeme-
sini 1,5 ay içerisinde temin ettik ve 
PERI’nin mühendislik çözümleri ve 
dayanıklı iskeleleri ile beton yükünün 
çok ciddi olduğu köprü tabliyelerini 
güvenle imal 
ettik. PERI’ye çok teşekkür ederiz. 
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Katı Atık Ayrıştırma Tesisi, Kaba işleri, 
İnce işleri, alt yapı işleri ve çelik işleri 
olarak ayrışmış birim fiyatlı anahtar 
teslim projedir. Katı Atık Ayrıştırma 
tesisi 3 Binadan (Merkez Bina, Ofis 
Binası ve Trafo Binası) oluşmaktadır. 
Toplamda 4.000 m2 kapalı alanı olan ve 
döşeme yüksekliği yaklaşık 10 metre 
olan inşaat alanımız bulunmaktadır.  
Avrupanın en büyük katı atık ayrıştırma 
tesisi olup, 3. Havalimanında yüksek 
döşemesi bulunan nadir binalardandır.
Bakım Bölgesi 4 Binadan oluşmakta-
dır. Toplamda 17.000 m2 kapalı alanı 
olan inşaat alanımız bulunmaktadır. 
Avrupanın en büyük bakım tesisleridir. 
Döşeme yükseliği yaklaşık 8 ila 12 
metre arasında değişkenlik göstermek-
tedir. Bakım Bölgesi 3. Havalimanında 
yüksek döşemeli ve uzun kolonlu bina-
lardandır. Meteoroloji Merkezi havali-
manı ATC kulesiyle koordineli olarak 
çalışmakta ve kule yüksekliği yaklaşık 
24 metreyi bulmaktadır.
3.Havalimanı destek binaları ihalesi 
kapsamında GC GROUP İÇ VE DIŞ 
TİC.LTD.ŞTİ firmasının yapımını üstlen-
diği bakım merkezi, kar küreme binası, 

katı atık binası, meteoroloji binası, trafo 
binası, idari bina ve köpek barınağı 
gibi pek çok farklı yapıyı aynı solukta 
imal edebilmek adına, şantiye ekibi ile 
birlikte kalıp dizaynları ve devir planları 
hassasiyetle oluşturulmuş ve şantiye 
sevkiyat programına paralel sevkiyatlar 
gerçekleştirilmiştir.
Projenin zorlu yanlarının belki de en 
başında geleninin; çok sayıda farklı 
binanın aynı anda başlayan imalatla-
rındaki kalıp sirkülasyon detaylarının 
doğru bir şekilde planlanması oldu-
ğundan, sıkışık imalat takviminde bu 
planlama ve sevkiyatlar şantiye ekibi 
ile koordineli olarak oluşturulmuş ve 
uygulanmıştır.
Döşeme kalıplarında PD8 İskele siste-
mi, GT24 kafes kiriş mahyalar ve VT20 
ahşap kiriş ızgaralar kullanılmıştır.4,5 
mm et kalınlığında Ø60,3 mm çapında, 
sıcak daldırma galvanizli borulardan 
imal edilen PD8 iskele sisteminin ve 
ana taşıyıcı mahya olarak kullanılan 
GT24 kafes kirişlerin yüksek taşıma 
gücü kapasitesi sayesinde, daha az 
sayıda yük kulesi kullanılmış ve bu 
sayede iskele kurulum, devir işçilik ve 
sürelerinde ciddi tasarruflar sağlanmış-
tır. Yüksek tabliyelerde uygulanan; yük 
kulelerinin zeminde oluşturulup vinç 
yardımı ile nihai kurulum noktasına 
taşınması uygulaması ile iş güvenliği 
ve devir hızı açısından geleneksel 
sistemlerin kullanıldığı benzer uygula-
maların çok ötesine geçilmiştir. 
Döşeme kalıbı kurulum aşamasındaki 
bir diğer dikkat edilmesi gereken hu-
sus ise kalıp kenar korkuluk ve bariyer-
lerinin, çalışanları düşme tehlikelerine 
karşı koruyabilmesidir. Bunun için uy-

gulanacak yaşam halatlarının yanı sıra 
PERI’nin geliştirdiği PROKIT sistem 
koruma bariyerleri ana taşıyıcı mahya 
kafes kiriş GT24’ler ve/veya tali taşıyıcı 
ahşap kiriş VT20’lere takılabilen tek tip 
korkuluk tutacaklarına uygulanan, hem 
malzeme hem de personeli düşmelere 
karşı koruyabilen kenar bariyer sistemi 
de önemli bir güvenlik açığını kapatmış 
bulunmaktadır.
Katı atık bertaraf merkezi binasında bu-
lunan guseli kolonlar için VARIO GT24 
sistem kolon kalıbının esnek kurulum 
ve boyutlandırılabilme imkanlarından 
faydalanarak, 9 m yüksekliğinde guseli 
kolonlar guse betonları da beraber 
tek seferde dökülebilecek şekilde 
imal edilmiştir. Diğer ölçülerdeki düz 
kolonların imalatında ise TRIO oversize 
kolon kalıbı kullanılmıştır.Trio kolon 
kalıbı ile 20x20 cm den 105x105 cm 
ebatlarına kadar her türlü kolonu tie-rod 
ihtiyacı olmadan dökülebilmektedir. 
Hızlı devir edilebilme özelliği sayesinde 
10 m yüksekliğinde TRIO kolon kalıp-
ları günlük döküm yapılarak projede 
yüksek imalat hızlarına ulaşılmıştır.
Tüm kolon kalıplarının betonlama 
platformlarına erişim için arka kafesli 
merdiven modülleri monte edilmiş 
ve kalıplar ile merdivenlerin de devri 
sağlanmıştır.
Döşeme kalıbına erişim noktasında da 
güvenlik ve verimliliği ön planda tutan 
GC GROUP, PERI UP sistemin bir 
başka uygulama alanı olan merdiven 
modülünden de saha çalışanlarının 
kullanımına sunmuş, kalıp imalatı için 
döşeme üzerine erişimi güvenlikten 
taviz vermeden en uygun sistem ile 
çözmüştür.

Havalimanı Destek Binalarında PERI İmzası
3.Havalimanı Kar Küreme Binası
Arnavutköy / İstanbul

Proje Müdürü Ömer Türker’in yorumu:
Evvelde de PERI ile 3. Boğaz Köprüsün de de çalışma imkanımız olmuştu, GC GROUP 
firmasıyla 3. Havalimanında PERI ile gerek getirdiği çözümler, gerek mobilizasyon ve 
mali açıdan bizlere destekleri her daim önümüzü açacak biçimde oldu. 3. Havalima-
nındaki Projemiz de PERI’nin kurulumu ve sökümü kolay olan yüksek kolon kalıpları ve 
döşeme iskele sistemlerini başarıyla uyguladık. Bir projede gerekli olan 2 etkenden bi-
risi malzeme ve diğeri ise işçiliktir. PERI ekipmanları, sistemleri ve malzemeleri o kadar 
yaygın kullanılmaktaki, ekiplerimiz herhangi bir süpervizör desteğine ihtiyaç duymamış 
olup, gerekli tüm kurumları daha önceden bir çok projede gerçekleştirdiğinden dolayı 
3. Havalimanındaki projelerimizde ivedilikle imalatları tamamlamışlardır.  Mobilizas-
yon, Projelendirme, Sevkiyat ve diğer ihtiyacımız olan tüm konularda  PERI’nin özverili 
çalışmasını her daim hissettiğimizi belirtmek ister ve PERI’ye teşekkürlerimizi iletiriz.

Servis: PERI İstanbul Ofisi  -  Yüklenici: GC Group İç ve Dış Tic.Ltd.Şti

Servis: PERI Antalya Ofisi Yüklenici: Makyol İnşaat - HGG İnşaat Ortaklığı 
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2009 yılında hizmete giren 390 bin m3 
kapasiteli ve Avrupa’nın sayılı tesisle-
rinden biri olarak kabul gören Ataköy 
Arıtma Tesisinde kapasite artırımı 
gerçekleşiyor.  Atık Su I.Kademeye ge-

len 86.400 m3/sa kapasiteli taş tutucu 
ve kaba ızgara ünitesinden geçirilerek 
40.000 m3/sa kapasiteli I.Kademe arıt-
ma ünitelerine gönderilecek,kalan atık 
su 46.500 m3/sa kapasiteli kolon tipi 
pomplarla dereye by pass edilecektir. 
I.Kademenin kaba ızgara sonrası atık 
suyun 16.700 m3/sa’lik kısmı II.Kade-
menin ön arıtma girişine verilebilecek 
şekilde tasarlanacaktır.Atık Su kaba 
ızgara ünitesinden geçtikten sonra I. 
ve II.Kademe tesislere ayrılabileceği 
gibi,II.Kademe için inşa edilecek tesis 
yalnızca Tavukçu kollektörünün atık 
suyunu arıtacak şekilde de işletile-
bilir olacaktır.Bunun için II. Kademe 
inşasının yapılacağı alanda 33.334 m3/
sa kapasitelitaş tutucu ve 16.700 m3/sa 
kapasiteli ön arıtma üniteleri inşa edi-
lecektir. Mevcut dolu savak yapısının 
hacmi 86.400 m3/sa kapasiteyi karşıla-
maya uygun şekilde revize edilecektir.
Her iki tesis de 86.400 m3/sa 33.334 
m3/sa’lik debiyi pompasız saaklaya-
bilecek şekilde dolu savak yapısıyla 
donatılacaktır. 2016 yılının Haziran 
ayında yapımına başlanan ve 2018 yı-
lında bitirilmesi öngörülen tesisin ikinci 
kademesi 240.000 m3 kapasiteye sahip, 

1.100.000 kişiye hizmet edecek şekilde 
tasarlandı. Tesis; Bakırköy, Bahçelievler 
ve Bağcılar İlçeleri’nin tamamı ile Ba-
şakşehir, Küçükçekmece ve Sultangazi 
ilçeleri’nin bir bölümünün atık sularını 
ileri biyolojik olarak arıtacak ve çevreye 
zarar vermeden uzaklaştıracak. Bu pro-
je, NETA MÜHENDİSLİK’in konusunda 
uzmanlaşmış ekibinin yönetiminde, 
PERI Kalıp Sistemleri ile çözülmüş ve 
çözülmektedir.
Proje kapsamındaki; Havalandırma Ha-
vuzu Dış Dairesel Perdesi, BİO-P Havu-
zu Dairesel Perdesi ve Son Çöktürme 
Havuzu Dairesel Perdelerin imalatları-
nın VARIO GT-24 sistem ile yapılması 
uygun görülmüştür. Burada esas etken, 
betonarmede istenilen dairesel formun; 
VARIO GT24 Sistemde kullanılan ara 
dolgu ahşabı ile daha kolay ve pratik 
bir şekilde verilebilmesi olmuştur.  
Projedeki yüksek havalandırma perde 
imalatlarında,güvenli bir şekilde demir 
imalatlarının yapımı için; PERI-UP 
Sistem Demirci İskele modülleri tercih 
edilmiştir. Havalandırma binasında 
yer alan kiriş imalatlarının yapımında 
ise PD8 İskele Sistemi ile betonarme 
imalatı devam etmektedir.

Kuzey Marmara Otoyolu projesi, Türki-
ye’de en büyük metropolleri ve sanayi 
bölgelerini barındıran Marmara bölge-
sinin ulaşımını, her iki kıtada da sağla-
yacak çok önemli bir ulaşım yatırımıdır. 
Projenin tamamlanması ile Kuzey Mar-
mara bölgesinde özellikle ana arterleri 
civarında gelişerek büyüyen, sanayileş-
menin oluşturduğu bölgesel trafik ile 
bölgeden transit geçen şehirlerarası ve 
uluslararası trafik birbirinden ayrılarak 
ulaşımda rahatlama sağlanacaktır. Proje 
Silivri ilçesinin Alipaşa semtinde bulunan 
Kınalı kavşağında başlayıp, Sakarya’nın 
Akyazı TEM kavşağında sona ermek-
tedir. Avrupa yakasında 91,50 km ve 
Asya yakasında 178,20 km olmak üzere 
toplam 269,70 km uzunluğa sahip proje, 
3. Havalimanı bağlantıları, Osmangazi 
Köprüsü Körfez bağlantısı ve Karasu 
kavşakları ile bölgede yeni yatırımların 
önünü açacaktır.

Ülkemizin sektöründe lider firmalarından 
olan ve birçok önemli ve prestijli büyük 
projenin ana yükleniciliği üstlenmiş 
CENGİZ İNŞAAT, bu önemli projenin 
5.kesimi için, yurt dışındaki projelerde 
ülkemizi gururla temsil eden ve özellikle 
köprü-yol projelerinde uzmanlaşmış ATI 
İnşaat’ı tercih etti. Projenin alt yükleni-
cisi ATI inşaat da imalat zorluk derecesi 
yüksek olan şantiyede PERI kalıp sis-
temlerini kullanmayı uygun buldu.
Projede yer alan menfez kalıpları için 
PD8 döşeme kalıbı sistemi seçildi. 
Mahya olarak yüksek dayanımlı GT24 
kafes kiriş, ızgara olarak dolu gövdeli 
çelik başlık korumalı VT20K ahşap kiriş 
kullanıldı. 150 cm kalınlığındaki döşe-
meden gelen yükleri PD8 sistem GT24 
ve VT20K ile kombine ederek karşıladı. 
PD8 sistemin ağır yük taşıma kapasitesi 
ve masa dizaynının pratikliği devir hızları-
nın artmasını sağladı.
Panellerin beton dökümüne hazır, ken-
dinden plywoodlu oluşu, 35 kg/m2’lik 
düşük ağırlığından dolayı el ile taşınabilir 
olması, mobil vinç çalışma imkanının her 
yerde mümkün olmadığı bu şantiyede 
saha ekibine çok büyük kolaylık sağladı. 
Gerek beton yüzeyi gerekse modüler 
yapısı ile LIWA sistem, menfez yapı-
larında beklenen kaliteyi kullanıcısına 
sundu. Elevasyon perde kalıbı olarak 
VARIO VT20K, tırmanır sistem olarak 
CB160-CB 240 stoklandı. Stok olarak 4 

set VARIO VT20K+CB160/240 kalıp seti 
ile birlikte, 4 set VARIO VT20K perde 
kalıbı dizayn edildi. Böylece 4 set kalıp 
ilk dökümü devamlı dökerken, diğer 4 
set tırmandırıldı. CB tırmanır sisteme 
bağlı olan VARIO VT20K panellerin 
platform üzerinde 75  cm geri çekilmesi, 
elevasyon imalatında, panellerin zemin 
kotuna indirilmesi gerekliliğini ortadan 
kaldırdı. Böylece vinç hareketi azaltıldı 
ve hız kazanıldı.
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ATAKÖY Atık Su Arıtma Tesisi 
Etap 2’de PERI İmzası
ATAKÖY Atık Su Arıtma Tesisi II. Kademe İnşaatı
Ataköy / İstanbul

Kuzey Marmara Otoyolu’nda Kullanılan 
PERI Kalıp Sistemleri
Kuzey Marmara Otoyolu
Kurtköy-Akyazı 5.Kesim

NETA Mühendislik Proje Müdürü 
Firma Sahibi Tayfun Bahar’ın yorumu:
Projemiz kapsamında yapılacak imalatlar 
için teknolojik çözümler arayışını birlikte 
yıllarca çalıştığımız PERI ile devam ettir-
dik. TRIO ve VARIO kalıp sistemi ile %50 
daha fazla ekonomik avantaj sağlamış 
olan PERI’nin perde kalıbı ve tırmanma 
platformlarını kiralama yoluna gittik. 
Planladığımız sürede imalatı tamamla-
yabiliyoruz. Çok iyi derecede teknik ve 
pratik destek aldık. Teşekkürler PERI

Şantiye Şefi Batuhan Nazır’ın yorumu: 
Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim inşaa-
tını istenilen sürede ve güvenli bir şekil-
de tamamlamak için tercihimizi PERI’den 
yana kullandık. PERI’nin bize sunmuş 
olduğu kalıp sistemleriyle imalatta 
karşılaştığımız zorlukların hızlı bir şekilde 
üstesinden geldik. Süreç boyunca verdi-
ği mühendislik ve lojistik hizmetlerden 
dolayı PERI’ye teşekkür ederiz. 

Servis: PERI İstanbul Ofisi
Ana Yüklenici : ALKATAŞ & FİSİA İTALİMPİANTİ  Adi Ortaklığı
Alt Yüklenici : NETA Mühendislik

Servis: PERI İstanbul Ofisi
Alt Yüklenici: ATI İnşaat
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Merzifon Evsel Atık Su Arıtma Te-
sisi projesi ile Türk mevzuatı ve AB 
müktesebatına uygun olarak Merzifon 
Belediyesi için bir Atık Su yönetim 
sisteminin kurulması, bölgedeki çevre 
kirliliğinin kademeli olarak azaltılması 
hedeflenmiştir. Proje Merzifon’un gele-
ceği için büyük bir önem taşımaktadır. 
Projeyi GEZER Endüstri İnşaat San. Ve 
Tic. A.Ş. üstlenmiştir.
Şantiye şefi Cihangir Emre Akyüz pro-
jenin 8952 m2/gün kapasiteli (44.760 
nüfus eşdeğer) karbon içeriği giderimi 
yapan Biyolojik Arıtma Tesisi İnşaatı 
olduğunu belirtti. Ayrıca proje kapsa-
mında; Tüm mekanik ekipman ve ens-
trümantasyon temini, PLC ve SCADA 
kullanımı ile tesisin otomatik kontrolü-
nün yapılması, havalandırmalı kum ve 
yağ tutucu binası inşaatı, havalandırma 
havuzları (3936m2) inşaatı, son çökelt-
me havuzları inşaatı, aerobik çamur 
çürütücü sistemi binası inşaatı, çamur 
susuzlaştırma binası inşaatı, koku gide-
rim sistemi binası inşaatı, havalandırma 
havuzları ve blower binası inşaatı, 

işletme binası inşaatı, atölye binası 
inşaatı, diğer tüm inşaat işleri, tesisin 
90 gün işletilmesi ve tesisin 1 yıl süre 
ile teknik takip ve refakatinin yapılması 
işlerinin tamamlandığını aktardı. 
Perde kalıbı olarak dizayn edilen ken-
dinden plywoodlu, beton döküme hazır 
TRIO panel sistem dairesel havuzların 
yüksekliklerine adapte olmuş, hızlı de-
vir imkanı daha daha sonra yapılacak 
olan imalatın önünü açmıştır.  TRIO 
kalıp sisteminin en büyük özelliği 
beton dökümüne hazır olmasıdır. 
Böylece şantiye kalıp için ilave bir ön 
montaj zamanı harcamamıştır. TRIO 
sisteminin işçiliğinin 0,20 adam saat/
m2 olması ve 80 kN/m2 basınca göre 
dizayn edilmesi, şantiyede kalıp devir 
ve beton döküm hızını da mümküm 
olduğunca arttırmıştır. TRIO paneller 
ile düz perdeler yapılabildiği gibi bu 
projenin gerektirdiği daireselliği verme 
konusunda da projenin eğrilik yarıça-
pına bağlı olarak hazırlanmış olan ara 
dolgu elemanlar ile dairesel yapılar 
yapılabilmektedir.
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Merzifon’da AB Projesinde PERI İmzası!
Merzifon Evsel Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı
Merzifon / Amasya

Proje Müdürü Serkan BOLSOY;
Atık Su arıtma tesisleri karakteri gereği 
zorlu ve deneyim gerektiren imalat 
metotları barındırmaktadır. Kalıp ve iskele 
alanında yıllardır çözüm ortağımız olan 
PERI ile projemizde emniyetli ve kaliteli 
imalatlar yaptık. Özellikle betonarme 
perde duvar imalatlarında, projemizde bu-
lunan değişik kesit, geometri ve yüksek-
liklere TRIO kalıp sistemi sayesinde kolay 
çözümler bulabildik. TRIO sistemin kolay 
ve güvenli montaj-demontaj yapılabilmesi, 
bizlere emniyetli, süratli ve rahat çalışabil-
me imkânı sundu. Teşekkürler PERI.

 Servis: PERI Ankara Ofis   -   Yüklenici: GEZER Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Proje, Ankara-Samsun yolu Mamak /
Lalahan mevkiinde iki adet Viyadük 
yapım işidir. Viyadük-1, 638 m
uzunluğa 13 açıklığa, Viyadük-2 ise 
430 m uzunluğa ve 9 açıklığa sahiptir. 
Viyadükler ard-germe method ile imal 
edilmektedir. Viyadüklerde açıklıklar 
40-60 m arası uzunluklara sahiptir. 
Viyadük gövde genişliği 13,20 m olup 
viyadükler üzerinde çift yönlü ray hattı 
çalışacaktır. Viyadük gövde altı yük-
sekliği 6-18 m aralığında değişkenlik 
göstermektedir. Viyadükler Samsun 
yolunu iki noktada geçmek üzere 
projelendirilmiştir. Köprü gövdesini 
köprü ayaklarına mesnetleyen takozlar, 
tek yön istikamette çalışan yüksek 
sönümlemeli olarak dizayn edilmiş ve 
projelendirilmiştir. Ard-Germe köprü-
ler imalat prosedüründe, uzun sureli 
teknik çalışmaları, birbirini takip eden 
zorlu imalat aşamalarını içermektedir. 
Bu aşamaların en önemli bölümü köp-
rü taşıyıcı gövdesi imalatıdır. Projede 
köprü gövdesi, içi boş kesite sahip 
olup, değişen gövde kalınlığı sebebi ile 
m2 de 1,56 – 9,10 ton arasında beton 
yükü oluşturmaktadır. Bu yüksek yük-
lerin taşınmasında PERI PD8 yük ku-

leleri kullanılmıştır. Projede kullanılan 
PD8 sistem yük kuleleri 150x150 cm 
ve 150x125 cm karelasyon planında 
kurulmuştur. PD8 yük kulelerinin yük-
sek yük taşıma kapasitesi sayesinde, 
az malzeme ile yüksek yüklerin emni-
yet ile taşınması sağlanmıştır. Gövde 
altında kuleler arasında ki mesafe bir 
istikamette 140 cm, diğer istikamette 
ise 85 cm olarak projelendirilmiştir. 
Bu mesafeler yük kuleleri arasında 
geniş ve rahat çalışma alanları oluş-
turmuştur.  Projede ki yüksek iskele 
yüksekliğinin emniyetle aşılmasında, 
PD8 yük kulelerinin zeminde kuru-
lup vinç ile yerine yerleştirilebilmesi 
büyük katkı sağlamıştır. PD8 yük 
kuleleri birbirinden bağımsız olarak 
kurulmuş olup, yük kuleleri arasında 
ki yatay denge ise kulelerin birbirine 
boru ve boru kelepçeleri ile bağlanma-
sıyla sağlanmıştır.  Yüksek yükler yük 
kulelerine, GT24 ahşap kirişlerin mah-
ya olarak kullanılmasıyla aktarılmıştır. 
GT24 ahşap kirişlerin hafif, dayanıklı 
ve yüksek yük taşıma kapasitesine 
sahip yapısı, projede işçiliğin azaltılma-
sında ve emniyetle yük aktarılmasında 
önemli rol oynamıştır.

Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren Viyadük 
İnşaatında PERI İmzası
Ankara – Sivas YHT Hattı Elmadağ / Kayaş Kısmı Viyadük 
1-2 Yapım İşi Lalahan Mevkii / Ankara

Firma Ortağı Engin COŞKUN;
Ülkemizin doğuya açılacak Yüksek 
Hızlı Tren demir ağının, başkent Ankara 
çıkışında fiziken kritik öneme sahip zorlu 
bölgelerinde ki viyadük inşaatları işimizde, 
firmamızın emniyet kaygıları, iş güvenli-
ğindeki hassasiyeti, titizlikte yürüttüğümüz 
çalışmalarda kalıp ve iskele alanında PERI 
ile çalışmamızda etken sebepler olmuş-
tur. Emniyetli, ekonomik, hızlı ve teknik 
çözümlemeleri ile bize her daim yardımcı 
olan PERI’ye teşekkür ederiz.

Ana Yüklenici: TOR YAPI - TOLGA KARADENİZ 

Servis: PERI Ankara Ofisi



1986 yılında kurulan Armaplast, depola-
ma ve proses tankları, profil ve ızgara-
lar, su ve gaz arıtma üniteleri, soğutma 
kuleleri ve kültür balıkçılığı ekipmanla-
rını içeren detaylı bir ürün kataloğuna 
sahiptir.
Bioarma, koku kontrol sistemleri ve 
biyolojik desülfürizasyon teknolojileri 
alanında çalışmalarını sürdüren bir fir-
madır. Bioarma, biyolojik koku kontrolü 
ve desülfürizasyon sistemleri faaliyet 
alanı kapsamında, arıtma sistemlerine 
yönelik ekipman imalatı ve montajı, te-
sis proses tasarımı ve projelendirilmesi, 
uygulama ve taahhüt, teknik servis ve 

satış sonrası destek, koku ve desülfüri-
zasyon sistemleri alanında danışmanlık 
hizmetleri vermektedir. 
1 MW kurulu gücünde yapılması uygun 
görülen tesisle, 70 ton büyükbaş süt 
hayvancılığından sıvı, 35 ton besi 
hayvancılığından katı gübre, 40 ton 
yumurta tavukçuluğundan kaynaklanan 
katı gübre ve 5 ton çim biçme atıkları ile 
mevcut atıklardan tesisin günlük 9.939 
m2 biyogaz üretimi yapması planlanıyor.  
Ayrıca, kojenerasyon tesisi ile de yıllık 
8.234.400 kwh elektrik ve 8.836.917 
kwh eşdeğerinden ısı üretilmesi öngö-
rülüyor. Kalkınma Bakanlığı Cazibe Mer-

kezi Mali Destek Programı kapsamında 
proje onaylanmıştır.
 Şehirdeki sera gazi emisyonlarının 
azaltılması, toprak verimliliğin artırılması 
ve temiz su kaynaklarının kirlenmesinin 
engellenmesi hedeflenen Biyogaz tesisi 
projesiyle, ayrıca, çevresel etkiler orta-
dan kaldırılarak oluşturulacak hayvancılık 
modelinin bölgede hayvancılık yatırımla-
rını cazip hale getirmesi, hayvansal atık-
ların organik gübreye dönüştürülerek 
milli ekonomiye katma değer sağlan-
ması ve atığın zararlı çevresel etkilerinin 
ortadan kaldırılması amaçlanıyor. 
Projede; İç yarıçapı 18,50 m olan “Çürü-
tülmüş Gübre Stok Tankı” için, h = 8,10 
m kalıp yüksekliği esas alınarak  TRIO 
sistem perde kalıbı stoğu verilmiştir. 
Aynı stok ile iç yarıçapı 12,00 m olan 
“Çürütücü Bacaları” perde kalıpları 
da yapılabilmektedir. Dairesellik TRIO 
paneller arasında düşeyde yerleştirilen 
ahşap takozlar sayesinde sağlanmıştır. 
Aynı paneller ile tavuk ve sığır gübre 
tankları düz perde imalatları yapılmış-
tır. İdare ve kontrol binaları döşeme 
kalıbında ise PD 8 sistem yük iskelesi 
kullanmıştır. Devir sayısının yüksek 
olması sebebi ile PERI Birch 18 mm 
plywood kullanılmıştır.
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Oğuzeli Merkezi Biyogaz Tesisi’nde 
PERI Tercih Edildi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Oğuzeli Merkezi Biyogaz Tesisi
Oğuzeli / Gaziantep

Şantiye Şefi Gürhan Ünal:
PERI TRIO sistem perde kalıbı ile 
standart paneller arasına kullandığı-
mız ahşap negatifler sayesinde de-
ğişken çaplar ve 8 m yüksekliğindeki 
siloların yapımını özel bir imalat yap-
tırmadan yapabildik.Aynı zamanda 
aynı paneller ile düz perde imalatla-
rımızı yaptık.PERI ekibine sundukları 
hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz

GBB Fen İşleri Kontrol 
Ali Bayram Tunay:
Biyogaz tesisimizin betonarme işle-
rinde, hızlı imalat süreçleri ile beraber 
brüt beton yüzeyleri elde etmek birin-
cil önceliğimizdi. Özellikle de 24 m, 37 
m çapında 8 m perde yüksekliğinde 
inşa ettiğimiz çürütücü ve sıvı gübre 
stok tanklarında PERI’nin endüstriyel 
kalıp sistemleri güvenli ve hızlı çözüm-
ler sunmuştur.

GBB Fen İşleri Daire Başkanı 
Sevda Usalp
Oğuzeli Merkezi Biyogaz Tesisi, 
ülkemizde yerel yönetim desteği ile 
yapılan ilk biyogaz tesisidir. Yüklenici 
firmamız betonarme imalatlarda PERI 
nin endüstriyel kalıp sistemlerini 
tercih etmiştir. İnşaat kalitemize ve 
iş sürecimize yapmış olduğu olumlu 
katkılarından ötürü PERI Gaziantep’ e 
teşekkür ederiz.

Servis: PERI Gaziantep Ofisi   -  Yüklenici: Armaplast Polyester & Bioarma Çevre Teknolojileri 
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Yetimoğlu Madencilik; 2007 yılında 
aile şirketi olarak kurulmuş, taş ocağı, 
inşaat taahhüt işleriyle faaliyetlerine 
başlamıştır. Faaliyeti genişleterek yol, su 
şebekesi, devlet kurumlarının inşaatları 
ve yapım işlerini üstlenmiştir. Gap Böl-
gesindeki önemli projelere de deneyimli 
kadrosu ile hizmet vermektedir.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan ihale edilen 3 katlı Narlıdere viyadük 
ve köprülü kavşağı Şanlıurfa’daki trafik 
akışını rahatlatmak amacıyla Büyükşe-
hir Belediyesinin Karaköprü İlçesinde 
yapılmıştır.
Çardaklıkaya Bulvarı ile Karaköprü 
ilçesinin önemli damarlarından biri olan 
Yeşiloğlu Bulvarı’na geçiş sağlayan 
İbrahim Kolsuzoğlu Bulvarı’nı birbirine 
bağlayacak olan Narlıdere Köprülü Kav-
şağı’nın, Diyarbakır Yolu’nun ayırdığı Ka-
raköprü’nün iki yakası arasında kesintisiz 
bir ulaşım imkanı sağlanacak. Kavşak 
yapımı sayesinde Çardaklıkaya Bulvarı 
ile Kolsuzoğlu Bulvarı 430 metrelik art 
germe bir viyadükle bağlanacak. Diyar-
bakır Yolu güzergahı ise dal-geç şeklinde 
olacak ve tüm proje yan yollarıyla bera-

ber 3 katlı olarak inşa edildi. Yapımı hızla 
devam eden Narlıdere Köprülü kavşak 
çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte 
GAP Havaalanına kadar olan güzergahta 
kesintisiz geçiş olacak.
430 m uzunluğundaki ve 19 m geniş-
liğindeki ard germe köprü projesi için 
yaklaşık 110 mtül uzunluğunda kalıp 
stoğu verilmiştir. İskele sistemi olarak, 
orta ayak bölgelerinde PERI UP Rosett 
Sistem yük iskelesi, diğer kısımlarda PD 
8 sistem yük iskelesi kullanılmıştır. 
Ana mahya olarak orta ayak bölgelerinde 
SRU çelik kuşak, diğer kısımlarda Kafes 
Kiriş GT24 kullanılmıştır. Talı Izgara 
olarak Ahşap Kiriş VT 20K kullanılmıştır. 
Döşeme alın kalıplarında da VARIOKIT 
sistem kullanılmıştır. Eğimler ayarlı 
payanda sistemi ile sağlanmıştır.
Döşeme kontraplağı (plywood), Fin-
landiya menşeili  PERI Beto 18 mm 
kullanılmıştır. Ayrıca ardgerme köprü-
sünün belli bir bölüm izdüşümünde ayrı 
bir betonarme prekast kirişli bir köprü 
bulunmaktadır. Beton dökümü sırasında 
da bu bölümün güçlendirilmesi PD 8 
sistem yük iskelesi ile yapılmıştır.

PERI Narlıdere Şelale Köprülü Kavşağı 
Projesi için Ekonomik ve 
Güvenli Çözümler Sağladı
Narlıdere Şelale Köprülü Kavşağı
Karaköprü / Şanlıurfa

Yetimoğlu Madencilik Yönetim Kurulu 
Başkanı Sn. Tayyar Yetim’ in görüşleri; 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin bu 
önemli projesinde yer aldığımız için 
çok gururluyuz. İlimizdeki ilk ardgerme 
köprü projesinin yükleniciliğini yürüt-
tük. İstenilen sürede işi teslim edebil-
mek ve gerekli mühendislik şartlarını 
sağlamak için doğru çözüm ortakları 
ile birlikte çalıştık. Kalıp konusunda 
da PERI firması çözüm ortağımız oldu. 
PERI Gaziantep Bölge Müdürlüğü’nün 
projemiz boyunca verdiği mühendis-
lik ve lojistik hizmetleri için teşekkür 
ederiz.

Servis: PERI Gaziantep Ofisi
Yüklenici: Yetimoğlu Madencilik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Alt Yüklenici: YSA Yapı Taah. İnş. Tic. Ltd. Şti.



İstanbul         Tel : 0212 265 20 90   Faks : 0212 265 30 97

Ankara  Tel : 0312 398 00 88   Faks : 0312 398 00 85 

Antalya  Tel : 0242 241 70 16   Faks : 0242 241 70 88

Bursa  Tel : 0224 443 38 16   Faks : 0224 443 38 17 

BAKU  Tel : +99 412 488 06 23  Faks : +99 412 488 06 23

Gaziantep   Tel : 0342 235 63 38   Faks : 0342 235 63 40

İzmir  Tel : 0232 486 35 76  Faks : 0232 486 35 98

Samsun   Tel : 0362 230 30 83  Faks : 0362 230 30 84

TİRAN   Tel : +355 (0)48 202 845

Şantiyeniz İçin En Ekonomik Çözümleri Üretir.

   Her türlü yayım hakkı  PERI Türkiye’ye aittir. 

Kaynak belirtmeden kullanılamaz. 

Ücretsizdir - Free of charge 

PERI, Üniversite Öğrenci Kulüplerinin Düzenlediği 
Konferanslarda Öğrencilerle İle Bir Araya Geldi

Türkiye’nin farklı şehirlerindeki üniversitelerde inşaat mühendisliği öğrenci kulüplerinin düzenlediği konferanslara katılan ve öğ-
rencilerle bir araya gelen PERI ailesi kalıp ve iskele teknolojileri, inşaat mühendisliği ve şantiye ortamında karşılaşılan sorunlar ve 
üretilen çözümler ile ilgili öğrencilere bilgi verdi. İMTB(İnşaat Mühendisliği Toplulukları Birliği)’nin destekleriyle Tunceli’deki Mun-
zur Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrenci ve öğretim görevlileri tarafından yapılan Ulusal Civil Munzur Kongresi’ne PERI’den 
Halkla İlişkiler ve Pazarlama Müdürü Ümit Terzioğlu, Gaziantep Teknik Ofis Mühendisi Dilan Çetindere, Gaziantep Teknik Ofis Sü-
pervizörü Memik Ceylan; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde (KMÜ) Yapı Öğrenci Topluluğu tarafından ‘İnşaat Mühendis-
liği ve Kariyer’ konulu söyleşiye PERI Antalya Bölge Müdürü Namık Kemal Doğan; Nişantaşı Üniversitesi Yapı Kulübü’nün düzen-
lediği “Baret Time’18” etkinliğine PERI Ürün Müdürü Serkan Yıldırım; KTÜ İnşaat Mühendisliği Kulübü’nün düzenlediği İLK-İM’18 
konferansına ise  PERI Samsun Bölge Müdürü Görkem Özkurt katıldı. Konferanslarda kalıp ve iskele sistemleri hakkında detaylı 
sunumlar yapan ve öğrencilerden gelen soruları cevaplayan konuşmacılara öğrenci kulüpleri tarafından plaket takdim edildi.

PERI Kalıp ve İskeleleri 
San.Tic. Ltd. Şti.
Akcaburgaz Mah. 3069. Sok. 
No.23 34522 Esenyurt / İstanbul  

Tel : 0212 886 74 00 
Faks : 0212 886 74 15 
e-mail : info@peri.com.tr 

www.peri.com.tr

PERI Yeni Kalıp ve İskele Sistemlerini ve Dijital Çözümlerini 
Tanıttığı Bauma 2019’da Yine Ziyaretçi Rekoru Kırdı
Bu yıl 8 Nisan 2019 ve 14 Nisan 2019 tarihleri arasında Almanya’nın Münih şehrinde yapılan, 200 ülkeden 620.000 üzerinde 
ziyaretçiyi ağırlayan, en büyük uluslararası “İnşaat ve İnşaat Makinaları” fuarı Bauma’da, PERI özel olarak tasarlanmış 4.200 
m²’lik sergi salonunda 200.000 üzerinde ziyaretçiyi ağırlayarak yeni bir rekora ulaştı. PERI, fuar süresince inşaat mühendisliği 
projeleri için geliştirdiği yeni kalıp ve iskele sistemlerini ve dijital çözümlerini sergiledi. Tanıtılan yeni ürünler arasında SKY-
MAX döşeme kalıbı, PEP Alpha-2 dikme serisi, DUO Planlama uygulaması, DUO tamir seti ve birçok kalıp ve iskele sistemi 
vardı.  PERI’nin tanıttığı kalıp ve iskele teknolojilerinin yanı sıra fuardaki sergi salonunun önemli bir kısmı da “Dijitalleşme ve 
Gelecek” gibi önemli bir alana ayrıldı. Fuar salonunda Yapı Bilgi Modellemesi, yapıların taranması için dijital çözümler ve ayrı-
ca beton döküm işleminin analiz edilmesiyle ilgili önemli bilgiler verildi ve yazıcılar ve robotik çözümlerin kullanımı gibi çeşitli 
projeler hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı sundu. Standların ziyaretçileri aynı zamanda çok sayıda PERI uzmanıyla fikir 
alışverişinde bulunma, en yeni yazılım ve uygulamaları test etme ve detaylı ürün gösterilerine katılma şansı buldu.  


