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“DİJİTAL DÖNÜŞÜM”

Üye ilişkilerini geliştiren, üyeler arası çapraz ticareti teşvik eden-destekleyen “PESİAD Kart” çalışmamız ve 
PESİAD/Genç PESİAD üyelerimizi ulusal ve uluslararası boyutta tanıtan, PESİAD ailesini anlatan “PESİAD 
Katalog” çalışmamız yayındadır. 



“Başkan’dan Mesaj Var! ”

Değerli Üyelerimiz ve Pendik Halkı;

Öncelikle sağlık ve esenlikler diliyor, saygı ve 
sevgilerimi ifade etmek istiyorum.

Bildiğiniz üzere; PESİAD,  yüksek  bir  ticari  ve  
ekonomik potansiyele sahip ilçemizin, sanayici 
ve iş adamlarını bir araya getirme, ortak akıl ve 
birlikte daha büyük işler başarma ihtiyacının 
bir sonucu olarak kurulmuştur. PESİAD; Pendik 
Sanayici ve İş Adamları Derneği, 2005 yılı sonunda 
ilçemizin önde gelen sanayici ve iş adamlarının geliştirdiği ortak akıl ve iradenin eseridir. 

Bunun sayesinde iş adamlarımız, derneğimize büyük ilgi göstererek üye sayımızı 2020 yılı sonu 
itibariyle 300’e çıkarmamızı sağlamıştır. PESİAD olarak, bir taraftan üyelerimize yönelik çalışmaları 
diğer taraftan üstlenmiş olduğumuz sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde Pendik ile ilgili 
projeleri bir bir hayata geçirmeye devam etmekteyiz. 

Bununla beraber geçtiğimiz yıl şubat ayında, kurucu başkanımız Ahmet Cin’den PESİAD Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevini devir aldığımızdan itibaren çalışmalarımızı hız kesmeden sonuca 
ulaştırmaktayız. Örneğin içinde yaşadığımız olumsuz pandemi şartlarını fırsata çevirerek dijital 
dünyaya ilk adımlarımızı attık. Bu adımlara web sitemizi yenilemek ve mobil App’imizi hayata 
geçirerek başladık. Sonrasında üye tanıtım ve dijital seminer video serilerimize start vererek, 
pandemiden dolayı bir araya gelemeyişlerimizi dijital buluşma adı altında derlemeye çalıştık. Son 
olarak PESİAD Kart ve Kataloğumuzun elinize geçtiğini ümit ederek; 
Çalışmalarımızın siz değerli üyelerimize hayırlı olmasını temenni eder, diğer projelerimizin hız 
kesmeden devam edeceğinin sözünü esenlikle veririz.

Daha güzel yarınlarda, daha sağlıklı günlerde kucaklaşmak umuduyla hepinizi selamlıyorum.

A.Kadir BAYRAM
Yönetim Kurulu Başkanı

KadirBayram
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Pandemi sonrası yeni dijital dünyaya 
hitap eden, video serilerimizi kolaylıkla 
paylaşıp depolayabildiğimiz ve siz 
değerli üyelerimizin “kullanıcı adı ve 
şifreniz” ile giriş yapabildiğiniz, çapraz 
ticareti ve iş/istihdamı destekleyen 
son teknoloji yeni web sitemize 
bilgisayarınızdan tabletinizden veya 
mobilden ulaşabilirsiniz. 

PESİAD Web Sitemize ulaşılabilirliği 
maksimum seviyeye yükseltmek ve 
kullanıcı dostu özelliğini vurgulamak 
amacıyla tasarladığımız, siz değerli 
PESİAD üyelerimizin “kullanıcı 
adı ve şifreniz” ile giriş yapabildiği 
ve dilediğiniz bütün işlemlerinizi 
gerçekleştirebileceğiniz PESİAD 
Mobil Uygulamasını, İOS ve Android 
Mağazalarından indirebilirsiniz. 

“Web Sitemiz Yenilendi, PESİAD Mobil APP Hizmetinizde!”



PESİAD ÜYE 
TANITIM SERİMİZ

PESİAD DİJİTAL 
SEMİNER SERİMİZ 

PESİAD olarak pandemi sonrası yeni dijital dünyaya dâhil olarak, yeni bir projeye 
daha imza attık. Bütün üyelerimizi tek tek tanıtma fırsatı bulacağımız bu projede, 
üyelerimiz arası iletişimi de güçlendirmeyi hedefliyoruz. Üye tanıtım serimizin şu ana 
kadar toplam 7 konuğu olmuştur. Bu konuklar sırasıyla; Şahin İPEK, Serkan ÖZER, 
İsmail GÜRBÜZ, Murat ŞAHİN, Cüneyt ŞALLI, Murat ÖZDEMİR ve Arif ÇAKIR’dır.  

PESİAD olarak pandemiden dolayı gerçekleştiremediğimiz seminerlerimizi dijital ortamda sizlerle 
buluşturmaya çalışıyoruz. Dijital seminer serimizin şu ana kadar üç bölümü yayınlanmıştır. Yayınlanan 
konular sırasıyla; “İşçi ve İşveren Arasındaki Alacak İstemleri”, “Genel Hatları İle Arabulucuk Sistemi” ve 
“Vergisel Avantaj Sağlayan Hususlar”dır. Tüm videolarımıza sosyal medya hesaplarımızdan ve PESİAD 
Youtube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. 
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“ E L A Z I Ğ  TA B L E T
YA R D I M I ! ”

“ İ D L İ B  A C İ L 
YA Ş A M  E V L E R İ ! ” 

PESİAD olarak sosyal 
sorumluluk projesi kapsamında, 
24 Ocak Elazığ depreminde 
okul binası yıkılan ve hali 
hazırda yeni binaları yapılana 
değin eğitimlerine köyün 
Kur’an kursunda devam eden; 
Elazığ / Yedigöze İlköğretim 
Okulu’ndaki miniklerimizin 
online derslere katılım 
sağlayabilmeleri için tablet 
yardımında bulunduk.  

Zorlu şartlar altında eğitimlerine devam eden miniklerimizin 
gözlerindeki ışıltı ve gülümsemeyi görmek ve bunda ufak 
bir katkımızın olduğunu hissetmek bizleri mutlu etmektedir.  
Bu süreçte bizleri katkılarıyla destekleyen başta yönetim 
kurulumuz olmak üzere tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

Zorlu savaş şartları altında hayat mücadelelerine 
devam eden İdlib’ deki kardeşlerimizi savaştan ve kışın 
soğuğundan korumak için yardımda bulunduğumuz 
“Acil Yaşam Evleri” tamamlandı. Bu sevincimize ortak 
olan ve yardımlarını esirgemeyen tüm üyelerimize 
teşekkürlerimizi sunarız. 

“İyilik paylaştıkça çoğalır.”



GEBZE ÜNİVERSİTESİ
AR&GE SERASI LABORATUVARI

PESİAD Kart çalışmamız için bölgemizin önde gelen kuruluşlarından hastane, benzin istasyonu, otel, restoran 
ve üniversiteleriyle protokoller imzalayarak, üyelerimize özel avantajlar oluşturduk. Bundan sonra her yıl 
protokol çalışmalarımıza devam ederek, siz değerli üyelerimize ayrıcalık sunmaya devam edeceğiz.

Onursal başkanımız Ahmet Cin ve 
yönetim kurulu başkanımız A.Kadir 
Bayram’ın katılımlarıyla, Gebze 
Teknik Üniversitesi Biyoteknoloji 
Enstitüsü AR-GE Serası projesinin 
açılış törenine katılım sağladık. 
Açılış konuşmaları ve bilgilendirme 
konferansının ardından, PESİAD’ın 
projeye göstermiş olduğu katkılardan 
dolayı onursal başkanımız Ahmet 
Cin’e plaket takdimi yapıldı. PESİAD 
olarak Gebze Teknik Üniversitesine ve 
projede emeği geçen herkese teşekkür 
eder, başarılarının devamını dileriz. 

PROTOKOLLERPROTOKOLLER
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Tarihte genellikle Misya ve Karesi adlarıyla bilinen Balıkesir yöresi, zamanla Roma, 
Bizans, Anadolu Selçuklu, Karesi Beyliği ve Osmanlı egemenliğinde kalmıştır. Temel 
geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olup bamya, börülce, kavun, zeytin, zeytinyağı, 
kelle peyniri gibi zirai ürünleri ile ayrıca daha çok yerli turizmde öne çıkan sahil ka-
sabalarıyla meşhurdur. Yağcıbedir halısı, kolonyası, kaymaklısı, kozak üzümü, Ayvalık 
tostu, Susurluk ayranı, saçaklı mantısı ve höşmerimi diğer bilinen yöresel ürünleridir.

Genel Bilgiler;  
Yüz Ölçümü: 1.454 km² 
Nüfusu: 1,227 milyon (2019) 
İl Trafik Kodu: 10 
İlçeleri: Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, 
Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, 
Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, 
Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı, 
Susurluk 

Normalleşme, yeni normalleşme, kademeli 
normalleşme, pandemi süresince duyduğumuz 
ve hayatımızın tüm akışını değiştiren 
bu kelimelere umarım yenileri eklenmez 
ve eski hayatımıza biran önce döneriz. 
Pandemi süresince sosyal hayatımız dışında 
iş hayatımıza da birçok yenilik ve çalışma 
modelleri girdi. Bu modellerin içerisinde ise 
en dikkat çekeni evden çalışma modeli oldu. 
Evden çalışma modeli gerek işveren gerekse 
çalışan açısından iş hayatına farklı bir deneyim 
kazandırdı. Görkemli yüksek katlı rezidanslar, 
altlarında AVM olan binalar, her ihtiyacımızı 
karşılayan akıllı ofisler olmadan da işlerimizi 
yürütebileceğimizi deneyimlemiş olduk. 

Peki, işveren ve çalışan açısından verimli 
miydi bu çalışma modeli? Çalışma modelini 
değerlendirmeden önce benim görüşüm bu 
kadar gösterişli ofislerin yerine insanlara daha 
çok yeşil alan bırakan daha doğal ve daha sade 
ofislerin olması çünkü işi yüksek katlı ofisler 
ya da akıllı binalar yapmıyor çalışanımız yani 
insan yapıyor. Kendimizi ne kadar doğa ile 
buluşturursak ne kadar yapay hayattan uzak 
tutarsak işimizde o kadar fazla verimli oluruz. 
Gelelim evden çalışma modeline; evet birçok kişi 
ilk başlarda çok sevdi bu modeli. Erken kalkıp 
servise binme derdi yok, arabaya binip uzak 
mesafeler kat edip işe gitmek yok, evde her daim 
çay kahve var, bir tarafta televizyon diğer tarafta 
laptop açık çalışılıyor ama sonraları sıkılmaya 
başladı. Evdeki çocuk sesi, kısıtlamalardan 
dolayı diğer aile fertleri ile sürekli aynı 
ortamda bulunmanın verdiği stres dışında iş 
arkadaşlarımızla görüşemedik, uzun uzun işyerini 
ya da rakip firmaları çekiştiremedik, müşteriler 
ile yüz yüze ziyaretlerde ve satış toplantılarında 
çay kahve muhabbeti yapamayıp müşterinin yüz 
ve vücut ifadesini göremediğimizden; siparişi 
almaya ne kadar yakın olduğumuzu kestiremedik. 

Birçok kişiye göre bu model çok verimli fakat bu 
durum, olaya hangi açıdan baktığınıza bağlı. Ofis 
kirası, ofis malzemesi, internet, elektrik ve ısınma 
gibi maliyetler ile yeme içme maliyeti açısından 
baktığımızda evet işveren açısından verimli ama 
burada asıl olan çalışanın iş yerine olan verimliliği. 
Evden çalışma modelinde çalışan iş yerine 
gelmediğinde işyerindeki atmosferi görmeyip 
ekipteki arkadaşları ile beraber o havayı 
soluyamadığında belli bir süre sonra iş 
yerine olan aidiyet duygusunu yitirmiş 
oluyor birde bunun üstüne yukarıda saydığım 
maliyetlere işveren destek vermiyor ise 
kendini kullanılmış hissedip verimliliği düşüyor.  
Her alanda olduğu gibi çalışma hayatımızı 
ve iş yapış şeklimizi de gösterişten uzak, 
firmamızın gücü ölçüsünde olması gerektiği 
gibi düzenleyip binalar yerine insana yatırım 
yaparsak verimliliğin daha da artacağına eminim. 
Pandemiden uzak işyerlerimize yakın olan 
günlerin biran önce gelmesi dileğiyle...

BALIKESİR

Balıkesir, Türkiye’nin bir ili ve en kalabalık on yedinci şehri. Marmara Bölgesi’nin 
Güney Marmara Bölümü’nde, topraklarının bir kısmı ise Ege Bölgesi’nde yer alan ilin 
hem Marmara hem de Ege Denizi’ne kıyısı bulunur. Türkiye genelinde ise iki deniz ile 
komşu olan sadece 6 il vardır. İl, Kuzeybatı Anadolu’da bulunmaktadır. Doğusunda 
Bursa ve Kütahya illeri, güneyinde Manisa ve İzmir illeri ve batısında Çanakkale 
ili vardır. Ayvalık ilçesinden de Yunanistan’ın Midilli Adası’na komşudur. 2019 Yılı 
verilerine göre nüfusu 1.228.620’dir. İlin yüz ölçümü 14.583 m²’dir. İlde km²’ye 82 kişi 
düşmektedir. Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe, 254 kişi ile Karesi’dir. İlin denizden 
yüksekliği 145 metredir. 

Serkan ÖZER

EVDEN 
Ç A L I Ş MA!



ZİYARETLERİMİZZİYARETLERİMİZ

ONUR KURULU ZİYARETLERİMİZONUR KURULU ZİYARETLERİMİZ

Yönetim Kurulu başkanımız A.Kadir Bayram’ın görev tebliğinden sonra çeşitli kurum ve 
kuruluşlara protokol ziyaretleri gerçekleştirdik. Bu ziyaretlerde bizleri ağırlayan kıymetli 
kaymakamımız ve kurum müdürlerimize, aynı zamanda kıymetli dostlarımıza teşekkür ederiz.

Ziyaretlerine hız kesmeden devam eden Yönetim Kurulu Başkanımız A.Kadir Bayram, pandemi sürecinde 
eskisi gibi sık sık bir araya gelemediğimiz onur kurulu büyüklerimizi ziyaret ederek, hasbihal etti.
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DERNEĞİMİZE YAPILAN ZİYARETLER DERNEĞİMİZE YAPILAN ZİYARETLER 
Derneğimize gerçekleştirilen ve dernek binamızda memnuniyetle konuk ettiğimiz; Çok değerli önceki 
kaymakamımız  İlhan Ünsal’a, ve yeni kaymakamımız Hülya Kaya’ya Pimtaş Ar&Ge Müdürü Özlem 
Kozankurt’a ve Değerli Üyemiz Dilaver Şallı’ya, Pendik Emlak Katılım Müdürü ve Portföy Temsilcisi 
başkanımıza, Pendik Doğru Cevap Eğitim Kurumları Koordinatör Müdürü Savaş Hamamcı’ya, Pendik 
Hentbol Derneği Antrenörü Alper Ertuğrul ve ekibine, Pendik Ak Parti Gençlik Kollarına, Pendik Merkez 
İlkokul Müdürü Yakup Yanık ve çalışma arkadaşlarına, Pendik Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Gülay 
Toker’e, Pendik Açı Koleji Kurucusu Hakan Aydın ve Okul Müdürü Nurullah Demir’e, İSGMDER’e, 
Iraklı İş Adamı Nafi Khafaf ve Hakim Seven’e, SAYADER’e, Yeniden Refah Partisi ilçe başkanı Fahrettin 
Karakurt ve yönetim kurulu üyelerine ve Furkan Balcı Beyefendiye ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederiz. 



Y E N İ  Ü Y E L E R İ M İ Z

2020 - 2021 
SPONSORLARIMIZLA 
KAHVALTI PROGRAMIMIZ

PESİAD öncesinde bizler için âdeta bir okul niteliği taşıyan Genç PESİAD’tan asil üyeliğe 
geçiş yapan ve PESİAD ailemize yeni katılan üyelerimize Yönetim Kurulu Başkanımız 
A.Kadir Bayram beratlarını takdim ederek, mutluluklarına ortak oldu.

PESİAD 2020 – 2021 sezonu 
sponsorlarımız ile kahvaltı programında 
bir araya geldik. Yönetim Kurulu 
Başkanımız A.Kadir Bayram aracılığıyla;  
İnşaat Sektörü Sponsorumuz Siltaş 
Yapı – Murat Özdemir’e, Sanayi Sektörü 
Sponsorumuz Hermak Mekatronik – 
Ömer Davulcu’ya Hizmet ve Perakende 
Sektörü Sponsorumuz Alpi Ağız ve Diş 
Sağlığı Hastanesi – Murat Şahin’e teşekkür 
ederek plaket takdiminde bulunduk. 
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KURTKöY BöLgEsi sANAYi sEKTöRü YöNETiciLERiYLE; ÜYEmiZ 

FATih mEhmET öZdEmiR’iN FiRmASıNdA BiR ARAYA GELEREk, 

BöLGEYE YApıLmASı pLANLANAN pROjELERi GöRÜşTÜk 

“SEKTÖRLER KURULU TOPLANTILARIMIZ” 

K E N T  K O N S E Y İ N E  İ A D E - İ  Z İ YA R E T

Geçmiş yıllardan bugüne önem verdiğimiz konulardan birisi de sektörler kurulumuzu belirlemek ve sektör 
sorunlarını ortak akıl ile çözüme ulaştırmaktır. Bu gayede Sanayi, İnşaat ve Hizmet/Perakende sektörü 
üyelerimizle bir araya gelerek toplantılarımızı gerçekleştirdik.

Pendik Kent Konseyi Başkanı 
Süleyman Yılmaz ve yönetim 
kuruluna iade-i ziyarette bulunduk. 
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
alışverişinde bulunarak daha 
yaşanabilir bir şehir olma yolunda 
hizmetler sunmak ve ortak faaliyetler 
yürütmek  üzerine projeleri konuştuk. 



Batı Mahallesi Gezi Boyu Caddesi No: 70 34890 Pendik / İstanbul
Tel: +90 216 491 72 21  -  Fax: +90 216 491 72 28
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