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“devir teslim”

Derneğimizin uzun yıllar başkanlık görevini yürüten, aynı zamanda kurucu başkanımız olan Ahmet CİN, 
görevini 6. Olağan Genel Kurulumuzda A.Kadir BAYRAM’a teslim etti. Program İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, İstanbul Bölge Milletvekili Erol Kaya, Sevgili Divan Heyeti ve PESİAD/
Genç PESİAD üyelerinin katılımlarıyla dernek binasında gerçekleştirildi.
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A.Kadir BAYRAM
Yönetim Kurulu Başkanı

KadirBayram

“BAŞKANDAN 
MESAJ VAR!”

YENİ SEZON 
TANITIM FİLMİMİZ

Değerli Üyelerimiz ve Pendik Halkı;

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

Pendik ilçemiz İstanbul’u Anadolu’ya bağlayan, son yıllarda önemli projelerin bir bir hayata 

geçirildiği, ticari ve ekonomik faaliyetlerin çok canlı olduğu önemli bir merkez. İlçemiz sürekli 

göç alan ve bu nedenle nüfus artış oranının en yüksek olduğu, istihdam ihtiyacının sürekli 

arttığı bir yerleşim alanı. İlçemizde irili ufaklı binlerce iş yeri ve büyük sanayi kuruluşları faaliyet 

gösteriyor. 

Bildiğiniz üzere; PESİAD ise,  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. 

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.

PESİAD olarak, 2005 yılından itibaren göstermiş olduğumuz özverili çalışmalara, gerçekleştirdiğimiz 

etkinlik ve önemli projelere; yeni ve çok daha iyilerini eklemek üzere yenilenen dernek binamızla 

sezonumuzu açmış bulunmaktayız. 

2021-2022 yeni sezon tanıtım filmimizi karekod üzerinden erişebilirsiniz.
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PESİAD DİJİTAL 
SEMİNER SERİMİZ 

YouTube

PESİAD olarak dijital ortamda sizlerle buluşturduğumuz “Dijital Seminer Serimize”  hız 
kesmeden devam ediyoruz. Dijital Seminer serisinin şu ana kadar beş bölümü yayınlanmıştır. 
Yayınlanan son konular sırasıyla; “E-ticaret”,  ve “İş Yerlerinde PCR Testi Zorunluluğu”dur. Tüm 
videolarımıza sosyal medya hesaplarımızdan ve PESİAD Youtube kanalımızdan ulaşabilirsiniz.

PESİAD olarak pandemi sonrası 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 13 konuğu olmuştur. 
Son konuklarımız sırasıyla; A.Salih BALTACI, Volkan AKSU, Faruk KÜFREVİ, Recep YEŞİLYURT ve 
Cüneyt BATTAL’dır.

Tuzla Viaport Marina’da gerçekleştirdiğimiz 
etkinliğimizde Aslan Park ve Akvaryum gezimizi 
gerçekleştirdik. Kısa bir yemek molası sonrası 
tema parkta saatlerce eğlendik. Program 
bitiminde ise çocuklarımızın eğitimlerine bir 
nebze katkıda bulunmak adına tabletlerini 
hediye ettik. 

Yüzlerindeki tek bir tebessüm bizleri mutlu 
etmeye yetti. Daha güzel yarınlar için 
çocuklarımızın her daim yanındayız. Emeği 
geçen yönetim kurulumuza ve üyelerimize 
teşekkür ederiz.

PESİAD ve Genç PESİAD olarak, İstanbul Valiliği 
himayelerinde gerçekleştirilen Kızılay’a kan bağışı 
seferberliği Pendik çalışmalarına katılım sağladık.

Desteklerini esirgemeyen tüm üyelerimize 
teşekkür ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanımız A.Kadir Bayram’ın ve 
yönetim kurulu üyelerimizin katılımları ile geçen 
sene başlatmış olduğumuz Zimem (Veresiye) defteri 
kapatımını bu sene de çok kıymetli üyelerimizin desteği 
ile gerçekleştirdik. Hz. Mevlana’nın buyurduğu gibi 
“İçimizi dışımızdan daha çok süsleyelim. Zira dışımız 
halkın, içimiz Hakk’ın baktığı yerdir” düsturuyla; çeşitli 
mahallelerimizin bakkallarında bulunan veresiye 
defterlerini kapatmaya devam edeceğiz.

PESİAD ÜYE 
TANITIM SERİMİZ

“Genç PESİAD Çocuk Esirgeme 
Kurumu Çocuklarıyla Bir Araya Geldi!”

“Kızılay Kan Bağışı”

“Zimem Defteri Kapatımı”
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Ziyaretlerinde daha çok insana dair 
çalışmalar yaptığına işaret eden 
Mehmet Genç, şunları aktardı: 
“Fotoğrafçı olduğum için portre 
fotoğrafı çekmeyi seviyorum. O 
fotoğrafın bir hikayesi oluyor. 
Mesela 16 yaşında bir kız vardı. 
Kucağında bebeği var. Bir yıl önce 
evlenmiş ama kızın bir adı yoktu. 
Köyündeki lider ona isim koymamış. 
O gün bugün kızın bir adı yok. Kız 
evli, kocasına soruyorum sen adını 
nasıl çağırıyorsun? ‘Ona ben yerli diyorum’ diyor. Evlerinin önünde köpekleri var onun bir adı var ama 
kızın bir adı yok. Çoğu portre fotoğrafında böyle hikayeler var”

Yola çıkış hikâyesi ve kültürel farklıların konu alındığı söyleşimiz, soru cevap kısmının ardından sona 
erdi. Bu güzel söyleşi ve tecrübe paylaşımı için Mehmet Bey’e teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki 
seyahatlerinde başarılar dileriz

PESİAD ve Pendik Kent Konseyi işbirliği 
ile hazırlanan “Kentin Sesi” programımız-
da ilk konuğumuz Pendik Belediye Baş-
kanımız Ahmet Cin’di. 

Başkanımızın hayatının ve ailesinin konu 
alındığı sürprizli programımız, PEH-
FEM’in hazırladığı müzik gösterileri ile 
renklendi. 

Her ayın son salı akşamı düzenlenecek 
olan Kentin Sesi programımızın hayırlı 
olmasını dileriz.

PESİAD Akademi olarak yeni sezonumuzun ilk eğitim 
programını gerçekleştirdik. “Yöneticinin Basit Mali Tablo 
Analizi” konulu eğitimimizi GEDİK Yatırım ve Para Yazarı 
Sayın Üzeyir DOĞAN verdi. 

Keyifli ve faydalı geçen eğitimlerimizi bundan sonrada 
her ay düzenli olarak siz üyelerimizin hizmetine 
sunacağız.

PESİAD Akademi yeni sezonumuzun ilk seminer 
programını, KOSGEB İstanbul İmes Müdürümüz 
Ertuğrul Çetinkaya eşlinde üyelerimizin yüksek 
katılımıyla gerçekleştirdi. 

KOSGEB’in destekleri hakkında detaylı bilgi veren 
müdürümüz, üyelerimizin sorularına da cevap vererek 
semineri sonlandırdı.

PESİAD Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında 
Pendik Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yazıcı 
ve konuklarının düzenlediği “Cumhuriyet Dönemi 
Şairlerinin Seçkin Şiirleri”nin okunduğu şiir dinletisini 
üyelerimizin ve Pendik halkımızın yüksek katılımı ile 
gerçekleştirdik. Programda emeği geçen herkese 
teşekkür ederiz.

ROTASIZ SEYYAH’I DERNEĞİMİZDE 
AĞIRLADIK 

PESİAD AKADEMİ YILIN İLK EĞİTİMİNİ 
GERÇEKLEŞTİRDİ

KOSGEB İSTİHDAM TEŞVİKLERİ 
SEMİNERİMİZ

ŞİİR DİNLETİSİ

KENTİN SESİ İLK 
KONUĞUNU AĞIRLADI

PESİAD Akedemi olarak kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Ünlü  
Gezgin/Fotoğrafçı Mehmet Genç’i derneğimizde ağırladık. 

Samsun’da yaşayan Mehmet Genç, 8 yıl önce ilk kez çıktığı 
yurt dışı gezisinden sonra oluşan seyahat etme tutkusunun 
peşinden giderek hem 70 ülke gezdi, hem de sosyal medya 
fenomeni haline geldi. Evliya Çelebi’nin bu topraklardan 
çıktığını, DNA’sında seyyahlık olduğuna inandığını belirten 
Genç, elinden geldiğince seyahate 
devam edeceğini söyledi.
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Türkiye Ekonomisi;

Dolar/TL kuru Kasım Salı günü 12,42 ve 13,88 seviyeleri arasında dalgalanarak günü 13,48 seviyesinden 

tamamladı. Kur bu sabah saatlerinde 13,18 seviyelerinde seyrediyor.

Elektronik para ihraç eden kuruluşlara 5 milyon TL ödenmiş sermaye şartı getirildi. Resmi Gazete’de 

yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tebliğine göre kuruluşlara ödeme hizmeti olarak 

değerlendirilmeyen alanlarda faaliyet gösterebilmesi için ilave öz kaynak bulundurma yükümlülüğü 

getirebilecek. Elektronik para ihraç eden kuruluşlara 5 milyon TL ödenmiş sermaye şartı getirildi. Bu 

kuruluşların fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetlerin verilmesinde en az 1 milyon TL, 

ödeme hesabının işletilmesi, para transferi ve havalesi, ödeme aracının ihraç veya kabulü gibi hizmetleri 

sunmasında ise en az 2 milyon TL ödenmiş sermaye şartını yerine getirmesi gerekiyor. Ödeme hizmetleri 

ve elektronik para ihracı ile ödeme hizmeti sağlayıcıları hakkında Merkez Bankası (TCMB) yönetmeliği 

Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sektörler Kurulumuz (Sanayi, İnşaat ve Hizmet/

Perakende) yeni sezonumuzun açılışı ile birlikte üye 

ziyaretlerine hızlı bir şekilde başladı. Ziyaretler sırasında 

sektör sorunlarını belirleyecek anketimizi doldurarak, 

rapor haline getirip gerekli bakanlık ve odalara iletiyoruz.

Bunun yanı sıra sektörlerimize yönelik özel eğitim, 

seminer ve benzeri programlarımızı planlamaya ve 

gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

SEKTÖRLER KURULU 
ÜYE ZİYARETLERİMİZ

Dünya Ekonomisi;

Küresel piyasalarda risk iştahı dünü zayıf bir seyirle tamamladı. Makroekonomik veri akışı küresel 

ekonomideki toparlanmaya dair karışık sinyaller verirken, enflasyonist risklerin sürdüğünü teyit etti. 

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell varlık alımlarını daha hızlı bir şekilde yavaşlatmayı 

değerlendirebileceklerini söylerken, enflasyonist baskının yüksek olduğunu ifade ederek geçiciliği ilişkin 

görüşünü geri çekti. Öte yandan, salgın kaynaklı endişeler riskli varlıklarda satış baskısına yol açtı. Güvenli 

liman arayışının hafiflemesiyle ABD 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puan gerileyerek % 1,44’e indi. Ancak dolar hem 

diğer gelişmiş ekonomilerin hem de gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri karşısında ortalamada 

geriledi. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı % 3,9 düşerek 70,2 dolara geriledi. MSCI gelişmekte olan 

ekonomiler hisse senedi endeksi günü % 0,5, MSCI dünya hisse senedi endeksi % 1,7 düşüşle tamamladı.
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“Antalya/Kaş” Normalleşme süreci ile beraber 
PESİAD, Genç PESİAD yönetim kurulu ve 
üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz “Yurt İçi 
Kültürel Motivasyon Gezisi” programımızda Antalya 
ilimizin Kaş ilçesine misafir olduk.

YURT İÇİ KÜLTÜREL
VE MOTİVASYON GEZİMİZ

GENÇ PESİAD GELENEKSEL 
GO-KART TURNUVASı

“SENEGAL’DEN DERNEğiMiZE 
ZiYARET”

Turizmin başkenti olarak görülen ilimizde dalış, su 
sporları ve benzeri birçok etkinlik gerçekleştirerek 
tarihi yerlerimizi gezme fırsatı bulduk. Üyelerimizin 
günlük yaşamlarındaki iş yoğunluğu ve streslerini 
atarak, birbirleriyle daha samimi iletişim kurdukları 
gezimiz üyelerimize büyük bir motivasyon kaynağı 
olmuştur.

Gelenekselleşen GO-KART turnuvamızı üyelerimizin yüksek 
katılımı ile gerçekleştirdik. Çok çekişmeli ve adrenalini oldukça 
yüksek turnuvada dereceye giren üyelerimize, Genç PESİAD 
yönetim kurulu başkanımız Cüneyt Battal, madalya ve hediyelerini 
takdim etti. 

Üyelerimizin günlük yaşamlarındaki iş yoğunluğu ve streslerini 
atarak, birbirleriyle daha samimi iletişim kurdukları turnuvamız 
üyelerimize büyük bir motivasyon kaynağı olmuştur.

Senegal’den gelen değerli bürokratları, belediye başkanlarını ve 
iş insanlarını derneğimizde ağırladık. Pendik ve Senegal ortak 
iş sahaları hakkında keyifli sohbet edererek, ithalat ve ihracat 
hakkında istişarelerde bulunduk.

Uzun yollar kat edip derneğimize ziyarete gelen bürokratlarımıza, belediye başkanlarımıza ve iş 
insanlarımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.
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Eskişehir günümüze kadar değişik 

uygarlıklar altında varlığını sürdürmüştür. 

Üzerinde kurulan medeniyetlerden bazıları 

Frigya, Bizans, Anadolu Selçukluları ve 

Osmanlı İmparatorluğu’dur.

Türk Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri 

Komutanlığı’na bağlı Muharip Hava Kuvveti, 

Hava Füze Savunma Komutanlığı, 1. Hava 

İkmal ve Bakım Merkez Komutanlığı ve 

1. Ana Jet Üs Komutanlığı’da Eskişehir’de 

bulunmaktadır. Ayrıca hem askerî hem de 

sivil havaalanı Hasan Polatkan Havalimanı 

bulunmaktadır.

Eskişehir, Türkiye’nin bir ili ve en kalabalık yirmi beşinci şehridir. Ayrıca nüfus bakımından Ankara, Konya, 

Kayseri’den sonra İç Anadolu bölgesinin en büyük 4. ilidir. 1993 yılında çıkarılan kanunla Büyükşehir 

Belediyesi olmuştur. Nüfusu 2020 yılı TÜİK istatistiklerine göre 888.828’dir. Ortasından Porsuk Çayı 

geçen şehir, içerisinde Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesinin 

bulunması nedeniyle bir öğrenci kenti görünümündedir.

Met helvası, nuga helvası, haşhaşlı çörek, Kalabak suyu, çibörek ve lületaşı ile meşhurdur. Ayrıca balaban 

kebabı da Eskişehir mutfağında önemli bir yer almaktadır. İşlenebilir lületaşı, Türkiye’de yalnızca Eskişehir’de 

çıkarıldığı için Eskişehir taşı olarak bilinir. Türkiye’de Eskişehir ve Sivrihisar dolaylarında yetişen bir çoban 

köpeği olan akbaş da şehre ait önemli değerlerdendir. Sanat kurumları ve tesisleri ile kültür ve sanatta 

gelişmiş bir şehirdir. Anadolu Üniversitesi ve büyükşehir belediyesi bünyesinde iki adet senfoni orkestrası 

bulunmaktadır. Ayrıca her yıl düzenlenen Uluslararası Eskişehir Festivali ile şehirde müzik, tiyatro, resim ve 

sinema dallarında sergiler ve gösteriler yapılmaktadır.

Genel Bilgiler; 

Yüz Ölçümü: 13,925 km²

Nüfusu:  888.828

İl Trafik Kodu: 26

İlçeleri: Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, 

İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Tepebaşı, 

Sarıcakaya, Seyitgazi, Sivrihisar, Odunpazarı 

ESKİŞEHİR

Eskişehir 2013 yılında Türk Dünyası 
Kültür Başkenti ve UNESCO Somut 
Olmayan Kültürel Miras Başkentliği 
unvanlarını taşımaktadır.

Türk Hava Yolları’nın Airbus A330-200 
tipi uçağı, TC-JNG, de ‘Eskişehir’ adını 
taşımaktadır. Eskişehir, İç Anadolu 
Bölgesi’nin kuzeybatısında yer 
almaktadır. İl merkezinin kuzeyinde 
Mihalgazi ve Sarıcakaya, doğusunda 
Alpu ve Ankara, güneyinde 
Mahmudiye, Seyitgazi ve Afyon, 
batısında ise İnönü ve Kütahya sınırları 

ile çevrilidir. 

Şehir, Antik ve Orta çağlarda Yunanca Dorylaion, Latince Dorylaeum ismi ile tanınan bir kenttir. Yıkık ve 

terkedilmiş olan Dorylaion - Şarhöyük’ün yakınında, harabenin güneyinde kalan bölgede yeni bir yerleşim 

oluşmuştur. W.M Ramsay’ın bildirdiğine göre, büyük olasılıkla Dorylaion harabelerine Eskişehir adı verilmiş 

ve bu ad o zamandan günümüze ulaşmıştır.



www.pesiad.org.tr

Alemlerin Rabbi Allaha Hamt ediyoruz.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) efendimize Salat ve Selam olsun.

Kıymetli Dostlar;

Kuranı kerim tümüyle bir eğitim kitabıdır. Amaç insanın ahlakileştirilmesidir. Mürebbisi ALLAH 

olan bir dinin mensuplarıyız. Bunu Allah Resulü; Beni Rabbim terbiye etti, ne güzel terbiye etti 

diyerek açıklamıştır.

Şöyle bütünüyle baktığımızda Müslümanlar olarak günlük, haftalık, yıllık ibadetlerle eğitiliyor belli bir 

hedefe yönlendiriliyoruz. Bu hedef tüm insanları içine alan barış ve huzura dayalı bir toplum kurmaktır.

Kuranı kerim güzel insanlar yetiştiren bir kitaptır. Asrısaadetin insanları bunun ispatıdır. Doğruluk 

vasfıyla Hz. Ebubekir, adalet vasfıyla Hz. Ömer, nezaket vasfıyla Hz. Osman, ilim ve cesaretiyle Hz. 

Ali mertliğiyle milkat bin Amr, cömertliğiyle Sad bin ubade ve adanmışlığıyla Musab bin umeyr 

Kuranın yetiştirdiği güzel insanlardır. Tabi biz onlardan 1400 küsur sene sonrasında yaşıyoruz. Biz 

onlar gibi değiliz. Biz yanlışı bulmanın kolay, doğruyu bulmanın zor olduğu, insanlar arası ilişkilerin 

çıkara dayandığı, paranın her şeyi satın aldığı, şehvetin, şöhretin ve servetin temel değerler olduğu 

herkesin kendimi kurtarmalıyım derken bir başkasını ezdiği zor zamanlarda yaşıyoruz denilebilir. 

Ama inanın sahabelerde zor zamanlarda yaşamışlardır. İyi ve güzel insan olmak ideal şartlardan ve 

mükemmel ortamlardan geçmiyor. İnsanı iyi ve kötü yapan bizzat insanın yaptığı Ahlaki tercihlerdir.

Sahabeler mücadele ettikleri insanlardan daha Ahlaklı idiler. Onları farklı kılan şey zaten buydu. 

Onları sahabe yapan Kurana ve Allah Resulüne olan bağlılıkları, Ahlaki kaygıları ve Ahlaki tercihleriydi. 

Onlar samimiydiler. Dürüst ve güvenilirdiler. Yanılabiliyorlar ama yalan söylemiyorlardı. Aldatmıyor 

ve Kandırmıyorlardı. Kendileri için istediklerini başkaları içinde istiyor ve sahip olduklarını 

başkalarıyla paylaşıyorlardı. Bu yüzden önce gönülleri feth ettiler sonrada Dünyayı. Sahabeleri 

yetiştiren Allah Resulüde tıpkı sahabeler gibiydi. Bildiğiniz gibi Allah Resulü Mekke toplumunda 

etkin ve yetkin bir insan değildi. Ama onun Dünyayı değiştiren bir özelliği vardı. Yoksulun elinden 

tutan, mazlumun yanında yer alan ve başkalarına güven veren Ahlakı. İşte bugün biz; onların 

yaptıklarını, hem kendilerini hem de dünyayı nasıl değiştirdiklerini Kuran olarak okuyoruz.

PEYGAMBERSİZ DÖNEMDE 
SAHABE OLMAK

Kıymetli Dostlar;

Kuranı Kerim 23 yılda yapılanların tutulmuş kayıtları gibidir. Allah Resulünü ve Sahabeyi 
Kuran yetiştirmiştir. Kuranı Kerim nazil olduğu dönemin; güç, servet, soy ve kabilecilik gibi 
egemen değerlerin aksine Adaleti, Merhameti, Vicdanı, kardeşliği kısaca Ahlakı önceleyen 
‘’İnsanların birbirinin elinden ve dilinden emin olduğu’’ bir hayat algısı önceliyordu.
Bugün 2021 yılında bu topraklarda zulmün her türlüsü son bulsun istiyorsak herkesin birbirinin 
elinden ve dilinden emin olduğu bir düzleme gelmesi gerekiyor. Bugün yanı başımızdaki 
komşumuz,   beraber yaşadığımız insanlar birbirlerinin elinden ve dilinden emin olamıyorlarsa bu 
bizim ne ekonomik olarak geri kalmışlığımızdan ne eğitimsizliğimizden nede Avrupa standartlarına 
ulaşamadığımızdandır. Bu bizim tamimiyle Ahlaki zaaflarımızdan, Ahlaki ufkumuzu, Ahlaki kaygımızı 
ve Ahlaki hayat tarzımızı kaybettiğimizdendir. Şunu itiraf edelim ki modern dönemde arzularımız, 
çıkarlarımız, konfor arayışımız ve güçlü olma isteğimiz İmanımızın ve Ahlakımızın önüne geçti.
Sahabe olmak için illaki Allah resulü döneminde yaşamış ve onu görmüş olmak gerekmez, 
sahabe olmak zaman ve mekanla ilgili bir kavram değildir. Allah Resulünün kendi zamanında 
yaptıklarını kendi zamanımızda yaparak onun Kuran davasını dava edinmek, onun Kuran 
ilkelerini ilke edinmek, onun Kuran Ahlakını Ahlak edinmek, onunla yoldaş olmak bir nevi 
Sahabe olmaktır. Bugün haksızlık karşısında Hakkın, zulmün karşısında Adaletin, yalanın 
karşısında Doğrunun, çatışmanın karşısında Barışın, bölmenin karşısında Birleştirmenin, 
kibrin karşısında tevazünün, bencilliğin karşısında paylaşmanın sesi olmak bu ilkelerin 
yanında olmak, bu ilkelere göre davranmak peygambersiz dönemde Sahabe olmaktır.
Kalın sağlıcakla…

A. Salih BALTACI
PESİAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ

www.pesiad.org.tr
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Yönetim Kurulu Başkanımız A.Kadir BAYRAM öncülüğünde AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti, 
Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Gelecek Partisi Pendik İlçe Başkanlıklarını ziyaret 
ederek kente dair hasbihal ettik.

Değerli ilçe başkanlarımıza çalışmalarında başarılar dileriz.

Pendik yerel basın mensupları ile kahvaltı 
programında bir araya geldik. PESİAD’ın gelecek 
etkinlikleri hakkında genel bilgi veren başkanımız, 
basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Katılımlarından dolayı kentimizin sesi olan 
yerel basın mensuplarımıza teşekkür eder, 
çalışmalarında başarılar dileriz.

SiYASi PARTi ZiYARETLERiSiYASi PARTi ZiYARETLERi

YEREL BASıNLA KAHVALTıYEREL BASıNLA KAHVALTı

İş arayanlar ile işverenleri bir araya getirerek doğru sektör ve iş gücünü buluşturma fırsatı 
sunan “İş’te Pendik Buluşmaları”nın 20.’si 5 Ekim Salı günü Pendik Sahil Meydanı’nda 
gerçekleşti. Fuarda toplamda 10’u PESİAD firması olmak üzere 50 firmadan yetkililer, 
yüzlerce açık iş pozisyonunda aradıkları elemanı bulabilmek üzere iş arayanlarla görüştü. 
PESİAD olarak destek verdiğimiz programı yönetim kurulu başkanımız A.Kadir BAYRAM 
öncülüğünde ziyaret ettik.

İŞ’TE PENDİK 
BULUŞMALARI

YENİ ÜYELERİMİZ

Ercüment Bayegan
Bayegan

Burhan Öztürk
Green Mimarlık

Kutlu Özdemir
Özdemir Group

Süleyman Turan
Hüner Kalıp

Mehmet Dilsiz
Dilsizler Soğutma

Soner Doruk
Hakmar Grup

Murat Türkyılmaz
Yetkin Arabuluculuk

Mevlüt Çil
Oğulgaz

Atil la Güler
Mimhan Mimarlık

Duran Demiriz
İz Hırdavat
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PESİAD TANITIM VE MEDYA PESİAD TANITIM VE MEDYA 
BİRİMİNDEN YEREL BASINA ZİYARETBİRİMİNDEN YEREL BASINA ZİYARET
Tanıtım ve Medya Birim başkanımız Şahin İPEK eşliğinde, Pendik yerel basın 
mensuplarımızdan;

Samet Övünç / Pendikli TV
Ümit Kahyaoğlu / Duyuru Gazatesi
Metin Yazıcı / Pendik Gazetesi
Kubilay Öztürk / Yerel Hayat
İbrahim Şahin / Bölge Gündem
Enver Tuksal / Son Dakika
Hatice Odabaş / Özgür İstanbul Gazetesi
Halil Güler / Kent Haber
Sedat Savaş / Gerçek Bakış
Fahrettin Uysal / Yenises Gazetesi’ ‘ni ziyaret 
ederek, hoş sohbet ve ortak istişarelerde
bulunduk.

Yerel basın mensubu arkadaşlarımıza 
teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

Yönetim Kurulu Başkanımız A.Kadir BAYRAM öncülüğünde, Sosyal İşler Birimimizin ve Genç 
PESİAD Yönetim Kurulu Başkanımızın katılımıyla 10 Kasım Atatürk’ü Anma ve çelenk bırakma 
programına katılım sağladık.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83. yıl dönümünde saygı 
ve rahmetle anıyoruz.

Yönetim kurulumuz ile her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz halı saha etkinliğimiz 
üyelerimizin günlük yaşamlarındaki iş yoğunluğu ve streslerini atarak, birbirleriyle daha 
samimi iletişim kurdukları motivasyon kaynağı olmaktadır.

10 KASIM ÇELENK BIRAKMA 10 KASIM ÇELENK BIRAKMA 
TÖRENiNE KATILIM SAGLADIKTÖRENiNE KATILIM SAGLADIK

GELENEKSEL GENÇ PESİADGELENEKSEL GENÇ PESİAD
HALI SAHA ORGANİZASYONUMUZHALI SAHA ORGANİZASYONUMUZ

GENÇ PESİAD  
YENİ ÜYELERİMİZ

Eray Yıldıırm
Akıncı Eğitim 
Kurumları

Kaan Şahinyılmaz
Wooftex

Hüseyin Aynacı
Reel Matbaacılık
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“Asker okullarında hiç mutlu olmadım. Genellikle yatılı okullarda mutlu olan çocuk 

yoktur sanıyorum. Başkalarının, hatta somut başkalarının değil de, hiç kavrayamadığım 

bir otoritenin belirlediği ve çoğu zaman saçma bulduğumuz bir şeyler yaşamak...”

Yükseköğrenimini Askerî Memurlar Okulu’nda okurken annesinin isteği üzerine 1947’de 

Yezdan Şener ile evlenmiştir ve bu evlilikten Semiramis, Tunga ve Şeyda adlarında toplam 

üç çocuğu olmuştur. Bu okuldan mezun olduktan sonra “kura” ile memur olarak Posof’a 

atanmıştır. Daha sonra Samsun Terme Askerlik Şubesi’ne atandı, ardından Ankara’da 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Dairesi Başkanlığı’nda üsteğmen olarak görev 

yaptı. 1958’de bu görevden ayrılarak Türkiye Selüloz ve Kâğıt Sanayi’nin Ankara’daki 

şubesinde çalışmaya başlamış ve 1967’de buradan emekli olarak İstanbul’a yerleşmiştir.

1966’da ilk eşinden boşanmıştır. İstanbul’a yerleştiğinde o dönem Yezdan Şener ile 

evliliklerinin bitme aşamasına gelmesinin ardından Cemal Süreyya ile Tomris Uyar, 

şiir üzerine mektuplaşmaya başlamıştır. Bu mektuplaşmalar olumlu sonuçlanmıştır. 

1969’da ise Tomris Uyar ile evlenmişlerdir. Tomris Uyar ile evliliklerinden bir 

erkek çocukları (Hayri Turgut Uyar) oldu. 22 Ağustos 1985’te sirozdan ölmüştür.

TURGUT UYAR

TURGUT UYAR

GÖğE BAKMA DURAğI

1927 -1985

Turgut Uyar, Fatma Hanım ile Hayri Bey’in altı 

çocuğundan beşincisi olarak 4 Ağustos 1927’de 

Ankara’da dünyaya geldi. Babası orduda harita binbaşısı 

olarak görev yapmıştır ve Ankara’nın ilk Latin alfabesiyle 

yazılan sokak levhalarını geceler boyu çalışarak yazmış 

bir hattattır. Annesi ise ev hanımıydı. Babasının 

görevinden ötürü ilköğrenimi farklı şehirlerde okurken 

ortaöğrenimine yatılı askerî okulda devam etmiştir. 

Bursa Askerî Işıklar Lisesi’nden 1946 mezun olan Uyar, 

bu okulda mutsuz olduğunu şu sözlerle dile getirmiştir:

İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım

Şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından

Bebe dişlerinden güneşlerden yanab otlarından

Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar

Şu aranıp duran korkak ellerimi tut

Bu evleri atla bu evleri de bunları da

Göğe bakalım

Falanca durağa şimdi geliriz göğe bakalım

İnecek var deriz otobüs durur ineriz

Bu karanlık böyle iyi afferin Tanrıya

Herkes uyusun iyi oluyor hoşlanıyorum

Hırsızlar polisler açlar toklar uyusun

Herkes uyusun bir seni uyutmam bir de ben uyumam

Herkes yokken biz oluruz biz uyumayalım

Nasıl olsa sarhoşuz nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda

Beni bırak göğe bakalım

Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum göğe bakalım

Tuttukça güçleniyorum kalabalık oluyorum

Bu senin eski zaman gözlerin yalnız gibi ağaçlar gibi

Sularım ısınsın diye bakıyorum ısınıyor

Seni aldım bu sunturlu yere getirdim

Sayısız penceren vardı bir bir kapattım

Bana dönesin diye bir bir kapattım

Şimdi otobüs gelir biner gideriz

Dönmeyeceğimiz bir yer beğen başka türlüsü güç

Bir ellerin bir ellerim yeter belleyelim yetsin

Seni aldım bana ayırdım durma kendini hatırlat

Durma kendini hatırlat

Durma göğe bakalım“Mutsuzluktan söz etmek istiyorum. Dikey ve yatay mutsuzluktan. 
Mükemmel mutsuzluğundan insan soyunun, sevgim acıyor”
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SUDOKU BULMACASUDOKU BULMACA

RESİMDEKİ 10 FARKI BULUNRESİMDEKİ 10 FARKI BULUN

LABİRENT BULMACALABİRENT BULMACA KELİME YERLEŞTİRMEKELİME YERLEŞTİRME

PESİAD ve Pendik Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında planlanan Pendik genelinde “Ortaokul 

ve Lise” düzeyinde “Pendikli Gençler İcat Çıkartıyor” başlığı altında düzenlenen projemiz bu sene 

de sizlerle olacaktır. 

Projemiz öğrencilerin; Fen Bilimleri (İklim, Çevre, Afet ve Yangınlar, Tarım) Teknoloji (Nano 

Teknoloji) ve Bilişim (İnovasyon) alanında proje danışmanlarının gözetiminde yaratıcı projeler 

geliştirmelerini teşvik edilerek, öğrencilerin yaratıcılıklarının, bilimsel çalışma yapma ve çok yönlü 

düşünebilme becerilerinin gelişmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir. 

PENDİKLİ PENDİKLİ 
GENÇLER        GENÇLER        
ÇIKARTIYOR!ÇIKARTIYOR!

Tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin 

rehberliğinde yarışmaya katılımını bekler,  

başarılar dileriz. Yarışmaya katılım tarihi çok 

yakında sizlere duyurulacaktır.
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