
İnovasyon, yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim 
yöntemi geliştirmek ve bunu ticari gelir elde edecek hale 
getirmek için yürütülen tüm süreçleri kapsar. Yeni veya 
iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirme, yeni 
düşüncelerden doğar. İnovasyon sürekliliği olan bir faaliyettir.
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PESİAD Üye Buluşmaları 
Devam Ediyor
█   “Üyelerle Hasbihal” başlıklı toplantımız PESİAD Lokalinde 

gerçekleşti.
 

PESİAD’DAN HAYIRLI OLSUN 
ZİYARETLERİ
█ PESİAD Yönetim Kurulu Üyeleri , ilçemize yeni atanan Pendik 

Kaymakamı Sn. Yılmaz  ŞİMŞEK’i makamında ziyaret ederek hayırllı 
olsun dileklerinde bulundular. 
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İnovasyon Kavramı

Bizler Türkiye’nin ihracatta yapacağı büyük hamlenin 
inovasyonla mümkün olacağını düşünüyoruz. Başarılı 
inovasyonun, tüketicinin gerçek ihtiyacına cevap veren en 
yaratıcı çözüm olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede PESİAD, 
2017 yılını İnovasyon Yılı olarak ilan etmiştir. PESİAD, tüm 
faaliyet ve etkinliklerini bu bağlamda hayata geçirecektir.
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Toplantıları



ONUR KURULU TOPLANTILARI
PESiAD
Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği

Ev sahipliğini Sn. Nurettin AKBULUT’un yaptığı gele-
nekselleşen PESİAD Onur Kurulu Kahvaltısı, Ak Parti 
Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sn. 
Erol KAYA, Pendik Kaymakamı Sn. Yılmaz ŞİMŞEK 
ve  İTO Meclis Başkanı Sayın Şekib AVDAGİÇ ile 
birlikte Onur, İstişare, Denetim Kurulları, PESİAD ve 
Genç PESİAD Yönetim Kurulları ve üyelerimizin katı-
lımıyla gerçekleşti.

Başkanımız Sn. Ahmet CİN’in açılış konuşmasıyla 
başlayan toplantıda Sn Cin, referanduma sunulan 
yeni anayasanın bir değerlendirmesini yaptı. Genç-
lerin mecliste temsil edilmesinin gerekliliğini vur-
gulayan Sn. Cin dirayetli bir başbakan, dirayetli bir 
cumhurbaşkanı olmadığı zaman darbelerle ve muhtı-
ralarla karşı karşıya kalınabileceğini ve yeni sistemin bu sorunu tamamen ortadan kaldıracağını belirtti. Ayrıca koalisyon 
dönemlerinin sona ereceğini ve istikrar adına çok faydalı bir sisteme geçileceğini ekledi.

İTO meclis Başkan’ı sayın Avdagiç yeni sistemin istikrar getireceğini belirtti. Pendik Kaymakamız Sn Şimşek de katılım-
cılara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, ülke olarak hassas bir dönemden geçtiğimizi ve bu sürecin ülkemizin 
prangalardan kurtularak uçuşa geçmesi yönünde tarihi bir fırsat olduğunu vurguladı.

Sn  Erol KAYA, ülkemizde 60 lı yıllardan beri çift başlı bir sistemin olduğunu ve bunun son yıllarda hissedilmeme nede-
ninin Başbakan ve Cumhurbaşkanı arasındaki uyumdan kaynaklandığını ve Yürütme erkinin bir kişide toplanması ve 
hesabın bir kişiden sorulması gerektiğini belirterek sadece hükümet sisteminin değiştiğini üniter yapının tartışılmasının  
bile söz konusu olmadığını vurguladı.

Parlamento güçlü değil miydi? Sorusuna istinaden “Parlamento da hiçbir  Milletvekilinin Anayasa ve iç tüzük hariç teklif 
ettiği bir kanun olmadığını, teklif edilen bütün tasarıların tamamının hükümet tasarısı olduğunu, Hükümetin gönderdiği-
ni parlamentonun onayladığını söyledi.

Bu ülkenin daha güçlü bir yönetim şekli olsun diye çabalıyoruz diyen Sn. KAYA anketlerde ve toplumla müzakerelerde 
iyi bir noktada olduklarını belirtti. Ayrıca bu gün Cumhurbaşkanının dokunulmazlığının daha yüksek seviyede olduğunu 
ifade eden Sn. KAYA yeni sistem ile Cumhurbaşkanı üzerindeki zırhın kaldırılacağını ve seçilme süresinin kısalacağını 
vurguladı.

2015-2018 Dönemi

GELENEKSEL CAĞ KEBABI GÜNLERİ
Günay İskele sahibi Erhan Can 
Bingöl sponsorluğunda gerçek-
leşen Kebap ve İkram günleri 
kapsamında Cağ Kebabı etkin-
liğinde üyelerimizle PESİAD 
Lokalinde buluştuk.



Eğitim Programları

YENİ ÇAĞIN ANNE BABASI OLMAK
Gün geçtikçe gelişen ve değişen bir toplumda hayatin içerisinde 
ilerliyoruz. Hepimizin asil sorumluluklarıyla beraber sabrımızı ve 
dikkatimizi bir çok parçaya bölüyoruz. Çünkü her yetişkinin gün 
içerisinde büründüğü roller var mesela; anne, baba, patron, 
isçi, ev hanimi, arkadaş, dost vb gibi roller... İşte bu noktada 
çocuklarımıza gösterdiğimiz ilgide yetersizlik hissedebilir, sabırlı 
bireyler olmakta zorlanabilirsiniz.
Yeni cağda teknoloji ile dünyamızı küçültüp, trafikte streslenip, 
geçim olarak telaş içindeyken çocuğumuzun sahip olacağı 
anıları da maddiyatla vermek istiyoruz. “Onlar için çalışıyoruz” 
söylemine dayanarak her istediklerini yerine getirip, aslında onlar 
için yaptığımız kötülüğü fark edemiyoruz. Oysaki çocukların 
tek istedikleri kaliteli zaman ve ilgidir. Evet belki ufak oyuncak 
araba, bir şeker veya sarı saçlı bebek onları çok mutlu eder ama 
o anda, sonrasında yine sizinle oynamak için bekler. Paylaşım 
yapmak, oyunlarına yani kendi dünyalarına sizleri dahil etmek 
isterler. “İşten geldim yorgunum” veya “işim var” kelimesini 0-6 
yaş dönemi itibariyle anlayamazlar. İşte bu durumda çocuk 
ısrarcı olabilir veya dikkatinizi çekmek için türlü hallere bürünebilir. 
O anda televizyon açıp karşısına saatlerce oturtturmak ya da 
eline bir telefon, tablet vb. vermek sizin o an işinizi yapmanıza, 
yorgunsanız dinlenmenize fırsat verse de çocuğunuzu sağlıksız 
ve belli sorunlarla bürünen bir duruma itebilir. Günümüz çağı 
gittikçe gelişip değişse bile 0-6 yaş dönemi çocuklarının bireysel 
ilgi ve alaka ile oyunlar kurup, paylaşım ihtiyaçları değişmiyor.
Örnek olarak;
Durum;
‘’Anne akıllı durursan akşam tablet oynayacaksın der.’’ Çocuk 
akıllı durmaktan ne anladığını bilemez ve tableti özelleştiren 
bu cümlede çocuk algısında tablete yönelim başlar. Akşam 
olur, çocuk anneye göre akıllı durmamıştır, kendisine göre akıllı 
durmuştur. Önemli hale gelen o tabletin hayaliyle yanıp tutuşur. 
Akşam anne çocuğu babaya şikayet eder ve baba kızar, o 
gözünde büyütülen tablet verilmez ve çocukta daha da önemli 
hale gelir.
Sonuç;
Çocuk kendi başına oynamayı tercih eder, yalnızlaşır. Ve tablet 
önemlileştiği için elindeki oyuncaklar değersizleşir. Yalnızlaşmaya 
giden çocuğun dikkat süresini tablet merakı ve algısı nedeni 
ile oyuncaklarda dikkat ve odaklanma süresini düşürür. Bu 
durumda çocuk kendisiyle ilgilenmeye başlar, burnunu karıştırır, 
tırnak yer, parmak emer vb davranışlar gözlemlenir.
Toplumun temelini oluşturan çocuktur, çocuğun temelini 
oluşturansa ailedir. Eğitimin ailede başladığı bu evrede her durum 
ve duyguda iyi birer model olarak kişiliğin temelini atmanızda bu 
süreci iyi yönlendirmemiz çok önemlidir.
Unutmayın ki insanın sağlığını ayakta tutan en önemli ihtiyaç 
sevgi ve sınırlardır. Sınırları belli olan birey bu hayatta nerede 
ne yapması gerektiğini öğrenir ve bilir. Sevgi ile mutlu olması ve 
sınırları içselleştirmesini de bu doğrultuda  kolaylaşır.
“Az korkun,çok ümit edin  Az yiyin, çok çiğneyin  Az konuşun, 
çok şey ifade edin  Az kızın, çok sevin  İyi şeyler sizindir...” 
(Lord Fischer)
yavuz@kucukmucitleranaokulu.com

Yavuz YILDIRIM
Genç PESİAD Yönetim Kurulu Üyesi
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Pesiad Üye Buluşmalari

15 .02.2017 Tarihinde organize ettiğimiz “Üyelerle Hasbihal” 
başlıklı toplantımız PESİAD Lokalinde gerçekleşti.

İŞKUR Pendik Müdürü Yasin Turunç’ un da katıldığı toplantıda, 
Sn. Turunç yeni istihdam paketi ve devlet teşvikleri ile ilgili 
geniş açıklamalarda bulundu.

Sohbet ortamında geçen toplantı, PESİAD ailesine yeni katılan 
üyelerin üyelik beratını almasıyla sona erdi.

Genç PESİAD olarak Etkili Sunum Teknikleri eğitim programı-
nı, üyemiz firmaların katılımıyla PESİAD lokalinde gerçekleş-
tirdik.

devam ediyor
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Aramıza Katılan Yeni Üyelerimiz PESİAD - Genç PESİAD  

Aramıza katılan yeni üyemiz Hat Gayrimenkul Yöneticisi 
Sn. Süleyman Genç Bey’ e üyelik belgesi Başkanımız Sn. 
Ahmet CİN, Başkan Yardımcımız Sn. Süleyman YILMAZ, 
Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Nurettin KARAKAYA tarafından 
takdim edildi. Yeni üyemizi tebrik eder çalışma hayatında 
başarılar dileriz.

PESiAD’ dan Hayırlı Olsun Ziyaretleri

PESİAD Yönetim Kurulu Üyeleri , ilçemize yeni atanan Pendik 
Kaymakamı Sn. Yılmaz  ŞİMŞEK’i makamında ziyaret ederek 
hayırllı olsun dileklerinde bulundular. Kısa bir tanışma konuş-
malarının ardından, ilçemiz sorunlarıyla ilgili sohbette kayma-
kamımızı bilgilendirdik ve görevinde başarılar diledik.

İlçemize yeni atanan Pendik İlçe Emniyet Müdürü Sn. Alpas-
lan ATASOY’a PESİAD yönetim kurulu üyeleri makamında 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. İlçemiz huzuru ve gü-
venliği ile ilgili sohbette emniyet müdürümüzü bilgilendirdik 
ve görevinde başarılar diledik.

Aramıza katılan yeni Genç PESİAD üyemiz Özbek İnşaat 
Yöneticisi Sn. Sadık ÖZBEK Bey’ e üyelik belgesi Başka-
nımız Sn. Ahmet CİN ve Genç PESİAD başkanı Sn. Murat 
AÇIK tarafından takdim edildi. Yeni üyemizi tebrik eder 
çalışma hayatında başarılar dileriz.
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Üyelerimizle Palandöken’de
Kayak Etkinliğinde Buluştuk

Pendik Genç Sanayici ve İş Adamları Derneği olarak, üyelerimizin kültürel ve sosyal ilişkiler kapsamında moral ve moti-
vasyonu artırmak amacıyla 24-26 Şubat tarihleri arasında Erzurum Palandöken’ e gezi düzenlendik. Doğal güzelliği ve kış 
turizmi ile ilgi çeken bu güzel beldemizde üyelerimizle keyif dolu bir hafta sonu yaşadık.

Etiyopya’ dan Gelen Ziyaretçlerimiz
Kültürel, sosyal ve ekonomik yardımlaşma çerçevesinde Eti-
yopya’ dan gelen ziyaretçilerimiz ile tanışma ve sohbet içerik-
li toplantımızı gerçekleştirdik.

Pendik Belediyesi ve PESİAD işbirliği ile Etiyopya’ dan gelen 
ziyaretçilerimizi, gerçekleştirdiğimiz toplantıda PESAİD’ da 
ağırladık. PESİAD Kurumsal ve Dış İlişkiler Komisyonu Başka-
nı Sn. Mahmut GÜÇLÜ, komisyon üyeleri Hüseyin BAYRAM, 
Özcan ZORLU, Cemal SÜSLÜ ve Hüseyin PİLAVCI PESİAD’ ı 
misafirlerimize tanıttı. Ülkemizin ekonomik ve siyasi durumu 
hakkında bilgiler veren Sn. GÜÇLÜ, dünya Müslümanları ola-
rak birlikte iletişim halinde ve işbirliği içinde olmamız gerek-
tiği vurgulandı. Hükümet ve dernek temsilcilerinden oluşan 
heyetteki konuşmacılar, ülkemizden yatırımların artarak iler-
lemesini ve birlikte bir çok projenin geliştirilmesini bekledik-
lerini belirtti. Sn. GÜÇLÜ de, bu yıl içerisinde yapılacak olan 
Afrika Ülkeleri İş Gezisine uygun şartlar oluşursa Etiyopya’ yı 
da dahil edebiliriz diye ekledi.
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ÜYE TANITIMLARI Adem BAYRAM

MRDM Mimarlık, insan ihtiyaçlarının başında gelen yaşam alanlarını oluşturmak için 
yola çıkmış samimi butik mimarlık firmasıdır. Çağdaş hayatın ihtiyaçlarını karşılaya-
bilecek mekânsal çözümler üretmeyi amaçlayan MRDM Mimarlık işlevsel ve akılcı 
bir yaklaşımı esas alarak, farklı ölçeklerin bütünü ile parçalarının ortak ve özgün bir 
tasarım dilinde birleşmesini sağlar.
Mimarlarımız Adem Bayram ve Emre Aksoy uzun süredir mimari çalışmalar da bulu-
nup özellikle istanbul ilinde ki pendik, tuzla, kartal, kadıköy ve çevresi ilçelerde hizmet 
vermektedir. Ağırlıklı olarak çalışma ve yaşam mekânları üzerinde uzmanlaşan MRDM  
Mimarlık mimarları, kentsel projelerden yaşam alanlarına kadar geniş bir alanda 
faaliyet gösterir. Kullandığı teknolojiler sayesinde, mevcut ya da oluşabilecek problem-
leri doğru çözümler ile aşmayı hedefler. Bu süreçte kompleks programlara, yarattığı 
profesyonel birlikteliklerle yanıt verir. İş çözümlerinde, işverenle etkileşimli bir diyalog 
sayesinde en doğru çözümlerle ihtiyaçları karşılarken müşteri memnuniyetini de en 
üst düzeyde sağlar.
Başlıca sunulan hizmetlerimiz ;
Villa, Apartman, Rezidans, Toplu Konut v.b. Yaşam Kompleksleri.Otel Tatil Köyleri, 
Eğlence - Turizm Tesisleri.Hastane, Ofis, AVM Projeleri.Karma Fonksiyonlu Yapılar 
(Konut,ofis,otel,ticaret v.b. )Spor Tesisleri, Eğitim ve Kültür tesisleri, gibi yapıların kon-
sept tasarımlarından başlayarak uygulama-detay projelerinin komple projelendirilme-
si, uygulama danışmanlık hizmetleri verilirken; kentsel dönüşüm,master plan-konsept 
proje çalışmaları dahil, yapılan projelerde yurt içinde ve yurt dışında kazanılan çeşitli 
ödüllerin, oluşan yatırımcı ve kullanıcı mutluluğunun sorumluluğumuzu her geçen 
gün arttırdığı bilinciyle MRDM Mimarlık adıyla gururla imzalanmaya devam 
etmekteyizdir.
Mimarlarımız ve Hikayeleri: 
MRDM Mimarlık kurucuları, Adem Bayram ve Emre Aksoy üniversite yıllarında tanış-
mışlardır ve bu yıllarda başlayan arkadaşlık daha sonra iş arkadaşlığına da dönüşerek 
2014 yılında MRDM Mimarlık firması olarak daha büyük bir adımla ortaya çıkmıştır. 
2014 yılından bugüne birçok farklı lokasyondaki projelerde başarıyla hizmet veren 
MRDM Mimarları bunun haklı gururunu bugünde yaşamaktadırlar. 
“En zor şartlarda dahi önceliğimiz müşteri memnuniyetidir” ilkesi ile yola çıkan bu iki 
mimar Adem Bayram ve Emre Aksoy mimarlık hizmetlerinde de 3 yılı aşkın süredir 
hizmet vermeye devam etmektedir.
Sizde sunduğumuz hizmetlerden yararlanmak isterseniz lütfen bizimle çekinmeden 
iletişime geçin. Yolunuz pendik çarşı’ya düşerse kahvemizi içmeye herzaman bekleriz. 
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ÜLKE DOSYASI KATAR

Genel Bilgiler

Yüzölçümü: 11,521 km2
Nüfus: 2.578.446
Başkenti: Doha
Dil: Arapça
Para Birimi: Katar Riyali

Katar gerek nüfus
gerek yüzölçümü açısından 
küçük Körfez ülkelerinden 
bir tanesidir. Arap
Yarımadası’nın doğu 
kıyısında yaklaşık 11.521 
km²’lik bir alana sahiptir. Kıyı 
şeridi 550 km, kara sınırı 
ise 60 km olup, Suudi 
Arabistan’la komşudur.

Siyasi ve İdari Yapı

Ülkede Osmanlı egemenliği 1871 yılında başlamış olup, I. 
Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu’nun Arap
Yarımadası’ndan çekilmesiyle birlikte, 1916 yılında Birleşik Krallık 
ile imzalanan Anlaşmayla Katar’ın savunma ve dışişleri Birleşik 
Krallık tarafından üstlenilmiştir.

Birleşik Krallığın bölgeden çekilmesiyle birlikte Katar Eylül 
1971’de bağımsızlığını ilan etmiştir. Katar aynı tarihlerde Birleşmiş 
Milletler’e ve Arap Birliği’ne, 1981 yılında da Körfez İşbirliği 
Konseyi’ne üye olmuştur. Katar, anayasal monarşidir. Tüm 
yetkiler Emir’de toplanmış olup, Bakanlar Kurulu ve Başbakan 
Emir tarafından atanmaktadır.

Türkiye ile Ticaret

Türkiye ve Katar arasında 
ikili ticaret hacmi son 
yıllarda hızla artmıştır. 
İhracatımızdaki hızlı 
artışın en önemli nedeni 
inşaat demiri ihracatıdır. 
2012 yılında Katar’a olan 
ihracatımız %37 artarak 
257 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir. 2016 
yılında Katar’a olan 
ihracatımız %4 artarak 
439 milyon dolar, dış 
ticaret  hacmimizde 
710 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir.

Ekonomik Yapı

Katar dış ticareti, uluslararası enerji fiyatlarına bağlı olarak 
şekillenmektedir. Diğer taraftan, tamamlanmış veya 
sürdürülmekte olan petrol ve gaz sektöründeki yatırımlar, altyapı 
geliştirme programı, sanayi, eğitim ve turizm sektöründeki 
yatırımlarla artan ihracat ve ithalata bağlı olarak dış ticaret hacmi 
son yıllarda katlanarak gelişmektedir.

1995 yılında iktidarı ele geçiren Şeyh Hamad bin Khalifa al 
Thani’nin, borçlanarak ekonomiyi çeşitlendirme politikalarına hız 
verme düşüncesi, artan enerji fiyatlarının da etkisiyle ülke 
ekonomisine önemli katkılarda bulunmuştur.EIU tahminlerine 
göre ülkede satın alma gücü paritesi göz önüne alındığında kişi 
başına düşen milli gelir 100.000 $’ı aşmıştır. Bu itibarla, Katar 
bölgenin en iyi ekonomik performans gösteren ülkesi haline 
gelmiştir.* Ekonomi Bakanlığı kaynaklarından faydalanılmıştır.
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