
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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Sayı: 6 Ücretsizdir

PESİAD Onur Kurulu 
Toplantıları Devam Ediyor

█  PESİAD Onur Kurulu Toplantımız, Nazmi ÖZER Bey’in ev    
sahipliğinde PESİAD lokalinde gerçekleşti. 

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

Pendik Kaymakamı Sn. İlhan ÜNSAL’ı makamında ziyaret 
ederek hayırllı olsun dileklerinde bulundular. 

  
Tüketiciler alışverişe
Uygunmu?

Ülke Dosyası
Brezilya

Genç PESİAD 

Fırat 
Sarıdoğan’ın 
Kaleminden
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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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İstişare Toplantısı
Antalya’da Yapıldı



ONUR KURULU TOPLANTILARI
PESiAD
Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği

Her yıl düzenli olarak organize ettiğimiz Onur Kurulu 
Kahvaltı programımızı Sn. Nazmi Özer Bey’in ev sahipli-
ğinde gerçekleştirdik. Bu dönemki kahvaltı programımı-
za İstanbul Milletvekili Sn. Erol Kaya, Yeni Pendik Kay-
makamı Sn. İlhan Ünsal, Belediye Başkanı Sn. Kenan 
Şahin, İTO Meclis Bşk. Sn. Şekip Avdagiç, Başkanımız 
Sn. Ahmet Cin, Yönetim, Onur, İstişare Kurulları ve üye-
lerimiz katıldılar.

Başkanımız Ahmet Bey’in derneğimizin faaliyetleri ve 
yapılacak olan etkinlikler ile ilgili bilgiler vermesiyle baş-
layan toplantımızda Sn. Erol Kaya Bey genel günde-
mi değerlendirdi. Keyifli bir sohbet ortamında geçen 
toplantımızda, Sn. Kenan Şahin Bey de Pendik’teki 
gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Yeni Kaymakamımızı 
yakından tanıma fırsatı bulduğumuz sohbetimizde, İTO 
Meclis Başkanı Sn. Şekip Bey sanayinin gelişim sürecine oluşan talepler ve projeler ile ilgili bilgiler verdi.

Toplantımız üyelerimizin Sn. Erol Bey ve Sn. Kenan Bey’e sorular yönelterek taleplerini ve sorunlarını ilettikleri soru-cevap 
bölümüyle sona erdi.

2015-2018 Dönemi

Aramıza Yeni Katılan Üyelerimiz

SOYYILMAZ OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği yöneticisi 
Renan Soyyılmaz üyelik beratını başkanımız Ahmet Cin 
ve başkan yardımcımız Süleyman Yılmaz tarafından 
aldı.   

UĞUR Emlak İnşaat yöneticisi Metin Çiçek’e üyelik beratı 
başkanımız Ahmet Cin ve başkan yardımcımız Süleyman 
Yılmaz tarafından takdim edildi.  



Kitap Köşesi

Hepimiz alışveriş anında yüzlerce mesajla karşılaşıyoruz. 
Bu mesajlar özenle hazırlanıyor. Tüketim ürünlerinin 
en vurucu özelliklerini öne çıkartıyor. İhtiyaçlarımız ve 
isteklerimizin karşılanması için mağazadalar. Her daim 
tüketime hazır olmak için ciddi bir eforla reyonlarda yer 
alıyorlar. Üretim, lojistik, finans, pazarlama, satış ekipleri; 
alışverişçilerin satın alma anında orada olmak için sabah 
akşam çalışıyor.
 
“En hesaplı ürünler bizim mağazamızda”

“3 al 2 Öde”

“Bu hafta sonuna özel %50 indirim”

Yukarıdaki gibi yüzlerce çarpıcı mesaja rağmen ya 
mağazalarda dolanan onlarca insan tüketmeye, hatta 
alışveriş yapmaya hazır değillerse? İhtiyaçları olduğunu 
hissetmeyebilirler, öncelikleri değişmiş olabilir, bütçeleri 
yeterli olmayabilir ya da sadece almak istemeyebilirler. 
İsterseniz en gözde alışveriş noktasının en güzel yerinde 
parlayın. Ürününüzü satamazsınız.

Bir ürün ne kadar rafta hazır, teşhir noktaları başarılı, 
hatta en güzel promosyonlarla donatılmış olursa olsun. 
Alışverişi yapan kişi, psikolojik, ekonomik, öncelik 
yönetimi vb. hangi sebeple olursa olsun, ürününüzü 
tüketmeye hazır değilse, alışverişini yapmaz. Siz ne 
kadar ürününüzle ilgili olarak 30 yaş üzeri genç anneleri 
hedef alışverişçi kitlesi seçseniz de aynı annelerin 
kendi öncelik sıralamasında öyle ya da böyle yoksanız, 
sepetlerine giremezsiniz. Bir kadına zorla bir şey 
yaptırabileceğinize inanıyorsanız, o başka bir tartışma 
konusu olur tabii.

Tıka basa yediğimiz akşam yemeğinden sonra market 
alışverişi yapma inancı, memleketimizde ev ekonomisine 
yardımcı olacağı düşüncesi de belki buradan çıkmıştır. 
Kar lastiği zorunlu kılınınca alırız, tıraş köpüğü bitmeye 
yakınken ilgili reyona gitmeyi akıl ederiz.

Belli bir ürünü almaya ve tüketmeye hazır değilsek, 
o ürünün mağazada verilen mesajını da almaya hazır 
değiliz.

Fırat SARIDOĞAN
Genç PESİAD Yönetim Kurulu Üyesi

PESiAD
Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği pesiad. pendik pesiad pesiad

Arakan’a Yardım 
Kampanyamız

Bu kitap tüm yoksulluğa, imkan-
sızlıklara ve elverişsiz doğa ko-
şullarına rağmen, bir avuç aydının 
önderliğinde; askerlerden din 
adamlarına, profesörlerden öğret-
menlere, doktorlardan işadamla-
rına kadar, her meslekten insanın 
omuz omuza bir dayanışma ser-
gileyerek, Finlandiya’yı, ülkelerini 
geri kalmışlıktan kurtarmak için 
nasıl büyük bir mücadele verdik-
lerini, tüm insanlığa örnek olacak 
biçimde gözler önüne sermekte-
dir. Halkların destansı özverisiyle 

yoksulluktan kurtularak, ekonomik, politik ve kültürel olarak 
nasıl mükemmel bir ülke yaratılabileceğini gösteren, okurlara 
dudak ısırtan ölümsüz bir eser.

 Genç Pesiad Üye Ziyaretleri

Yönetim kurulu üyelerimiz, üyemiz Yanık İnşaat yöneticisi 
Ahmet Bey’i iş yerinde ziyaret etti.

Uzun süredir baskı altında 
yaşam mücadelesi veren, 
2012 yılında başlayan sal-
dırılar sonrası yerlerinden 
edilmeye çalışılan Arakanlı 
Müslümanlar yine büyük 
acılar yaşıyor.
 
Şiddetini artıran saldırı-

larda binlercesi hayatını kaybeden, onbinlercesi göç yoluna 
düşen Arakanlı Müslümanlara PESİAD olarak yardım kam-
panyası başlattık ve üyelerimizden gelen yardımlar devam 
ediyor.

◊ Genç PESİAD istişare toplantısı, moral motivasyon ve 
sosyal etkinlik kapsamında Antalya’da yapıldı. Üyelerimizle 
geçen keyifli bu haftasonu tatiliinde, yeni sezonun etkinlikleri 
hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
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PESİAD’ dan Hayırlı Olsun Ziyaretleri

Aramıza Yeni Katılan Üyelerimiz

Pendik Kaymakamlığı görevine atanan Sn. İlhan Ünsal’a Başkanımız Ahmet Cin ve Yönetim Kurulu üyeleri hayırlı olsun 
ziyaretinde bulunarak yeni dönemde başarılar diledi. Sn. Ünsal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, PESİAD’a 
faaliyetlerinde başarılar diledi.

Başkanımız Ahmet CİN ve Yönetim Kurulu Üyeleri Pendik İlçe Nüfus Müdürü Recep SEFİ Bey’i makamında ziyaret etti. 

Köroğlu Cıvata yöneticisi Tolga KÖROĞLU’na  üyelik 
beratı, başkanımız Murat AÇIK ve Kurucu Başkan 
PESİAD Yönetim Kurulu üyesi Kadir BAYRAM 
tarafından takdim edildi. 

Savcılık derecesine yükselen ve aramızdan ayrılmak 
durumunda olan yönetim kurulu üyemiz Abdullah İlgar’a 
teşekkür plaketi Murat Açık ve Kadir Bayram tarafından 
takdim edildi. Yaptığı çalışmalar ve hizmetlerinden dolayı 
kendisine teşekkür eder yeni görevinde başarılar dileriz. 
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Konuklarımız Etiyopya’ dan Gelen İş Adamları

Türkiye’ ye gelen 14 kişilik Etiyopyalı iş adamları heyeti 29 Eylül 
2017 tarihinde derneğimizi ziyaret etti. Çeşitli sektörlerden oluşan 
heyeti, Başkan yardımcımız Sayın Süleyman YILMAZ’ ın öncülü-
ğünde Yönetim Kurulu Üyelerimiz kabul etti. İlgili sektör üyeleri-
mizin de katılımıyla Türkiye ve Etiyopya iş imkanlarının anlatıldığı 
tanışma toplantısının ardından ikili görüşmeler ile iş birliği için ilk 
adımlar atıldı.

Genç PESİAD Sezon Açılış Kahaltısı

4 Kasım Cumartesi günü sezon açılışı ve üyelerle buluşma kahvaltı programını yoğun bir katılımla icra ettik. Genç PESİAD 
Başkanı Murat Açık Bey’in açılış konuşmasıyla başlayan toplantımız Kurucu Başkan ve PESAİD Yönetim Kurulu üyesi Kadir 
Bayram’ın konuşmasıyla devam etti. Murat Açık Bey konuşmasında Genç PESİAD’ ın yapmış olduğu faaliyetler ve yapacak 
olduğu etkinlikler hakkında bilgiler verdi. Yardımlar, eğitim, spor sosyal sorumluluk projeleri gibi birçok etkinlik gündeme ge-
tirildi. Murat Açık Bey “Üyelerimizden aldığımız güç ve destek ile bu faaliyetlerin daha iyisini yapacağımızdan eminim” dedi.  
Kadir Bey de PESİAD ve Genç PESİAD’ ın birlikte organize edeceği yurtdışı ticari gezileri gibi etkinliklere değindi. Kahvaltı 
programımızda üyelerimiz arasında ticari işbirliğin daha da arttırılması yönünde üyelerle istişare yapıldı.



PESiAD
Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği

ÜYE TANITIMLARI Ahmet Sultan YANIK

             Yanık Yapı İnşaat yönetim kurulu üyesi Ahmet Sultan 
Yanık 1985  İstanbul doğumludur. Evli ve 3 çocuk babası olan 
Ahmet Bey  İşletme Fakültesi mezunudur. 
          
            Şirketimiz, 1987 yılından Mehmet Yanık tarafından ku-
rulduğu tarihten itibaren ülke ekonomisinin gelişimine en bü-
yük katkıyı sağlayan inşaat sektöründe faaliyet göstermektedir.  
Şirketimiz 30 yılı aşkın deneyimiyle Türkiye’nin finans bölgesi 
olan İstanbul’un Pendik, Maltepe ve Tuzla ilçelerinde 50’den fazla 
konut projesine imza atmıştır. 
         
             Yanık Yapı kalite devamlılığını sağlamak adına inşaat sek-
töründeki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Gereken bütün 
yenilikleri projelerinde uygulayarak kalite çıtasını her geçen gün 
yükseltmektedir. Yüksek kaliteli malzemenin kullanımının yanında 
nitelikli iş gücüne önem veren firmamız çalışanları ile birlikte öz-
verili bir şekilde her zaman daha iyisini yapmak için çalışmalarına 
devam etmektedir.
         
             Nitelikli konut üretmenin yanı sıra müşteri memnuniyetine 
de çok önem veren şirketimiz müşteri memnuniyetini yakalamak 
ve kalıcı dostluğa dönüştürmek için satış öncesinde ve sonrasın-
da samimi, güvenilir ve profesyonel hizmet sunmak ve müşteri-
nin beklentilerinin her defasından karşılamak için elinden geleni 
yapmaktadır.
             
           Şirketimizin ana hedefi her zaman daha konforlu, kaliteli, 
ve modern yapılar yapmak ve daha geniş kitlelere Yanık Yapı kalitesini sunarak ülke ekonomisine yaptığımız katkıyı 
artırmaktır.
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ÜLKE DOSYASI BREZİLYA

Genel Bilgiler

Yüzölçümü: 8.547.400 km2
Nüfus: 206.101.000
Başkenti: Brasilia
Dil: Portekizce
Para Birimi: Bezilya Reali

Siyasi ve İdari Yapı
Kapladığı alan açısından
dünyanın beşinci büyük ülkesi 
olan Brezilya “Başkanlık”
sistemiyle yönetilen “Federal 
Cumhuriyet”tir. 26 eyalet ve 
bir federal başkentten oluşan 
idari yapıda, her eyaletin federal 
meclisi ve iç yönetimi 
bulunmaktadır. Toplam 5.560 
belediye vardır. Eyalet valilerinin 
federal meclis ve senatörler 
üzerinde güçlü etkisi
bulunmaktadır Başkan, federal hükümetin yürütme kurulunun 
başıdır. 4 yılda bir ve en fazla iki dönem üst üste seçilebilir. 
Oldukça geniş yetkilere sahip olan Başkan’ın kanun yapma 
yetkisi olmamakla birlikte kongrenin uygun bulması halinde geçici 
kararname çıkarma yetkisi vardır.

Nüfus ve Toplum
Dünyanın en kalabalık beşinci ülkesi olan Brezilya’da üç farklı ırk
ve bunların karışımından söz edilebilir. Yerli halk yani Güney
Amerika yerlileri, Avrupa’dan gelmiş beyazlar ve Afrika’dan 
gelmiş siyahlar Brezilya halkının günümüzdeki yapısını 
oluşturmaktadır. Brezilya’nın asıl nüfusu, göreceli olarak küçük 
kabilelere bölünmüş ve yarı sabit köylerde yaşayan avcılık ve 
balıkçılıkla geçinen yerlilerden oluşmuştur.

Dış Ticaret 
Brezilya, geleneksel pazarı 
olan Amerika kıtası ve Avrupa 
Birliği’nin yanında son dönemde 
Afrika, Orta Doğu ve Körfez, 
Doğu Avrupa ve Asya pazarlarına 
ihracatını önemli ölçüde 
artırmıştır. Güney-Güney ticareti 
olarak tanımlanan ve dünya 
ticaretinde giderek daha ağırlık 
kazanan eğilimde Brezilya’nın 
payı büyüktür.

Brezilya ihracatta sergilediği 
başarısını ihraç mallarını 
çeşitlendirerek ve geleneksel 
pazarlarının dışında kalan 
pazarlara açılarak elde etmiştir. 
Tarım ürünlerinin yanı sıra uçak,

otomotiv, demir, kimyasallar, makine, ayakkabı, kağıt, elektrik 
ve elektronik gibi endüstri ürünleri de önemli ihraç kalemleri 
arasına girmiştir.

Coğrafi uzaklığın fazla olması ve ülkelerin birbirini iyi tanımaması 
nedeniyle bugüne kadar çok düşük seviyelerde seyreden 
Türkiye-Brezilya ekonomik ilişkileri, özellikle aynı konularda iş
yapan firmaların ve kurumların işbirliğine giderek ortak üretim
ve pazarlama yapmaları halinde büyük bir potansiyel 
taşımaktadır.

2016 yılında ihracatımız 333,8 milyon Dolar, aynı dönemde 
ithalatımız ise 1,7 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir
İhracatımızda; kamyon, minibüs, otomotiv yedek parça, demir 
ve çelik ürünleri, sondaj platformları, çimento, kuru kayısı, fındık, 
gübre, tütün, iplik, araba lastiği, mobilya aksamı, ithalatımızda;
demir cevheri, demir ve kağıt ön sıralarda gelmektedir.

* Ekonomi Bakanlığı kaynaklarından faydalanılmıştır.

pesiad. pendik pesiad pesiad
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