
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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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, 2018 yılını İnovasyon Yılı olarak ilan etmiştir. PESİAD, tüm faaliyet 
ve etkinliklerini bu bağlamda hayata geçirecektir.
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Gedik Üniversitesi ile Protokol 
İmzalandı

Yalçın Akdoğan PESİAD’da
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Onur Kurulu Kahvaltı programımıza bu dönem siyaset bilimci,
yazar ve eski Başbakan Yardımcısı Sayın Yalçın Akdoğan 
konuk oldu.



Gedik Üniversitesi ile Protokol İmzalandı
PESiAD
Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği

Misyonumuzun temel taşlarından olan eğitime verdiği-
miz önem konusunda, ilçemizin değerli bir eğitim kurumu 
olan Gedik Üniversitesiyle; derneğimizin bünyesinde gö-
rev yapan, çalışan ve üyelerimize yönelik Lisansüstü eği-
timlerinin indirimli olarak sunulmasını kapsayan protokole 
imza attık. İmza töreninde Başkanımız Sn. Ahmet CİN ve 
Yönetim Kurulu üyeleri Nurettin KARAKAYA, Selahattin 
ÇİNDİR, Mustafa ŞAHİNYILMAZ, Genç PESİAD Başkanı 
Sn. Murat AÇIK ile Genç PESİAD Yönetim Kurulu üyele-
ri Abdullah İLGAR, Fırat SARIDOĞAN, Hüseyin PİLAVCI, 
Adem BAYRAM ile Gedik Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Sn. Prof. Dr. Dilara ÖZER hazır bulundular. İmzalanan bu 
protokolün gelecekte yapılacak eğitim planlamaları için iş-
birliği kapsamında bir temel olduğu vurgulandı.

2015-2018 Dönemi

Aramıza Yeni Katılan Üyelerimiz

BEMAR Kariyer Okulu yöneticisi Abdullah ORAK üyelik 
beratını başkanımız Ahmet Cin ve başkan yardımcımız 
Süleyman Yılmaz tarafından aldı.   

Çiğdem Metin Gelinlik yöneticisi Çiğdem Hanım’ a üyelik be-
ratı başkanımız Ahmet Cin ve başkan yardımcımız Süleyman 
Yılmaz tarafından takdim edildi.  



Şiir Köşesi

Esnaf Lokantasında İnecek Var

Kendini tanıtmak adına insan evvela adını soyadını söyler 
ya sanırım bendeki “kendini tanıt” çağrışımı, zihnimi 
çocukluğumun esnaf ağabeylerine götürüyor. 
Sözlük anlamı “küçük çapta ticaretle ya da el 
zanaatlarından biriyle uğraşan kimselere verilen ortak 
ad.” olan esnaflık… “esnaf” kesimi kimseleri bu kadarıyla 
tanımlasak eksik söylemiş, kusur işlemişiz gibi geliyor 
bana. Dünyanın hiçbir ticari tanımında olmayan veresiye 
defterleri, ramazanlarda herkesin dükkânından bir şeyler 
getirdiği,  en çok da muhabbetlerini kattığı iftar sofralarını, 
pazarlarda ağabeylerine sıcacık çay taşıyan küçük ellerin 
yürekli patronlarını, babalıkla ustalığı eş gören adamların 
vicdanları bu tanımda eksik kalıyor. 

Ne zengin bir kavram esnaflık… İçinde ne gelenekler, 
ne hikâyeler ve ne tecrübeler saklıyor. Tarihinden 
mi hikâyesinden mi ya da başkahramanlarından mı 
bilmiyorum “esnaf sınıfı”nın kapısı açınca bakın karşıma 
kimler çıkıyor?  Her esnaf kolunun kendine has gelenekleri 
ve her mesleğin bir piriyle karşılaşıyorum mesela… Hz 
Adem çiftçilerin, Hz İdris terzilerin, Hz Yusuf saatçilerin, 
Hz Davut demirci ve zırhçıların, Hz Lokman hekimlerin, 
Hz Muhammet(sav) tacirlerin piri sayılır. 

“Ben değil biz” olmaktır ya esnaf olmak, bana bunu en iyi 
hissettiren hikâyeyi sizinle paylaşmak isterim. Fatih Sultan 
Mehmet Han bir gün yiyecek maddelerinin kalitesini 
kontrol etmek amacıyla kıyafet değiştirip çarşıya çıkar. Bir 
dükkâna girip selam verdikten sonra yarım batman yağ, 
yarım batman peynir ve yarım batman bal ister. Dükkân 
sahibi yarım batman yağı tartıp parasını hesap ettikten 
sonra “Ağam, sair isteklerinizi karşı komşudan alınız zira 
onun malı hem daha yeğdir hem de siftah etmedi” der. 
Padişah ikinci dükkana varıp oradan da yarım batman 
peynir alınca bu dükkan sahibi de “Allaha şükürler olsun 
siftahımı ettim hem de çocuklarımın nafakasını çıkardım 
bundan sonrası kȃrdır. Diğer isteklerinizi de komşumdan 
alınız o daha siftah etmedi” deyince Fatih Sultan Mehmet 
Han  “Bu milletteki ahlaki istikamet yok mu ona dünyaları 
fethettirir.” der. 

Esnaflık ahlakımızı unutmamak dileği ile…

Erhan Can BİNGÖL

Erhan Can BİNGÖL
Genç PESİAD Yönetim Kurulu Üyesi

PESiAD
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Şarkımız Bizim

Kırılırda bir gün bütün dişliler
Döner şanlı şanlı çarkımız bizim
Gökten bir el yaşlı gözleri siler
Şenlenir evimiz barkımız bizim

Yokuşlar kaybolur çıkarız düze
Kavuşuruz sonu gelmez gündüze
Sapan taşlarının yanında füze
Başka alemlerle farkımız bizim

Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman
Görürler nasılmış, neymiş kahraman
Yer ve gök su vermem dediği zaman
Her tarlayı sular arkımız bizim

Gideriz nur yolu izde gideriz
Taş bağırda, sular dizde gideriz
Bir gün akşam olur bizde gideriz
Kalır dudaklarda şarkımız bizim

Necip Fazıl Kısakürek

Birçoğumuz ilkokul, lise, üniversite dönemlerinde okudu-
ğumuz kitaplarımızı kenarda köşede saklıyoruz. Ancak 
yoğun bir temponuz varsa bu kitapları okumaya pek zaman 
kalmıyor. Kenarda atıl durdukları gibi tozlanıyorlar, sararıyor-
lar. Bu sebeple “en iyi kitap istifade edilen kitaptır” diyerek 
bu kitapları okumaya hevesli gençlerle paylaşmak en güzeli 
diyerek bu kampanyayı başlattık. Sizde bağışlamak istedi-
ğiniz kitaplarınızı liselerimizin yeni kurulan kütüphanelerine 
ulaştırılmak üzere derneğimize gönderebilirsiniz, yapacağınız 
yardımlar için şimdiden teşekkür ederiz.
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Asaf Savaş Akat PESİAD’da
Ünlü ekonomist Prof. Asaf Savaş Akat’ın sunumuyla 
gerçekleşen “Türkiye Ekonomisi – Fırsatlar ve Riskler” 
konulu konferansı, PESİAD binamızda düzenlendik.

İş dünyası ve siyaseti bir araya getiren etkinliğimiz PESİAD 
ve Genç PESİAD Yönetim, denetleme, istişare ve onur 
kurulları ile üyelerimiz ve halktan yoğun bir katılımla 
gerçekleşti.

Bu konferansta Asaf Bey Türkiye ekonomisinin dünü 
ve bugünü hakkında genel değerlendirmeler yaptıktan 
sonra, ülkemizin büyüme süreci, dengelemenin ekonomi 
politiği, küresel dengesizlikler gibi konularda açıklamalarda 
bulundu.

Programımız soru-cevap bölümü ve günün anısına hediye takdimi ile son buldu. Asaf Bey’e teşekkür eder çalışma 
hayatında başarılar dileriz.

Kanayan yaralarımızdan biri olan Arakan için yapılan böyle bir hayır işine PESİAD olarak katkıda bulunmak hepimizi memnun 
etmiştir. Bu vesileyle enerjimizi ve gücümüzü birleştirmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu arada 
bizleri böylesi bir hayırlı işe vesile eden Pendik Belediyemiz adına Başkan Yardımcımız Öznur Canayakın’a ve Pendik Kızılay 
Şubesi Başkanımız Taşkın Gündağ’a ve yardımda bulunan üyelerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz.

PESİAD’dan ARAKAN’a Yardım
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  Yalçın Akdoğan PESİAD’da

Genç PESİAD Bosna-Hersek Kayak Turu Etkinliği

Siyaset Bilimci, Yazar ve eski Başbakan Yardımcısı Sn.Yalçın Akdoğan, Onur Kurulu Kahvaltı programımızda konuğumuz
oldu. Her yıl düzenli olarak devam eden etkinliğimiz Sn. Hasan Topaloğlu Bey’in ev sahipliğinde, İTO Meclis Bşk. Sn. Şekip 
Avdagiç, Başkanımız Sn. Ahmet Cin, Yönetim, Onur, İstişare Kurulları ve üyelerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Başkanımız Ahmet Bey’in derneğimizin faaliyetleri ve yapılacak olan etkinlikler ile ilgili bilgiler vermesiyle başlayan toplant
mızda Sn. Yalçın Akdoğan Bey dünyadaki siyasi gelişmeler ve ülkemizin genel gündemi hakkında önemli değerlendirmeler
de bulundu

Soru cevap bölümüyle devam eden etkinliğimiz PESİAD’a yeni katılan üyelerimizin beratlarını almasıyla ve Başkanımız 
Ahmet Cin Bey’in günün anısına Yalçın Akdoğan Bey’e hediye takdimi ile sona erdi.Yeni üyelerimiz; Sabri Kantar, Özcan 
Kars, Volkan Aksu’ya beratları konuğumuz Yalçın Akdoğan ve Ahmet Cin tarafından takdim edildi.

Pendik Genç Sanayici ve İş Adamları Derneği olarak organize ettiğimiz, üyelerimizle kültürel ve sosyal ilişkiler kap-
samında moral ve motivasyonu artırmak amacıyla Bosna-Hersek kayak turu etkinliğinde buluştuk. Eski ismi ‘’ Vrhbos-
na’’olan ‘’Saray ovası’’ anlamına gelen Saraybosna’da hem muhteşem doğal güzellikleri hem de savaşın izlerini görme 
fırsatı bulduk. 1992-1995 yıllarında yaşanan hazin savaşın şehitleri ve Aliya Izetbegoviç’in anıt mezarının bulunduğu şe-
hitliği, Osmanlı döneminden beri eğitimine ara vermeden devam eden Kurşunlu Medresesi, Bosna Savaşında günler-
ce yanan, milyonlarca el yazması eserin yok edildiği kütüphane ve Osmanlı Çeşmesi gibi tarihi yerleri ziyaret ettik. Ay-
rıca Bosna Hersek’in ortasında, Saraybosna’nın güneybatısında yer alan Bjelašnica bölgesinde kayak keyfi yaşadık. 
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Katar Yurt Dışı Gezimiz
2 milyon nüfusu, artan petrol fiyatları ve sahip olduğu doğalgaz rezervleri sayesinde kişi başına düşen gelire göre dünya
nın en zengin ülkesi Katar’a olan seyahatimizi PESİAD ve Genç PESİAD yönetimleri ve üyelerimizin katılımıyla gerçekleştir
dik. Ülkenin güzelliğinin yanı sıra, aramıza yeni katılan üyelerimizle birlikte hem tanışma hem de kaynaşma fırsatı bulduk.

Seyahatimizin ilk gününde Türkiye’nin önde gelen 150’den fazla şirketini, Katarlı iş adamları ve karar verici otoriterlerle bir 
araya getiren Expo Turkey by Qatar 2018 fuarına katıldık. 

Doha Büyükelçimiz Sayın Fikret Özer’ i ziyaretimiz; kendisine derne
ğimiz adına Sayın Şahin İpek tarafından günün anısına bir plaket 
takdim edildi. Sayın Özer ile kısa bir sohbet gerçekleştirdik ve mis
firperver ağırlamasından dolayı kendisine teşekkür eder çalışma 
hayatında başarılar dileriz.

Doha’nın geleneksel pazarı Souq Waqif ziyaretimiz; şehrin en 
kalabalık ve Katar’ın hikâyesini göreme fırsatı bulduğumuz böl
gesi. Geleneksel çarşı ticareti ve otantik kültürünün izlerini 
taşıyan, küçük dükkanlardan oluşan labirent gibi sokaklarda ba
haratçılardan, kuşçulara, mücevhercilerden, el işi sanatkarlarına 
kadar bir çok küçük esnafın olduğu yer.

Doha Ticari Ataşemiz Burak Güreşçi ile fuarda bir toplantı gerçek
leştirdik. Kendisiyle sohbetimizde Katar’da yabancı yatırımcıların 
pazara girişine ilişkin hususlar hakkında bilgiler verdi. Sektörlere 
göre yapılacak yatırımların istisnai durumları ve kısıtlamaları vb. ko
nulara değindi. 

Çölde safari turumuz; 1 saatlik yolculuk sırasında, şehirden 
uzaklaşarak çöl manzarası eşliğinde seyahat ettik. Araç sürücü
lerimiz çöl safari için lastiklerini indirdikten sonra pürüzsüz çöl 
kumunun üzerinde engebeli kum tepelerini geçtik. Çöl safari 
turunda Katar-Suudi Arabistan sınırında beyaz kumsalları ve 
tertemiz, berrak suyu ile Çöle kıyısı olan Inland denizi kıyısına 
ulaştığımızda unutulmayacak fotoğraflar çekip ve bu görkemli 
manzaranın keyfini çıkardık.
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ÜLKE DOSYASI BOSNA-HERSEK

Genel Bilgiler

Yüzölçümü: 51.197 km2
Nüfus: 3.845.159
Başkenti:Saraybosna 
Dil: Boşnakça, Sırpça, Hırvatça
Para Birimi: KM (Değiştirilebilir  

     Mark) 

Siyasi ve İdari Yapı
Bosna-Hersek Avrupa kıtasının
güney doğu, Balkan yarımadasının
ise kuzey batı köşesinde olup,
doğusunda Sırbistan, güney
doğusunda Karadağ, kuzey ve
batı yönlerinde Hırvatistan ile
komşudur. Bosna-Hersek 1992 yılı
Nisan ayında Yugoslavya’dan
bağımsızlığını kazanmış ardından
çıkan ve 1995 yılına kadar süren savaş sonunda 14 Aralık 1995
yılında imzalanan Dayton Anlaşması ile kurulmuştur.

Bosna-Hersek idari yapı olarak Bosna-Hersek Federasyonu ile 
Sırp Cumhuriyeti olmak üzere siyasi, hukuki otoriteye sahip iki 
entiteden oluşmaktadır. Her iki entitenin de ayrı yasama organları 
ve hükümetleri bulunmaktadır. Bu iki entitenin yanında Brcko 
Bölgesi, Merkezi Hükümetin kontrolünde özerk bir yapı olarak
yer almaktadır. Bosna –Hersek Federasyonu 10 kantondan 
oluşmaktadır. Sırp Cumhuriyeti ise kendi içinde bölgeler ve 
belediyeler şeklinde yapılanmıştır.

Ülkenin siyasi yapısının başında Cumhurbaşkanlığı Konseyi
gelmektedir. Her üç milletin birer temsilcisinin bulunduğu bu 
konsey dört yıllık bir süre için göreve gelmekte ve Başkanlık, 
üyeler arasında sekizer aylık dönemlerle değişmektedir.

Nüfus ve Toplum
Etnik grupların toplam nüfus 
içindeki oranları ise Boşnaklar, 
% 48, Sırplar, % 37,1, Hırvatlar, 
% 14,3, diğer grupların 
da % 0,6 olduğu tahmin 
edilmektedir. Yine toplam 
nüfusun % 40’ını Müslümanlar, 
% 31’ini Ortodokslar, % 15’ini 
Katolikler, % 4’ünü Protestanlar 
ve % 10’unu da diğerleri 
oluşturmaktadır. 

Dış Ticaret 
Bosna-Hersek’in önemli ihraç 
kalemleri arasında temel 
metaller, mineral yağlar, mobilya, 
motorlu araçlar (büyük ölçüde 

montaj), metalden eşya, ağaç ve ağaç
ürünleri, deri eşya, gıda ve içecek sayılabilir. İthalat kalemleri 
arasında ise gıda ve içecek, petrol ve kömür, kimyasallar,makine 
ve donanım ile motorlu araçlar bulunmaktadır. Bosna-Hersek 
dış ticaretinin yaklaşık yarısını AB ülkeleri ile gerçekleştirmektedir.
Ancak öteden beri süregelen ekonomik ilişkiler nedeniyle dağılan 
Yugoslavya’dan doğan yeni devletlerle olan ticari ilişkiler de 
büyük önem arz etmektedir.

Bosna Hersek 2016 yılında 5,3 milyar $ ihracata karşılık 9,1
milyar $ ithalat gerçekleştirmiştir.

2016 yılı verileri dikkate alındığında Bosna- Hersek’in dış
ticaretinde önde gelen beş ülke ihracatta Almanya , İtalya, 
Hırvatistan , Sırbistan  ve Slovenya  (Türkiye % 4,2 payla 7. 
sırada), ithalatta ise Almanya, İtalya, Sırbistan, Hırvatistan ve Çin
’dir (Türkiye % 4,3 payla 8. sırada).

* Ekonomi Bakanlığı kaynaklarından faydalanılmıştır.
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