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İkbal koleji girişimcilik 
kulübü derneğimizi zi-
yaret etti. Genç Pesiad 
Başkanımız Murat Açık 
ve beraberindeki heyet, 
genç öğrenci kardeşle-
rimiz ile tecrübelerini 
paylaşarak sorularını 
yanıtladılar. 
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 6Onur Kurulu Kahvaltı programız Hakmar yöneticisi İsa 

Albayrak ev sahipliğinde dernek binamızda düzenlendi.



Onur Kurulu Toplantımız

Üye Ziyaretlerimiz

PESiAD
Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği

2015-2018 Dönemi

PESİAD Geleneksel Onur Kurulu toplantımızı İstanbul 
Mv. Erol Kaya, Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal, Pendik 
Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, Pendik İlçe Emniyet 
Müdürü Barış Çukur ve çok sayıda üyemizin katılımları 
ile gerçekleştirdik

PESİAD yönetim kurulu başkanımız Ahmet Cin genel 
gündem değerlendirdi ve sektörel sıkıntılara değinerek 
faaliyetler ve benzeri dernek çalışmaları hakkında bilgiler 
verdi. Sektörlerindeki sorunlara değinerek sorular yönel
ten üyelerimiz İstanbul Mv. Erol Kaya’dan çalışmalar 
hakkında bilgi aldı. Ardından İstanbul Mv. Erol  Kaya
Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Cin ve Genç Pesiad
Başkanımız Murat Açık Pesiad’a üye olan Ali Tozoğlu ve 
Genç Pesiad’a üye olan Erkan Tekkeşintekin’e beratlarını 
takdim etti.

PESİAD Teşkilatlanma komisyonumuz, üye ziyaretle-
ri kapsamında KJPower Jeneratör yöneticisi Musa Kürk
çü’yü PESİAD yönetim kurulu başkanımız Ahmet Cin ve 
yönetim kurulu üyelerimiz ile iş yerinde ziyaret ettik.
Genel gündem ve sektör sıkıntıları hakkında istişarede 
bulunduk.

KJPower Jeneratör, jeneratör sektöründe üretim yolculu
ğuna “Kürkçüoğlu Jeneratör” markası ile 1996 yılında 
başlamış ve global jeneratör pazarının önde gelen firma
lardan biri haline gelmiştir. Ürettiği jeneratörlerin% 70’ini 
90’dan fazla ülkeye ihraç eden KJPower Jeneratör Pendik-
Kurtköy’de bulunan üretim tesisinde dizel jeneratör
setleri üretmektedir.

PESİAD Teşkilatlanma komisyonumuz, üye ziyaretleri 
kapsamında 20 senedir sektöründe öncü firmalardan olan 
Siltaş Yapı A.Ş yöneticisi, üyemiz Murat Özdemir ve 
ağabeyi İhsan Özdemir’i PESİAD yönetim kurulu başka
nımız Ahmet Cin ve yönetim kurulu üyelerimiz ile iş ye
rinde ziyaret ettik. Genel gündem ve inşaat sektörü 
hakkında istişarede bulunduk.



Kitap Köşesi

BİR OLUP VAR OLALIM

Bugün insanlığın beşiği şeklinde tarif edilen Anadolu 
toprakları, binlerce yıldır birbirinden farklı pek çok 
kültüre ev sahipliği yaparken, kültürlerarası alışveriş 
için de doğal bir köprü olmaya devam ediyor. İnsanlık 
medeniyeti binlerce yıldır Anadolu’da harman 
oluyor ve bizler her gün, ayak bastığımız toprağın 
damarlarında dolaşan bu soylu bilinçten habersiz 
adımlıyoruz yaşadığımız kentin sokaklarını.

Oysa bugün, adımlayarak hissetmenin tam da 
zamanıdır. Zira, bize gerçeği tüm çıplaklığıyla 
anlatacak olan o soylu geçmişe ev sahipliği yapmış 
olan kara topraktır. O kara toprak ki nice göç 
katarları taşımıştır üzerinde, nice beyler onu yurt 
edinmiştir ve bugün de bizim köklerimizi yeşertip 
güçlendirmektedir.

Anadolu mevzu bahis olduğunda aklıma her daim 
güçlü bir sadakat ve birlik duygusu gelir. Bugün tüm 
insanlığın yüzünü bu topraklara çevirdiğinde gördüğü 
budur; karşılıksız aşktır, sadakatle sevmektir, emek 
vermektir, bölüşmektir, birlikte ve gerektiği kadar 
tüketmektir Anadolu.

Bu gerçekler nazarında baktığımızda bugünün 
manzarasına, gördüklerimiz bizi hayrete düşürüyor:

Tutkuyla üretmenin yerini çılgınca bir tüketim arzusu; 
bölüşmenin yerini ‘kendine saklamak’ alıyor. Zengin 
zenginleşiyor, fakir fakirleşiyor, gönüllerimizdeki 
terazi eskisi kadar hassas tartmıyor sanki...

Sözümüzün başında dile getirdiğimiz gibi; bu 
topraklar medeniyetin beşiği ve kültürlerin birbirine 
temas ettikleri o büyük kapının eşiğidir. O büyük 
kapıdan geçince başlar modern insanın yolculuğu. 

O yüzden bir kez olsun adımlarımıza kulak verelim, 
ayak bastığımız toprağın derinlerinden gelen o sesi 
dinleyelim ve tüm tehlikelere karşı bir olmaktan 
vazgeçmeyelim.

Ancak bu şekilde var olmayı sürdürebiliriz; tıpkı 
bundan binlerce yıl önce, tüm güç koşullar karşısında 
bir olup var olan atalarımız gibi...

Yalçın AKA
Genç PESİAD Yönetim Kurulu Üyesi

Çaresizlik öğrenilmiştir.
Başarılı olmak da öğrenilebilir.
Sende sandığından fazlası var!
Gelebileceğin en iyi yerde değilsin.
Yeni bir hayat için gereken, yeni bir akıldır.
Doğru şeyi yapmak için yanlış zaman yoktur.
Rüzgârı suçlamayı bırak, yelkenleri kullanmayı öğren!
Seyirci koltuğundan sıkıldıysan, sahneye çık.
Zirvede her zaman bir kişiye daha yer var.
Her şey seninle başlar!
Başkaları yapabildiyse, sen de yaparsın.
Hayatta ya tozu dumana katarsın,
Ya da tozu dumanı yutarsın.
Seçim senin! 
(Tanıtım Bülteninden)

Her Şey Seninle Başlar

Yazar: Mümin Sekman
Yayınevi : Alfa Yayıncılık

PESiAD
Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği

Yurdumuzun bölünmez bütünlüğü, ulusumuzun birlik ve bera-
berliği için, üstün fedakarlıklar göstererek canı, kanı pahasına 
göğsünü siper etmiş ve bunun nişanını gururla taşıyan kahra-
man Gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nün 97. Yıl dönümü 
Anma Programı’na katıldık. Sosyal İşler Komisyonu Baş-
kan’ımız Yılmaz Yıldız ve Komisyon Üyemiz Süleyman Genç’in 
katıldığı anma gününde Türk Muharip Gaziler Derneği Pendik 
Şubesi Başkanı Sefa Altunparlar bir konuşma yaptı. Konuş-
masında “19 Eylül Gaziler Günü bu aziz vatana canını adayan 
kahramanların günüdür. Bizler sadece Anadolu’nun bağımsız-
lığını Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu değil geçmişimiz olan 
Osmanlının, Anadolu Selçukluların ve ondan önceki atalarımı-
zın yaşayan temsilcileriyiz.” diye vurguladı. Biz de bu anlamlı 
günde tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi sevgi, saygı ve minnetle 
anıyoruz.

Gaziler Haftası Anma Programına Katıldık
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 Protokol Ziyaretlerimiz
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Sektörel Toplantı 
Programımız

PESİAD Yönetim Kurulumuz sektöründe öncü üye firmaları-
mızın yöneticileriyle güncel konularla ilgili toplantı gerçekleş-
tirdi. Eğitim, inşaat, sağlık, geri dönüşüm gibi sektörlerin so-
runlarına ve ülkemizin genel gündemi, kurlardaki yükselmeler 
ve piyasalardaki fiyat artışı konularına değinildi. Sektörel so-
runların raporlanıp değerlendirileceğini belirten başkanımız 
Ahmet CİN, herşeye rağmen bu sıkıntıların fırsata dönüşe-
ceğini belirtti.

PESİAD Teşkilatlanma komisyonumuz, Teknopark İstanbul 
Genel Müdürlüğüne atanan Bilal Topçu’yu, PESİAD yönetim 
kurulu başkanımız Ahmet Cin ve yönetim kurulu üyelerimiz 
ile hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Yeni görevinde başarılar 
diliyoruz.

Aramıza Yeni Katılan Üyemiz Taziye Ziyaretimiz

Arel Güvenlik yöneticisi Ali Tozoğlu’ ya üyelik beratı başkanı-
mız Ahmet Cin ve İst. Milletvekili Erol Kaya tarafından takdim 
edildi.

Onur Kurulu üyemiz Hasan Topaloğlu’nun babası ve kayın-
pederinin rahmeti rahmana kavuşması sebebiyle kendisini 
Sosyal İşler Komisyonu Başkan’ımız Yılmaz Yıldız, Komisyon 
üyelerimiz Süleyman Genç ve Volkawwwn Aksu ile birlikte iş 
yerinde ziyaret ederek taziye dileklerimizi ilettik.

PESİAD Kurumsal İlişkiler ve Sektör Kurulları Komisyo-
numuz, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Barış 
Çukur’u, PESİAD yönetim kurulu başkanımız Ahmet Cin ve 
yönetim kurulu üyelerimiz ile hayırlı olsun ziyaretinde bulun-
duk. Yeni görevinde başarılar diliyoruz.



PESiAD
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Genç PESİAD Sezon Açılış Kahvaltısı

İkbal Koleji’nden Genç PESİAD’a ziyaret

Genç PESİAD üyeler arası iletişimin ve işbirliğinin gelişti-
rilmesi ve üyelik bağlarının güçlendirilmesi amacıyla ger-
çekleştirdiğimiz kahvaltı etkinliğinde üyelerimiz ile bir araya 
geldik. Her yıl düzenli olarak organize ettiğimiz bu etkinlikte 
Genç PESİAD Başkanımız Murat AÇIK, derneğimizin yap-
mış olduğu ve gelecekteki faaliyetlerinden bilgiler aktardı. 
Genç PESİAD Kurucu Başkanı Kadir BAYRAM da üyeleri-
miz arası ilişkilerin daha da kuvvetlenmesi açısından sosyal 
etkinliklere katılımların daha da artması gerektiğini vurguladı. 
Genç PESİAD ‘a katılan yeni üyelerimizin beratlarını alması-
nın ardından etkinliğimiz aile fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

İkbal koleji girişimcilik kulübü derneğimizi ziyaret etti. Genç Pesiad Başkanımız Murat Açık, Pesiad Bşk. Yrd. Kadir Bayram, 
Pesiad Bşk. Yrd. Fatih Çiftçi ve Yönetim kurulu üyemiz Cüneyt Şallı genç öğrenci kardeşlerimiz ile tecrübelerini paylaşarak 
sorularını yanıtladı. Genç Pesiad başkanımız Murat Açık, en kısa zamanda okullarını ziyaret etme sözü vererek genç girişim-
cilerin yapacakları tüm çalışmalarda Genç Pesiad olarak her türlü destek vereceklerini belirtti.
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Genç PESİAD Go-Kart
Turnuvası 2018
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Genç Pesiad olarak düzenlemiş olduğumuz Go-Kart Turnu-
vası etkinliğimizi gerçekleştirdik. Turnuvada derece elde eden 
Genç Pesiad üyelerimize kupalarını Pesiad Bşk. Yrd. Sami 
Bayram ve Genç Pesiad Başkanımız Murat Açık takdim etti.

Turnuvada Dereceye Girenler
1. Yavuz Yıldırım
2. Harun Selçuk
3. Emre Eray İster

Genç PESİAD Protokol Ziyaretleri

Pendik Kaymakamı Sayın İlhan Ünsal’ı Genç PESİAD Yöne-
tim Kurulu üyeleri olarak ziyaret ettik. Sayın Kaymakamımıza 
teşekkürlerimizi sunuyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Pendik SGK Müdürü Gülay Toker Hanım’ı makamında ziya-
ret ettik.

Genç PESİAD Yönetim Kurulu üyeleri Pendik Nüfus Müdürü 
Recep Sefi Bey’i makamında ziyaret ettiler.

Görevine yeni başlayan Pendik Vergi Dairesi Müdürü Ergün 
Zülfikaroğlu Bey’i Genç PESİAD Başkanı Murat Açık ve be-
raberindeki yönetim kurulu üyeleri hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundular.



Üye Firmalarımızı Tanıyalım
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2004 yılında mühendislik plastikleri imalatı amacıyla kurulan 
Mega Polimer ve Teknik Plastik Sanayi Ticaret Limited Şir-
keti birkaç yıl içinde kaliteli üretimi ve sektöre kattığı yeni he-
yecanla birçok farklı mühendislik plastiği ihtiyacında ilk akla 
gelen firmalardan biri haline gelmiştir. 
 
Fabrikamızda; Politetrafloroetilen(Ptfe), Döküm 
Polyamid(PA6G), Polyamid(PA6), Polietilen(PE) ve 
Polioksimetilen(Pom) başta olmak üzere kendi markaları-
mızla birçok farklı mühendislik plastiğinin dolu çubuk, içi boş 
çubuk, levha şeklinde yarı mamul hallerinin satışının yanı 
sıra, işleme atölyemizde müşterilerimizin talepleri doğrultu-
sunda mikronluk hassasiyetlerle işleme yapılarak nihaî ürün 
satışı da gerçekleştirilmektedir.

Devamlı hizmet ve kaliteli ürün anlayışıyla yola çıkan Mega 
Polimer, ISO 9001 ve ISO 14001 belgeleriyle de kalitesi-
ni tescil ettirmiştir. Müşteri memnuniyetini tüm kazançların 
önünde tutan firmamız var olduğu sürece kaliteli ürün ve 
nitelikli hizmet vizyonuyla sanayicimizin yanında olmaya de-
vam edecektir.
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Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği
Batı Mahallesi Gezi Boyu Caddesi No: 70 34890 Pendik/İstanbul

Tel: +90 216 491 72 21
Fax: +90 216 491 72 28

www.pesiad.org.tr - www.gencpesiad.org
bilgi@pesiad.org.tr

SATIŞ OFİSİ:
Kaynarca Mahallesi,
Aydınlı Cd. No: 2,
34920 Pendik/İstanbul

444 0 289
0 216 419 19 97
info@siltasyapi.com

En Güzel Manzaralı Yatırım !

SİLTAŞ YAPI

Tel:+90 216 392 24 25
E- Posta: info@atakturizm.com
www.atakturizm.com

Adres:
Aydıntepe Mah. Dr. Sadık Ahmet Cad. No:57 Kat:3 
İÇMELER TUZLA / İSTANBUL


