Kuruluşundan Bugüne PESİAD
2005 yılında kurulduğu Pendik’te, sosyal sorumluluk projelerini, hizmeti ve
ticareti bir araya getirmeyi hedefleyen, öncelikle bölgesine ve bu sayede de
ülkesine katkıda bulunmayı hedefleyen Pendik Sanayici ve İş Adamları
Derneği bir sivil toplum kuruluşu olarak üyelerinden aldığı destek ile hızla
büyümeye devam ediyor. Başlıca İnşaat, Makine, Metal Sanayi, Eğitim ve Gıda
olmak üzere 55 farklı sektör gruplarının yer aldığı derneğimizde 2019 Ocak
ayı verilerine göre 144 PESİAD ve 99 Genç PESİAD üyesi bulunmaktadır.

www.pesiad.org.tr

Sayı: 10 Ücretsizdir

Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği Yayınıdır

İstişare Kurulu Toplantımız

3 Aralık

Yönetim kurulu başkanımız Ahmet Cin öncülüğünde Dünya Engelliler Günü
istişare kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. 2

PESİAD Kitap
Kampanyamız

Genç PESİAD
ATV - Paintball Organizasyonu
Genç PESİAD olarak düzenlemiş olduğumuz PESİAD ve
Genç PESİAD üyelerimizin
katıldığı kültürel ve sosyal ilişkiler kapsamında moral ve
motivasyon artırmak amacıyla
Yuvacık Kamping alanında
Paintball - ATV Organizasyonunda bir araya geldik.
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“İŞ YAŞAMINDA SPORUN
YERİ VE ÖNEMİ”
3

3

5

PESiAD

Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği

2019-2022 Dönemi

İstişare Kurulu Toplantımız
Yönetim kurulu başkanımız Ahmet Cin öncülüğünde istişare kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. PESİAD ve Genç PESİAD ’ın
yer aldığı toplantımızda 2018-2019 sezonu
yapılacak tüm projeler ve faaliyetleri değerlendirdik.

Üye Ziyaretlerimiz
PESİAD teşkilatlanma ve halkla ilişkiler birimimiz, üye ziyaretleri kapsamında Atak Turizm San. Tic. LTD. ŞTİ. (
Araç kiralama, yurtiçi ve yurtdışı turları, personel ve öğrenci taşımacılığı alanlarında hizmet vermektedir.) yöneticisi Genç PESİAD üyemiz Hüseyin Pilavcı ve ağabeyi
Seyhan Pilavcı’yı yönetim kurulu başkanımız Ahmet Cin
ve yönetim kurulu üyelerimiz ile iş yerinde ziyaret ettik.
Genel gündem ve sektör sıkıntıları hakkında istişarede
bulunduk.
PESİAD Teşkilatlanma ve Halkla İlişkiler Birimimiz, üye ziyaretleri kapsamında Günay İskele Demir Çelik ve İnşaat Sanayi
Ticaret LTD. ŞTİ. ( İnşaat sektörüne iskele üretim, kiralama,
satış, projelendirme lojistik ve servis hizmetleri sağlamaktadır)
yöneticisi Genç PESİAD üyemiz Erhan Can Bingöl’ü Teşkilatlanma ve Halkla İlişkiler Birimimiz ve yönetim kurulu üyelerimiz ile iş yerinde ziyaret ettik. Genel gündem ve sektör
sıkıntıları hakkında istişarede bulunduk.

PESiAD

Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği

pesiadd

pesiad

pesiad

Pesiad Kitap Kampanyamız

Serkan Özer
PESİAD Yönetim Kurulu Üyesi
İŞ YAŞAMINDA SPORUN YERİ VE ÖNEMİ

Kartal H Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda yatmakta olan bin kişilik mahkumlar için bir umut bir nefes kitap bağış kampanyamız neticesinde toplanan tüm kitapları, basın yayın ve sosyal
sorumluluk birim başkanımız Yılmaz Yıldız, birim üyeleri Süleyman Genç, Volkan Aksu ve idari personelimiz ile birlikte
ceza İnfaz kurumu müdür yardımcısı Sedat Erdoğdu’ya teslim ettik. Müdür yardımcısı Erdoğdu kitap bağışımızdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti. Bizlerde
kampanyamıza destek olan tüm üyelerimiz adına cezaevinde
oluşturulan PESİAD KÜTÜPHANESİ için kendilerine teşekkür
ederek çalışmalarında başarılar diledik.

Diş Ünitesi Hediye Ettik

Birçoğumuz iş hayatımızdaki yoğunluk ve
belirsizlikten şikayetçiyiz,buda bizim karşımıza stres olarak çıkmaktadır, stres iş hayatımız
dışında özel hayatımız ile sağlımıza da büyük
zarar vermektedir.
Stres ile baş edebilmenin en kolay ve sağlıklı
yolu ise düzenli spor ile sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmaktır. Düzenli spor yapmak sizi iş
hayatınızda daha disiplinli ve daha motive edici
yapacaktır. Yapılan sporun karşılığını gördükçe işe ve spora olan motiveniz artacak,spora
düzenli olarak ayırdığınız zaman ise sizi iş hayatınızda dahada disiplinli yapacaktır. Zinde bir
vücut ve pozitif enerjiyle dolu bir zihniniz varsa,
işlerinize daha iyi odaklanabilir ve karşılaşabileceğiniz problemleri kısa sürede çözebilirsiniz.
Enerjik bir zihin daima iş hayatında başarılı olacağından buda direk olarak işinizdeki verimliliği
arttıracaktır.
Bir çoğumuz zamanımız yok spora zaman ayıramıyoruz diye şikayet ediyor ama bu kesinlikle
bahane olmamalı. Hiç olmassa haftanın belirli
günlerinde işe gitmeden yarım saat erken kalkıp veya evde yatmadan önce yapılacak yarım
saatlik egzersizler bile size hem fiziken hemde
ruhen çok şey katacaktır.

Kartal H Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda yatmakta olan bin kişilik
mahkum ve idari personele hizmet veren diş bölümüne PENDENT Diş Kliniği sahibi Bülent Kula’nın desteği ile PESİAD
adına diş ünitesi hediye ettik. Yeni kurulan PESİAD Diş Kliniği için memnuniyetlerini dile getiren müdür yardımcısı Sedat
Erdoğdu, basın yayın ve sosyal sorumluluk birim başkanımız
Yılmaz Yıldız’a PESİAD adına plaket takdiminde bulundu.

Bir iş insanının haftada üç gün birer saat yapacağı spor yeterlidir,vücudumuza ve zihnimize
sağlayacağımız bu faydanın dışında da spor
salonlarındaki edinilen arkadaşlıklar sosyelleşmeniz ile öz güveninizin artmasına fayda sağlayacaktır.
Herkese bol sporlu günler dileğiyle...
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Protokol Ziyaretlerimiz
İstanbul Ticaret Odası Başkanı ve Onur Kurulu üyemiz Şekib
Avdagiç beyi yönetim kurulu başkanımız Ahmet Cin ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte makamında ziyaret ettik.
İTO Başkanı Şekib Avdagiç ziyaretimizden duyduğu memnuniyeti dile getirerek İTO’nun yaptığı faaliyetler ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.PESİAD üyelerininde içinde bulunacağı
ortak faaliyetler ile ilgili değerlendirmeler yapıldı.
Ziyaretimizde gösterdiği nezaketinden dolayı İTO Başkanımız
Şekib Avdagiç’e teşekkür eder bundan sonraki yapacağı çalışmalarda başarılarının devamını dileriz.

10 Kasım Anma Programına Katıldık

24 Kasım Öğretmenler Günü

PESİAD Basın Yayın ve Sosyal Sorumluluk Birim Başkanımız
Yılmaz Yıldız, birimden sorumlu yönetim kurulu üyemiz Şahin
İpek, birim üyemiz Süleyman Genç ve beraberindekilerle 10
Kasım anma programına katılım sağladık.

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Basın Yayın ve
Sosyal Sorumluluk Birim Başkanımız Yılmaz Yıldız, birim üyeleri Süleyman Genç, Salih Baltacı ve Volkan Aksu ile birlikte
Pendik Merkez İlköğretim Okulu Müdürü Yakup Yanık beyin
nezdinde tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutladık.

İşletmelerde Maliyet Düşürme Teknikleri Eğitim Programı
Genç PESİAD eğitim programlarımız düzenli
bir şekilde devam ediyor. “İşletmelerde Maliyet Düşürme Teknikleri” eğitim programımız
PESİAD lokalinde gerçekleşti. Eğitimimiz çalışanların kurum harcamalarına duyarlı olmasını,
maliyetlerin düşürülmesini ve kurumların karlılık
artışını amaçlamıştır.
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Genç PESİAD Paintball - ATV Organizasyonu
Genç PESİAD olarak düzenlemiş olduğumuz PESİAD ve Genç PESİAD üyelerimizin katıldığı kültürel
ve sosyal ilişkiler kapsamında moral ve motivasyon
artırmak amacıyla Yuvacık Kamping alanında Paintball - ATV organizasyonunda bir araya geldik.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Engelliler Haftası münasebetiyle Genç PESİAD Yönetim Kurulu olarak, Çamlık Engelliler Koordinasyon Merkezini ziyaret ettik.
Birim sorumlusu Sadi Aktaş’dan faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi aldık. Koordinasyon merkezini gezerek kardeşlerimizin
çalışmalarını inceledik.
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Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği

Genç PESİAD Yönetim Kurulu olarak Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul
ve Yetimler Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şubesi’ni ziyaret ederek
gazi ve şehit yakınları ile bir araya geldik. Dernek başkanı Gazi Oktay
Kaya’dan faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi aldık. Dernek binasını
gezerek minyatür Çanakkale müzesi ve 15 Temmuz sergisini inceledik.
Ağırlamalarından ötürü dernek başkanı Gazi Oktay Kaya’ya ve nezdinde
gazi ve şehit yakınlarına teşekkür ederiz.

Genç PESİAD Protokol Ziyaretleri

Genç PESİAD Başkanımız Murat Açık ve beraberindeki yönetim kurulu
üyelerimiz ile Pendik Tapu Müdürü Ali Rıza Çelik’i makamında ziyaret ettik. Yönetim kurulu başkanımız Murat Açık, Genç PESİAD’ın görev dağılımını, yürüttüğü çalışma ve sosyal faaliyetler hakkında bilgi verdi. Ardından
Tapu Müdürü Ali Rıza bey Pendik’de yürütülen çalışmalar ve uygulamalar
hakkında bilgi vererek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Genç
PESİAD’a başarılar diledi. Biz de kendisine teşekkür eder, çalışmalarında
başarılar dileriz.

Genç PESİAD Başkanımız Murat Açık ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerimiz
ile Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne yeni atanan Barış Çukur’u makamında ziyaret ettik. Yönetim kurulu başkanımız Murat Açık, Genç PESİAD’ın görev dağılımını, yürüttüğü çalışma ve sosyal faaliyetler hakkında bilgi verdi. Ardından Emniyet
Müdürü Barış bey Pendik’de yürütülen çalışmalar ve uygulamalar hakkında bilgi
vererek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Genç PESİAD’a başarılar
diledi. Biz de kendisine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

Üye Ziyaretlerimiz

Üye ziyaretleri kapsamında Erbab Hukuk ve Danışmanlık yöneticisi Genç Üye ziyaretleri kapsamında Varlı Yapı Mimarlık yöneticisi Genç PESİAD üyePESİAD üyemiz Nuri Tüzek’i ziyaret ettik. Gündemi değerlerlendirerek sektör miz Fatih Topaloglu’nu ziyaret ettik. Gündemi değerlerlendirerek sektör sısıkıntıları hakkında istişarede bulunduk.
kıntıları hakkında istişarede bulunduk.
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Üye Firmalarımızı Tanıyalım
DÜNDEN BUGÜNE HMD GRUP İNŞAAT
HMD GRUP İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
1975 yılında Hamdi Koç ve Mehmet Koç tarafından Pendik’te “Koç
Emlak LTD. ŞTİ.” çatısı altında aile şirketi olarak kurulmuştur. Pendik ve çevresinde 44 yıldır; Emlak, İnşaat, Gayrimenkul sektörlerinde
hizmet ve yatırımlarımıza devam etmekteyiz. Pendik, Tuzla, Orhanlı
Emlak ofislerimizle hizmet ağımızı genişlettik.
2016 yılında Berkan KOÇ tarafından sermaye artırımına gidilerek.
“HMD GRUP İNŞAAT LTD.ŞTİ “ olarak grup şirketine dönüştürülmüştür.
“Müşterilerimize karşı üstlendiğimiz Taahhütleri Zamanında ve Beklenen Hizmeti “
sunmayı kendimize MİSYON edindik.
HMD GRUP İnşaat’ın bugünkü konumuna gelmesinde, güven unsuru esastır.
Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak,
Kendine ait arazi ve arsalar almak, bunların üzerinde veya başkalarına ait arsa - araziler üzerinde kat karşılığı binalar
yapmak.
Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkan, işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek.
Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak.
Bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek.
Sunulan hizmetlerin fiyat-verimlilik dengesini gözetmek,
Faaliyetlerimizden doğabilecek tüm olumsuz çevre etkilerinin oluşmaması ve önlenmesi veya hafifletilmesi yönünde
gerekli tedbirleri almak.
Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için kaynakları ekonomik, etkin ve verimli bir biçimde kullanmaktayız.
HMD GRUP olarak bu vizyonumuz ile müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
BERKAN KOÇ

GÜLLÜBAĞLAR MAH. YAŞARDOĞU CAD. NO : 2/1 PENDİK / İSTANBUL / TÜRKİYE

SİLTAŞ YAPI

En Güzel Manzaralı Yatırım !

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

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

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

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

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 - bilgi@gencpesiad.org

