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Yönetim Kurulu Başkanımız                          
A.Kadir BAYRAM’ın Pendikli TV 
röportajına karekod ile ulaşabilirsiniz.

Kuruluşundan Bugüne PESİAD 
2005 yılında kurulduğu günden itibaren 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 2020 

Ocak ayı verilerine göre 160 PESİAD  ve 90 Genç PESİAD üyesi bulunmaktadır.

#Evde Kal
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Deprem ve Afet Bilinci Seminer Programımız
PESİAD olarak son günlerde yaşanan üzücü deprem ve çeşitli afet durumlarından dolayı daha bilgili ve bilinçli hareket etmek amacıyla 
düzenlediğimiz “Deprem ve Afet Bilinci” seminer programımızı İHH arama kurtarma İstanbul Anadolu sorumlusu Hayati Arslan ve ekibinin 
katılımları ile gerçekleştirdik.

2005 yılında Pendik Belediye Başkanı Ahmet CİN’in başkanlığında kurulan PESİAD’ın 
yeni başkanı Abdulkadir Bayram oldu. Bayram, 31 Ocak 2020 Cuma günü yapılan yö-
netim kurulu toplantısında oy birliği ile başkanlığa seçildi.

Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bayram’ın yeni başarılara imza atacağına inandığını 
ifade eden Başkan Cin; “PESİAD, Pendikli bir kaç iş adamının hayali olarak yola çıktı. 
Bugün 260 iş insanı üyesiyle iş dünyamızın önemli kuruluşlarından biri. Genç PESİADI-
MIZ bile başlı başına bir iş dünyası sivil toplum kuruluşu olarak, girişimci gençlerimize 
öncülük etmektedir. Abdulkadir Bayram Genç PESİAD’ın kurucu başkanıydı. PESİAD 
yönetim kurulu üyeliğine daha sonra geçti. Ticaretini, STK duyarlılığını PESİAD ve şah-
sım adına her zaman takdir ettiğimiz bir arkadaşımızdır. Belediye başkanı olduktan son-
ra PESİAD Başkanlığı’nı devretmek üzere uygun bir zaman bekliyorduk. O zaman geldi 
ve yönetim kurulunda oy birliği ile başkanlığa Abdulkadir Bayram kardeşimiz seçildi. 
Başarılar diliyorum. Allah yardımcısı olsun. Pendik’e ve PESİAD’a hayırlı olsun.” dedi.

PESİAD’ın yeni Başkanı Abdulkadir BAYRAM; “İş dünyasında faaliyet göstermeye başladığım dönemde PESİAD’la tanıştım. 
Yalnızca bir iş adamları derneği değil PESİAD benim için okul oldu. Ticarete ve hayata dair pek çok şeyi bu çatı altında öğ-
rendim. Genç PESİAD Kurucu başkanlığından sonra PESİAD Yönetim Kurulu üyesi olmuştum, şimdi yönetim kurulumuzun 
teveccühüyle PESİAD başkanı olarak seçildim. Pendik için derneğimiz ve üyelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Başkanı-
mız Ahmet Cin ve Yönetim Kurulumuza çok teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

1983 yılında Pendik’te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Pendik’te tamamladı. İşletme lisans eğitimi üzerine çalışmaları de-
vam etmektedir.  Aile şirketi olan Bayramlar Eğitim Kurumu bünyesinde; anaokulu, ilk ve ortaokul, sürücü kursu gibi eğitim; 
otomobil ve inşaat gibi ticaret sektörlerinde iştirakleri bulunmaktadır.

Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği (PESİAD) Gençlik Birimi Kurucu Başkanıdır (2008). 2016 yılına kadar Genç PESİAD 
Başkanı olarak görev yapmıştır. 2016-2020 tarihleri arasında PESİAD Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görev-
lerinde bulunmuştur.

2019-2024 dönemi için Pendik Belediyesi Meclis Üyesi (AK Parti) seçilen Bayram aynı zamanda Pendik Belediyesi Meclis 2. 
Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

PESİAD’DA YENİ BAŞKAN

KADİR BAYRAM KİMDİR ?
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Uludağ Kayak Programı
PESİAD, Genç PESİAD yönetici ve üyelerimiz ile kültü-

rel ve sosyal ilişkiler kapsamında moral ve motivasyonu   

artırmak amacıyla Uludağ gezimizi gerçekleştirdik.

Programda bir araya geldiğimiz üyelerimiz ile yapılması 

planlanan faaliyetlerimiz hakkında istişarelerde bulun-

duk.Başkanımız A.Kadir Bayram programı düzenleyen 

Genç PESİAD Başkanımız Murat Açık ve ekibine teşek-

kürlerini iletti.

Regaip Kandilinde Pendikliler İle Simidimizi Paylaştık
PESİAD ve Genç PESİAD olarak Regaip Kandili hasebiyle, yatsı namazı çıkışında, Pendik Çarşı Camii’nde vatandaşlarımızın 
kandilini tebrik ederek kandil simitlerimizi dağıttık.
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KOSGEB Teşvikleri Seminer Programı
“KOSGEB Teşvikleri” konulu seminer programımızı 

üyelerimizin yoğun katılımları ile gerçekleştirdik.

Programımıza Yönetim Kurulu Başkanımız A.Kadir Bay-

ram’ın açılış konuşması ile başladık.Başkanımız iş dün-

yası ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, PESİAD’ın 

yeni döneminde yapacağı faaliyetler hakkında kısa bil-

giler verdi. Ardından tüm katılımcıların etkin ve verimli 

bir program geçirmesi yönünde temennilerde bulundu.

Konuşmacımız KOSGEB Anadolu Yakası Müdür Yar-

dımcımız C.Bahadır Karataş KOSGEB’in teşvik ve des-

tekleri ile ilgili sunumunun ardından soruları cevapladı.

Yeni Üyelerimiz 
PESİAD yeni üyelerimize başkanımız A.Kadir Bayram beratlarını takdim ederek hayırlı olması temennilerinde     
bulundu.

Mehmet Ova - Ova Perde,Ova Çiftlik Yakup Koçin - Koçin Butik Tekstil Serdar Özalkak - Yeşilim Taş Fırın

Veli Gölebatmaz - Gölebatmaz Yapı İnşaat Metal Mehmet Çakır - Çakır Çift Cam İnşaat Yüksel Özçam - Zaimoğlu Reklam
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Pendik SGK Müdürü Gülay Toker, Pendik İŞKUR Müdürü Aziz 

Doğan ve Serap Dilaver, başkanımıza hayırlı olsun ziyaretinde 

bulundular. Kendilerine ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederiz.

SGK - İŞKUR’dan Derneğimize Ziyaret

Pendik Kent Konseyi Başkanı Süleyman Yılmaz ve yönetimi, 
Başkanımıza hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Daha yaşanılabilir bir şehir olma yolunda yapılabilecek ortak 
projeleri gündemimize alarak istişarelerde bulunduk.Ziyaretle-
rinden ötürü kendilerine teşekkür ederiz.

Pendik Kent Konseyinden Derneğimize Ziyaret

    pesiadd       pesiadd           pesiad

Protokol Ziyaretlerimiz

PESİAD ve Genç PESİAD olarak Pendik Kaymakamımız Sayın İlhan Ün-
sal, Pendik Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Cin ve Pendik Emniyet 
Müdürümüz Sayın Barış Çukur’u makamlarında ziyaret ettik.
 
Yeni seçilen yönetim kurulu başkanımız A.Kadir Bayram ve yönetime 
yeni katılan yönetim kurulu üyelerimiz ile tanışma faslının ardından, baş-
kanımız PESİAD ve Genç PESİAD’ın planlanan faaliyetleri hakkında bil-
giler verdi.

Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve Emniyet Müdürümüz yeni gö-
revinden dolayı başkanımıza ve yönetim kurulumuza başarılar dileyerek 
yapacağımız faaliyetlerde katkıda bulunmaktan mutluluk duyacaklarını 
belirttiler.
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Osmanlı Geleneği “Zimem Defteri”
Osmanlı’nın en güzel geleneklerinden biri olan Zimem 
(Veresiye) defteri, bizlere pek çok şeyi öğütleyen kıy-
metli bir gelenektir. Güzel ahlak, yardımlaşma, daya-
nışma bize atalarımızdan miras kalmış değerli birer 
hazinedir. Bu değerleri yaşatmak ise hepimizin sorum-
luluğundadır. Hz. Mevlana’nın buyurduğu gibi “İçimizi 
dışımızdan daha çok süsleyelim. Zira dışımız halkın, 
içimiz Hakk’ın baktığı yerdir” düsturuyla;

PESİAD olarak, üyelerimizin desteği ile çeşitli mahal-
lelerimizin bakkallarında bulunan veresiye defterlerini 
kapattık. Millet olarak geçirdiğimiz zor günlerin bir an 
önce bitmesi temennisiyle..

Covid-19 (Korona Virüs) nedeni 
ile kamu sağlığının ön  planda 
tutulmasına yönelik oluşabilecek 
riskleri asgari seviyeye indirmek 
adına derneğimiz nezdinde ya-
pılması planlanan tüm faaliyet-
lerimizi durdurarak dernek bi-
namızın dezenekte işlemlerini 
tamamladık.

Sağlık çalışanlarımızın Covid-19 
virüsü taşıma risklerine istinaden 
konaklama ihtiyaçlarına Pendik 
Devlet Hastanemizin karşısında 
bulunan otuz odalı bir otel ile 
destek vermekteyiz.

Ramazan ayının başlamasıyla 
Covid-19 (Korona Virüs) salgını 
sürecinde vefakarca hizmetlerini 
devam ettiren polis teşkilatımızın 
iftar organizasyonlarına PESİAD 
olarak yemek desteğinde bulu-
narak teşekkürlerimizi ilettik.

Covid-19 Dernek Çalışmalarımız
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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  - bilgi@gencpesiad.org

VIP ARAÇ DİZAYN

ENGELLİ ÇÖZÜMLERİ

OKUL MİNÜBÜSÜ

PERSONEL MİNÜBÜSÜ

HATLI MİNÜBÜS

ÖZEL ÜRETİM

www.karadaglar.com.tr
0850 515 0 252
info@karadaglar.com.tr

TRAFİK

KASKO

DASK

KONUT

SAĞLIK

SEYEHAT

KURUMSAL ARAÇ KİRALAMA


