
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.

Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği Yayınıdır
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Sayı: 3 Ücretsizdir

Son Düzenlemeler Işığında 
Kentsel Dönüşüm

█  PESİAD olarak Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan 
ŞAHİN’ in sunumuyla “Son Düzenlemeler Işığında 
Kentsel Dönüşüm” başlıklı konferans düzenledik.  4

Kâr Dağıtımı ve 6736 Sayılı 
Kanun
█ Kar Dağıtımı ve 6736 sayılı kanun kapsamında bazı alacakların yeniden 

yapılandırılmasına yönelik yeni kanunlaşan maddelerin konu edildiği 
bilgilendirme toplantımız, Yeminli Mali Müşavir Yunus Doğru’nun sunumu ve 
PESİAD üyeleriyle Mali Müşavirlerin katılımıyla PESİAD Konferans Salonu’nda 
gerçekleşti.

 Çevre Bilinci ve 
Geri Dönüşüm 

 

Ülke Dosyası
MADAGASKAR

Onur Kurulu 
Toplantıları

Cüneyt 
Şallı’nın  
Kaleminden
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İnovasyon Nedir?

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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ONUR KURULU TOPLANTILARI

 

Ev sahipliğini,Hüseyin Yavuz’un yaptığı Onur Kurulu Toplantısı
İstanbul Bölge Milletvekili Hulusi Şentürk,Pendik Belediye 
Başkanı Kenan Şahin,Vali Yardımcısı ve Pendik Kaymakam 
Vekili, Mehmet Bahattin Atçı, Pendik Emniyet Müdürü Ahmet 
Irmak, Pendik Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz, Marmara 
Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi yöneticisi Prof.Dr. 
İsmail Cinel’le birlikte onur, istişare, denetim kurulları PESİAD ve 
Genç PESİAD üyelerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Bölge Milletvekilimiz Sn. Hulusi Şentürk, gerek meclis çalışmaları 
gerekse ülke gündemi ile ilgili geniş bilgileri sanayici ve iş 
adamlarımızla paylaştı.

Ev sahipliğini, Bayramlar Eğitim Kurumu Kurucusu Sn. Musa 
BAYRAM’ ın yaptığı Gelenekselleşen Onur Kurulu Kahvaltısı, 
Pendik’in Yeni Kaymakamı Sn. Yılmaz ŞİMŞEK, Pendik 
Belediyesi Başkan Vekili Cevat YAMAN ve Devlet Hastanesi 
Başhekimi Dr. Salih ÇALIK ile birlikte onur, istişare, denetim
kurulları, PESİAD ve Genç PESİAD üyelerimizin katılımıyla 
gerçekleşti.

Kısa bir tanışma sürecinden sonra Kaymakam Bey’e sanayici ve 
iş adamları gözüyle Pendik anlatıldı. Kaymakam bey de teşekkür
ederek, yeni atandığı bu yeni ilçede sanayici ve iş adamları ile 
birlikte şehrimizi geliştirmek adına iş birliği içinde olmamız 
gerektiğini vurguladı.

PESiAD
Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği

Aramıza Katılan Yeni Üyelerimiz 

Aramıza katılan yeni üyemiz Magic Akademi yöneti-
cisi Serkan Gündüz’ e  Başkan Yardımcımız Sn. Sami 
Bayram ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Kadir Bayram 
tarafından üyelik belgesi takdim edildi.

Aramıza katılan yeni üyemiz EY YAPI yöneticisi 
Ertan Yurtseven’ e Başkanımız Sn. Ahmet Cin ve 
Bşk. Yrd. ve Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı 
Sn. Süleyman Yılmaz tarfından üyelik belgesi 
takdim edildi.
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EMNİYET DESTEK ZİYARETİ

   10 Aralık Cumartesi günü Dolmabahçe’de emniyet güçlerimize 
yönelik yapılan hain terör saldırısının ardından PESİAD ve Genç 
PESİAD olarak Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ettik. 
Başkanımız Ahmet Cin ile PESİAD ve Genç PESİAD Yönetim Kurulu 
Üyelerinin katıldığı ziyaretle emniyet güçlerimize başsağlığı ve geçmiş 
olsun dileklerimizle çiçek dağıttık.

İlçe Emniyet Müdürümüz Sayın Ahmet Irmak’ı makamında ziyaret 
ettik. PESİAD olarak emniyet müdürümüzün şahsında tüm emniyet 
teşkilatımıza başsağlığı ve yaralı polislerimize acil şifalar dileklerimizi 
ilettik.

Sıcak bir ortamda bizleri karşılayan İlçe Emniyet Müdürümüz ve 
teşkilat mensuplarına teşekkürlerimizi iletiyoruz.

10 Aralık Cumartesi günü Dolmabahçe’de emniyet güçlerimize 
yönelik yapılan hain terör saldırısının ardından PESİAD olarak Pendik 
İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ettik. Başkanımız Ahmet Cin ile 
PESİAD ve Genç PESİAD Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı ziyaretle 
emniyet güçlerimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizle çiçek 
dağıttık.

İlçe Emniyet Müdürümüz Sayın Ahmet Irmak’ı makamında ziyaret 
ettik. PESİAD olarak emniyet müdürümüzün şahsında tüm emniyet 
teşkilatımıza başsağlığı ve yaralı polislerimize acil şifalar dileklerimizi 
ilettik.

Sıcak bir ortamda bizleri karşılayan İlçe Emniyet Müdürümüz ve 
teşkilat mensuplarına teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Ambalaj Atıkları Çöp Değildir.
Gelişen dünya nüfusunun ihtiyaçlarını karşılarken; yaşanan 
çevrenin korunması temel hedef olmalıdır.  Gelişen nüfus 
sonucu oluşan çevresel kirlilik, su kaynakları, orman 
alanları, temiz hava oranı ve tarım topraklarını önemli ölçüde 
etkilemektedir. Ülkemizde tüketim sonucu oluşan katı atıklar 
karşılaştığımız en büyük çevre sorunlarından birisidir.
 
Katı atıkların neden olduğu çevre kirliliğini en aza indirmek 
için uygulanan yöntemlerin başında geri dönüşüm ve düzenli 
depolama yer almaktadır. Katı atıklar içerisindeki kağıt-karton, 
plastik, cam ve metal gibi ambalaj atıklarının geri dönüşümü; 
doğal kaynakların korunması, daha az hammadde tüketimi, 
katı atık depolama alanlarının daha uzun süreli kullanımı, ülke 
ekonomisine katkı ve çevre kirliliğinin önlenmesi gibi çok 
önemli faydalar sağlamaktadır. 

Değerlendirilebilir ambalaj atıklarının kaynağında ayrı 
toplanması evsel atıklar ile karışmaması düzenli çöp 
depolama alanlarına giden katı atık miktarlarının azalmasını, 
bu depoların daha uzun süre kullanılmasını sağlamaktadır. 
Bu amaçla 30 Temmuz 2004 tarih ve 25538 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj ve Ambalaj 
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre ambalaj üreten ve/
veya piyasaya süren ekonomik işletmelerin, yerel yönetimlerin, 
lisanslı toplama ayırma ve geri dönüşüm tesislerinin görev ve 
sorumlulukları belirlenmiştir. Yönetmelik sektörün ihtiyaçları 
dikkate alınarak önce 2007’de, daha sonra ise 2011 yılında 
yenilenerek uygulamadaki mevcut halini almıştır.

Türkiye’de ambalaj atıkları, oluşan belediye atıklarının ağırlıkça 
yaklaşık %20’sini, hacimce ise %50’sini oluşturmaktadır. 
Eurostat verilerine göre Türkiye’de bir yılda üretilen belediye 
atığı miktarı kişi başı 400 kg civarındadır. Yani her bir insan 
günlük 1,1 kg atık üretirken, bunun 220 gramını ambalaj atığı 
oluşturmaktadır (GDSEP, 2014).

Bunları Biliyor Musunuz ?
Geri dönüştürülen 1 ton kağıt/karton atık ile 17 ağacın hayatı 
kurtulur.
Geri dönüştürülen 1 ton cam atık ile 100 litre petrol tasarrufu 
sağlanır.
Sadece 1 metal içecek kutusunun geri dönüşümünden elde 
edilen enerji ile 100 Watt’lık bir ampul 20 saat çalıştırılır.

cuneytsalli@sallilar.com.tr

Cüneyt ŞALLI
Genç PESİAD Yönetim Kurulu Üyesi

PESiAD
Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği pesiad. pendik pesiad pesiad
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2015-2018 Dönemi

   Pendik Belediye Başkanı Sn. Dr. Kenan Şahin’in “Son Düzenlemeler Işığında Kentsel Dönüşüm” başlıklı konferansı yoğun bir 
katılımla icra ettik.

PESiAD
Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği

Kentsel Dönüşüm 

Kentsel dönüşümü, sadece depeme dayanıksız 
konuttan dayanıklı konuta geçiş diye algılama-
mak lazım diyen Başkan Şahin, bu dönüşüm-
çevresiyle birlikte yoluyla, ulaşımıyla, parkıyla, 
spor alanıyla, sosyal tesisleriyle, okuluyla her 
şeyiyle bir dönüşümdür. Geçmişte ihmal edilen 
eksik bırakılan noktalar ile bir dönüşüm yaşa-
malıyız diye ekledi. 

Planlarda 8 yıl içinde önemli değişiklikler yapı-
tıklarını kaydeden Başkan Şahin “Mayıs 2014 
ten itibaren konutlarda otoparkı zorunlu hale 
getirdik. Otopark konusunda yoğun bir çalışma 
içindeyiz, inşaatı başlayacak olan var devam 
eden var, 5 yılın sonunda hedeflediğimiz bir oto-
park kapasitesine ulaşmış olacağız” dedi. Park 
ve oyun alanları konusuna da değinen Başkan 
Şahin, 200 ün üstünde park ve 50 kadar futbol 
sahası yapıldığını, hedefin 100 futbol sahası 
olduğunu söyledi. 

Parsel bünyesinde önemli açılımlar yapıldığını ve 2017 içerisinde hukuki boyuttaki eksiklikleri de tamamlanmış olacağını kaydeden 
Başkan Şahin “Pendik belediyesi teknolojik altyapısını yenileyerek vatandaşa daha hızlı hizmet sağlayabilecek, ruhsatını daha kısa sü-
rede elde edebilecek bir düzeye geldik. Gecekondusu en fazla olan ilçelerinden biri olan Pendik’te imar ve tapu sorunu gibi çözülmesi 
imkansız görülen pek çok konuyu sonuçlandıran Pendik Belediyesi, imar uygulamalarının yüzde 90’ını tamamladı. İnşaat sektöründe 
duraklama, gerileme söz konusu değil, ilerleme her yıl bir önceki yıldan fazla bir şekilde artarak devam ediyor” diye belirtti, soru cevap 
bölümüyle konferans sona erdi.

Serkan GÜNDÜZ - MAGİC AKADEMİ   Ertan YURTSEVEN EY YAPI

GENÇ PESiAD

 Genç PESİAD’ nin  düzenlediği “Tecrübe Paylaşımı” içerikli 
program Teknopark İstanbul Genel Müdürü Sn. Bilal MACİT’in 
katılımıyla PESİAD lokalinde gerçekleşti.

Kahvaltı ardından genç iş adamlarına Milletvekilliği ve sonraki iş 
hayatındaki tecrübelerini aktaran Bilal Bey genç olmanın ve genç 
girişimciliğin öneminden bahsetti. Genç olmak; bilginin çok hızlı 
aktığı bir yerde, bütün erişim kaynaklarına, bilgiye, metodolojiye 
ulaşabildiğimiz bir yerde kendimizi yetiştirebilmek demektir diyen 
Bilal Bey’in konuşmasından başlıklar:

Teknopark hakkında
Macit: “Altay tankı ne ise yada savunma adına atılan büyük 
adımlar 10 taneden bir tanesi de Teknopark İstanbul’dur. 
Teknopark sektör alanları savunma, havacılık, uzay, denizcilik ve 
yazılım gibi bölümlerden oluşmaktadır. Denizcilikte birçok proje 
geliştirilmiştir. 30.000 Ar-Ge çalışanı hedeflenmiş ama benim 
tahminim 30.000 sayısını iki ye katlayacak” dedi.

Firmalara sağladığı avantajlar
Kurumlar vergisi muafiyeti, yazılım geliştirenler için KDV 
muafiyeti, Ar-Ge personeli ücretlerinde vergi muafiyeti , SGK da 
%50 indirim ve gümrük vergisi ve harç vergisinde istisnalar gibi 
avantajların altını çizen Macit proje başvurularında profesyonel 
destek alınabildiğini belirtti.

Kuluçka merkezinde Ar-Ge yapmak isteyen girişimci genç 
arkadaşlara 18 ay ücretsiz yer tahsisi yapıldığını ekledi.

Ayrıca 2017 Dünya Teknoparklar Birliği Kongresinin İstanbul’da 
yapılacağının haberini verdi.

Bazı Projeler
Altay tankı, dronlar, insansız hava araçları, Atak helikopteri 
simülatörü ve haberleşme sistemlerinden bahsederek 
konuşmasını tamamladı.

Kendisine teşekkür eder, çalışma hayatında başarılar dileriz
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Kâr Dağıtımı ve 6736 
Sayılı Kanun

makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız düzeltme  imkânı, kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız ve faizsiz 
düzeltilmesi, ihtilaf aşamasındaki borçların sulh yoluyla sonlandırılması, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların vergisiz ve ayrıcalıklı 
imkânlarla milli ekonomiye kazandırılması, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla 
beyan edilmesi ile 6552 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması imkânları getirilmiştir.

pesiad. pendik pesiad pesiad

Kâr Dağıtımı ve 6736 sayılı kanun kapsamında bazı 
alacakların yeniden yapılandırılmasına yönelik yeni kanun-
laşan maddelerin konu edildiği bilgilendirme toplantımız, 
Yeminli Mali Müşavir Yunus Doğru‘nun sunumu ve PESİAD 
üyeleriyle Mali Müşavirlerin katılımıyla PESİAD konferans 
salonunda gerçekleşti.
 
Baz Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 
sayılı Kanun, 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanunla, kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara 
ödeme kolaylıkları, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi 
artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar, işletmelerdeki 
emtia,

Aramıza yeni katılan üyemiz MRDM Mimarlık yöneticisi 
Adem BAYRAM’a üyelik beratı, Genç PESİAD Başkanı 
Murat AÇIK, PESİAD Yönetim Kurulu Üyesi Kadir BAYRAM 
ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal MACİT tarafın-
dan takdim edildi. Kendisini tebrik eder çalışma hayatında 
başarılar dileriz.

Aramıza yeni katılan üyemiz ZİNDE KALIP yöneticisi Oktay 
ÖRNEK’e üyelik beratı, Genç PESİAD Başkanı Murat AÇIK, 
PESİAD Yönetim Kurulu Üyesi Kadir BAYRAM ve Teknopark 
İstanbul Genel Müdürü Bilal MACİT tarafından takdim edildi. 
Kendisini tebrik eder çalışma hayatında başarılar dileriz.
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ÜYE TANITIMLARI Emre Eray İSTER

Aslen Kastamonu Küre nüfusuna kayıtlı olmakla beraber 1988 İstanbul Fatih
doğumluyum. İlköğretimi Pendik Kurtköy İlköğretim Okulunda, liseyi Kurtköy 
Lisesinde tamamladım. Evliyim, 2 çocuğum var.
 
1992 yılında Pendik Kurtköy’de baba Murat İster’in ilk mağazayı açmasıyla 
Pendik’teki ticaret hayatına atıldık.1998 yılında limited şirketi olarak ticarete 
devam ettik.  2006 yılında babadan oğula geçen aile şirketi geleneği ile 
Emre Eray İster şirketin başına geçti. 2006 yılında ikinci şubemiz olan Tuzla 
Aydınlı şubemizi, 2007’de Pendik Yenişehir, 2008 Tuzla Tepeören, 2016
Tuzla Orhanlı şubelerimizi açarak ticari faaliyetlerimizi genişlettik. 2016 
yılında aynı zamanda Orhanlı şubemizle beraber, yeni ve modern koşullara 
uygun üretim tesisimizi faaliyete geçirdik. 

2016 yılında bütün şubelerimizi de yeni ve modern görünümlerine
kavuşturarak revize ettik. Pazar ve müşteri talebi doğrultusunda Hampton 
Hotel by Hilton, Borusan Lojistik, Horoz Lojistik, Kiğılı Giyim Sanayi, Sabiha 
Gökçen Havaalanı, MyTechnic gibi birçok kurumsal firmaya pasta ve unlu 
mamül toptan satış işlemleriyle ticari faaliyetlerimizin hacmini büyüttük. 2011 
yılında daha  profesyonel ve çağa uygun yönetim yapısına bürünerek genel 
merkez binası ve buna uygun profesyonel yönetim ekibi oluşturuldu. 2016 
yılında şirkete özel PR çalışmaları ve projeleriyle kurumsal kimlik danışmanlığı
profesyonel boyutataşındı. Pazar koşullarına adapte olmak açısından web
sitesi ve sosyal medya danışmanlığını da profesyonelleştirdik.

Şu anda Pendik-Tuzla çevresinde Yenidoğan Pasta&Cafe adıyla 4 şube
ve bir üretim tesisi ile ürettim çalışmalarımıza butik pastalardan unlu
mamüllere, sütlü ve şerbetli tatlılardan dünya mutfağı seçeneklerine kadar
geniş bir yelpazede hizmet ve faaliyetlerimize devam ediyoruz. Var olan
şubelerimizi niteliksel olarak gözde marka seviyesine çıkarmak için sektörel 
gelişmeleri daha yakından takip edip ürün yelpazemizi genişletip daha da 
butikleştirerek büyümenin hedefindeyiz.
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ÜLKE DOSYASI MADAGASKAR

Genel Bilgiler

Yüzölçümü: 587.041 km2
Nüfus: 23.201.92
Başkenti: Antananarivo.
Dil: Malagasi, Fransızca.
Para Birimi:Malgaş Ariarysi

Dünyanın dördüncü büyük
adası konumunda olan 
Madagaskar,Afrika kıtasına 
bağlı bir ada ülkesi olup, 
kıtanın doğusunda ve Hint 
Okyanusu’nun batısında yer 
almaktadır.

Fransa’nın 1956 yılında 
denizaşırı bölgelerini 
kapsayan ve loi-cadre 
Defferre adını verdikleri yeni 
bir yasa oluşturmuş, bu 
yasa kapsamında da Madagaskar’a şiddetin oluşmadığı bir 
ortamda bağımsızlığa gitme yolu açılmıştır. Madagaskar ilk olarak 
14 Ekim 1958 yılında Fransız Topluluğu içerisinde Malgaşça 
Cumhuriyeti adı ile özerk bir statüye sahip bir bölge olarak yer 
almış, 1959 yılında ülke anayasını kabul edilmesi ile ülke 26 
Haziran 1960 yılında Philibert Tsiranana başkanlığında 
bağımsızlığını elde etmiştir.

Ekonomi

Madagaskar ekonomisi gelişmekte olan ülkelerde görülen verileri 
sergilemektedir. Ülke genelinde kakao, vanilya, şeker kamışı, 
karanfil, kahve, pirinç, manyok, fasulye, muz ve fıstık tarımsal
ürün olarak ekilipyetiştirilmektedir. Ülke ekonomisinin en önemli 

ihracat ürünlerini kakao, 
vanilya, kabuklu deniz 
ürünleri, şeker, pamuklu 
kumaş, giyim, kromit ve 
petrol ürünleri
oluşturmaktadır.

Türkiye ile Ticaret

2001 yılından itibaren 
ülkemiz Madagaskar ile 
olan dış ticaretinde
sürekli fazla vermiş 
ve 2015 yılında 
Madagaskar’a olan
ihracatımız 53 milyon $ ve 
ithalatımız ise 5,8 milyon $ 
olarak gerçekleşmiştir.

Ülkemizden 10.000 km 
uzaklıkta olan 

Madagaskar’ın toplam dış ticaretimizde payı % 
0,01’dir. Madagaskar’a yapılan 2015 yılı ihracatımızın yaklaşık % 
50’sini demir-çelik ürünleri, % 37’sini ise hububat mamulleri 
oluşturmaktadır. 2015 yılında Madagaskar’a ihracatımız bir 
önceki yıla göre % 1 oranında azalış göstererek 53 milyon dolar 
olarak gerçekleşmiştir.

Doğal Kaynaklar ve Çevre

Uranyum, kömür, krom, grafit ve mika ülkedeki en önemli
madenlerdir. Diğer taraftan altın, rubi, safir, zümrüt en önemli 
değerli ve yarı değerli taş rezervlerini oluşturmaktadır. Ülkenin en 
önemli gelir kaynakları, madencilik, turizm, tekstil ve tarımdır.
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