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Değerli Uluslararası Genç Liderler ve
Girişimciler (JCI) Derneği ve Tüm Paydaşları,

Genç liderler olarak, giriştiğimiz her işte,
geliştirdiğimiz her projede, katıldığımız her
etkinlikte değerlerimize sahip çıkarak,
duruşumuzla ve motivasyonumuzla, katkı
koyarak, bilgimizi, paramızı en önemlisi
vaktimizi harcayarak; paylaşarak;
birbirimizin yanında olduğumuz; daha iyisini
yapma gayretini gösterdiğimiz ve bunda
başarılı olduğumuz Mart ve Nisan aylarını
çok değerli kazanımlarla geçirdik.
Sevgili 2015 JCI Adana Genel Sekreterimiz
Av. Selahattin YAKIN’ın editörlüğünü
üstlendiği bültenimizde detaylarıyla
paylaştığımız üzerine “Tüketici Hukuku
Semineri” ile iş dünyası ile “Direktörler
Ajandası” ile gençlerle; Diyarbakırda
gerçekleştirilek 2015 JCI Türkiye Bahar/
Eğitim Zirvesi ile Değerli JCI Dostlarımızla
bir araya geldiğimiz ve şubemiz eğitmenlerine
4 yeni eğitim kazandırdığımız; TEV projesi ile
bir öğrenci okutmanın ilk adımını attığımız
verimli iki ayı geride bıramanın mutluluğunu
yaşıyorum.
“ADANALIYIK” adını verdiğimiz
Adanamızın markalaşmasına katkı
sağlayacak projemizin teknik hazırlık
aşamalarını İş Dünyası Ekibi 2015 JCI

	
  III.	
  PORTAKAL	
  ÇİÇEĞİ	
  KARNAVALI	
  
2015
Türkiye’nin	
  ilk	
  ve	
  tek	
  Karnavalı’nda	
  
Adana	
  sokaklarındaydık..

Adana EVP Alkan Cafer SÖNMEZ ve 2015
JCI Adana İş Dünyası Projeleri Direktörü
Sinem ÖZGEN’in çok değerli çalışmalarıyla
tamamlamasının da ayrıca mutluluğunu
yaşadığımı belirtmek isterim. 2016 yılında
gerçekleştireceğimiz bu projemizin 2015
ayağında engelleri akıllıca aşabildiğimizi ve
önümüze çıkan süprizleri soğukkanlılıkla
üstesinden geldiğimizi tecrübe etmemiz, IPP ve
GLCmizle birlikte yönetim kurulumuzun her
ferdinin karar alma sürecindeki çok yönlü
değerlendirmeleri, samimi, güvenilir ve akılcı
olmaları benim böylesi bir ekibin liderliğini
üstlenmenin haklı mutluluğunu yaşattı.

geleneğimizi yerine getirerek 2015 JCI Adana
İş Dünyasından Sorumlu Başkan Yardımcımız
Alkan Cafer SÖNMEZ’in 2015 JCI Adana
EVP görevi yönetim kurulumuz oy birliğince
kabul edilmiştir. Kendisine bugün itibariyle
başladığı yeni serüveninde her daim yanında
destek olacağımı huzurunuzda bir kez daha
belirtir, çalışmalarında başarılar dilerim.

Mayıs ayına girmemizle birlikte 03-06
Haziran 2015 tarihlerinde İstanbul’da
g e r ç e k l e ş t i r i l e c e k 2 0 1 5 J C I Av r u p a
Konferansı heyecanı sardı. “Vehbi Barış Kaya
K ü t ü p h a n e s i ” v e I L O V E A DA N A ”
projelerimizle ödül başvurusunda bulunmakla
birlikte, şube olarak JCI Türkiye’yi “Topluluk
Önünde Konuşma Yarışması”nda; JCI Kuzey
Kıbrıs’la birlikte “Münazara” yarışmasında
temsil edecek olmamız heyecanımızı daha da
artırıyor.

Bu iki ayın tecrübesini Değerli Senatörümüz
Sayın Mehmet Erel’in bir sohbetimizde altını
çizdiği Değerli Yazar ve Şair Murathan
Mungan’ın SONBAHAR adlı yazısında
geçtiği üzere “Mutluluk yoldur.” ile ifade etmek
istiyorum.
Önümüze yoğun bir tempo ile geçireceğimiz
haftalara girerken geçtiğimiz aylarda
İstekli, becerikli, organize ve eğlenceli JCI yaptığımız çalışmalarda emeği geçen başta
Adana üyelerimizin yoğun isteği üzerine 2015 Yönetim Kurulu Üyelerimize, Geçmiş Dönem
yılında başladığımız diğer bir atılımda 2016 B a ş k a n l a r ı m ı z a v e S e n a t ö r l e r i m i z e ,
JCI Türkiye Genel Kurul adaylığı olduğunu D i r e k t ö r l e r i m i z e v e Ü y e l e r i m i z e ;
bültenimiz vasıtasıyla gururla duyururum. çalışmalarımızda bize desteğini esirgemeyen
JCI Türkiye Yönetimine ve JCI Türkiye Şube,
A.Ş.K & I LOVE ADANA gibi aktivitelerimiz
Temsilcik Başkanlarına ve Üyelerine ve EC
ile etkinlik ve organizasyon konusunda 2015 İstanbul Gönül Verenlerine; imkanlarını
kendisini ispat etmiş bir ekip olarak İLK b i z e s u n a n A D A S O v e A T O i l e ,
DEFA ADANA’da bir ULUSAL GENEL “ADANALIYIK” projesi için çalışmalarımıza
KURUL düzenlemeye gönül verdik. 2016 JCI destek olan Portakal Çiçeği Karnavalı
Tükiye Genel Kurul Direktörümüz Sevgili K o m i t e s i ’ n e , i ş b i r l i k t l e r i ü z e r i n e
Sine YAĞMUR’a ve tüm JCI Adana ekibine görüşmelerimizin devam ettiği TEV, ADSİAD,
başarılar diler, sizlerin değerli desteklerizi arz LÖSEV, AIESEC ve diğer sivil toplum
kuruluşları yöneticileri ve ilgililerine, sonsuz
ederim.
teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.
JCI geleneklerinden biri gereği JCI Adana Saygılarımla.
olarak her yıl Nisan ayında mevcut yönetim
kurulunun gelecek yıl için önerdiği başkan
adayını belirleriz. Ne mutlu ki bu sene de
	


BAHAR	
  ZİRVESİ	
  -‐	
  DİYARBAKIR
JCI	
  Diyarbakır’in	
  eşsiz	
  misa\irperverliğinde	
  
Diyarbakır’da	
  olmanın	
  mutluluğunu	
  
yaşadık...

	


	
  2015	
  DİREKTÖRLERİMİZİ	
  
BELİRLEDİK
Gerçekleştirmiş	
  olduğumuz	
  Direktör	
  
Ajandası	
  Programımızla	
  2015	
  
direktörlerimiz	
  belli	
  oldu.

JCI ÜYESI OLMANIN TADINI ÇIKARDIK..

EĞLENDIK, DOSTLARLA BERABER OLDUK,

MUHTEŞEM BAHAR ZIRVESINDE

JCI DIYARBAKIR’IN EV SAHIBI OLDUĞU
1 7	
   -‐	
   1 9	
   N i s a n	
   2 0 1 5	
  	
  
tarihlerinde	
   gerçekleşen	
   ve	
   JCI	
  
b i r l i k t e l i ğ i n i n	
   t e m e l	
  
t a ş l a r ı n d a n	
   o l a n	
   B a h a r	
  
Zirvesi’ni	
   bu	
   sefer	
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güzel	
   şubesi	
   ev	
   sahipliğinde	
  
yaşadık.	
   Ne	
   söylesek	
   boş,	
   kime	
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   kadar	
   teşekkür	
   etsek	
   az..	
  
Sadece	
  harikaydı.	
  Bizlere	
  kucak	
  
açan	
  dostlara	
  selam	
  olsun...

Bizleri	
   orada	
   temsil	
   sevgili	
  
Başkanımız	
   Ceyda	
   Ş.	
   Kulaç’a,	
  
Direktörümüz	
   Sina	
   Yağmur’a,	
  
üyemiz	
   Okan	
   Tuzcuoğlu’na,	
  
Senatörümüz	
   Ümit	
   Evren’e	
   ve	
  
tüm	
   arkadaşlarımıza	
   sonsuz	
  
teşekkürler..

HEM	
  YUKARIDA	
  HEM	
  AŞAĞIDAYDIK	
  :)
ÇOK	
  EĞLENDİK	
  VE	
  BÖYLE	
  BİR	
  
KARNAVALA	
  EV	
  SAHİPLİĞİ	
  YAPIYOR	
  
OLMANIN	
  HAKLI	
  GURURUNU	
  YAŞADIK..
Yeri	
  gelmişken,	
  2015	
  I	
  Love	
  Adana	
  -‐	
  Dünya	
  Rakı	
  
Günü	
  etkinliğimize	
  geliyorsunuz	
  değil	
  mi?

HOŞGELDİN	
  
ZEYNEP	
  ASYA
JCI	
  Adana	
  2015	
  İş	
  
Dünyası’ndan	
  sorumlu	
  	
  
Başkan	
  Yardımcımız	
  ve	
  
EVP’miz,	
  canımız	
  
ciğerimiz	
  Alkan	
  Cafer	
  
Sönmez’in	
  dünyalar	
  güzeli 	
  
biricik	
  kızı,	
  bizlerin	
  bir	
  
tanecik	
  yeğeni	
  Zeynep	
  
Asya	
  hayata	
  merhaba	
  
dedi.

EVP’MİZİN	
  MESAJI JCI ADANA 16’

Tabi ki ilk amacımız tüm
Türkiye'den gelecek olan
kıymetli misafirlerimizi en iyi
şekilde ağırlamak olacak fakat
bizim gibi eğlenceli, birbiriyle
vakit geçirmekten fevkalade
zevk alan ve sinerjisi çok
yüksek bu grubun esas
Değerli ailem, JCI Adana
amacının Genel kurulu bir
üyeleri olarak her
karnaval havasına çevirmek
organizasyonun altından
olacağını da unutmayalım. Çok
kalkarız, en iyisini, en güzelini değerli ailem, bana güvenerek
yapabiliriz diye sohbet ederken Genel kurul direktörlüğünü
aslında birçok toplantıya ev
veren başta başkanımız olmak
sahipliği yaptığımızı birçok
Sevgili JCI Ailem,
üzere tüm yönetim kurulu üyesi
organizasyon düzenlediğimizi
arkadaşlarıma teşekkürü bir
JCI ın
100. yılında Adana ama kurulduğumuzdan beri
borç biliyor ve bütün JCI
Şubesi olarak eğitimlerle, yani tam 19 senedir bir şeyi
ADANA Ailesinin bu yolda
bilgilendirme seminerleriyle ve hiç yapmadığımızı farkettik.
desteklerini esirgemeden
yanımızda olmalarını temenni
p r o j e l e r l e t o p l u m d a e t k i Nedir o? JCI TÜRKIYE
GENEL KURULU... Konu JCI ediyorum. Sevgiler...
yaratma adına çok verimli iki ay
olunca kendisi için akan sular
geçirdik. İnsanlığa hizmet duran, Şubesi'nin
Sina Yağmur
etmenin verdiği motivasyon ile menfaatlerini sonuna kadar
Direktör
d u r m a d a n g e l i ş m e y e v e gözeten, tuttuğunu koparan
büyümeye devam edeceğiz. Bu başkanımız çok sevgili Ceyda
Kulaç'a bu fikirden bahsettik
süreçte en büyük değerimiz, ve hemen çalışmalara
JCI Adana;
birlikteliğimiz ve güçlü bir aile başladık. Başkanımızın
olmamızdır. Ben de bu ailenin bir öncülüğünde Önce
* keyif dolu,
ü y e s i o l m a k t a n g u r u r Diyarbakır'da bahar
duymaktayım. Bir başka gurur zirvesinde bunu açıkça ifade
* karnaval havasında,
k a y n a ğı m v e b e n i a s ı l ettik şimdi ise bunu tüm
heyecanlandıran ise 2016 Türkiye'ye bültenimiz
* temposu düşmeyen,
yılında şubemizin 20. Yılını aracılığıyla bir kez daha
duyuruyoruz. Evet arkadaşlar
kutlayacak olmasıdır. Değerli
JCI ADANA, 2016 GENEL
dostlarım, sizlerin desteği ve KURULUNA Adaydır. Sn.
* JCI ruhunu yaşatan
özverisi ile hedeflerimize Senatörlerimizle,
ulaşacağımızdan ve şubemizi Başkanımızla,Yönetim
bir Genel Kurul vaat ediyor..
daha ilerilere taşıyacağımızdan Kurulumuzla,Üyelerimizle,
hiç şüphem olmadığını belirtmek Aday Üyelerimizle biz bunu
Hazır mısın?
yapmaya hazırız ve yapacağız.
istiyorum . Hepinizi çok seviyor Aklımızda o kadar güzel
ve saygılarımı sunuyorum.
fikirler var ki...

TR GENEL
KURULUNA
ADAY

Alkan C. Sönmez

MUTLULUKLAR OKAN

LET’S SPEAK IN ENGLISH
BAŞLAD!!!

Sevgili üyemiz, kardeşimiz
Okan, sevgili Duyguyla
dünya evine girdi.
Kendilerine bir ömür
mutluluklar diliyoruz.

Ekip toplandı ve konuşuyor yine
yendien...

PENCERE

JCI,	
  1	
  YILDA	
  
BANA	
  NELER	
  
KAZANDIRDI?

Umut
	
  Birkaç	
  günlük
Annesinden	
  ayırılarak	
  
ölüme	
  terk	
  edildi
Bir	
  kapı	
  önüne	
  bırakıldı
Yaşaması	
  için	
  çaba	
  
gösteriliyor
Biraz	
  süt	
  ve	
  anne	
  yerine	
  
geçmesi	
  için	
  sıcak	
  
battaniyeyle
NEDEN	
  siz	
  de	
  sokakta	
  
yaşamak	
  zorunda	
  olan	
  
bir	
  hayvanı	
  
sahiplenmiyorsunuz?
NEDEN	
  evinizin	
  önüne	
  
yemeğinizden	
  arta	
  kalan	
  
birkaç	
  lokma	
  yemek	
  ve	
  
bir	
  kap	
  su	
  
koymuyorsunuz?

Sinem	
  Özgen	
  Direktör

JCI ile 2014 yılının ortalarında Sevgili Senatörümüz,dostum Aylin
sayesinde tanıştım. Daha ilk günden beni içerisine çekmeyi, peşinden
sürüklemeyi başaran genç,dinamik,üretken,samimi insanlar Jaycee imiş. 10
yıllık bir STK deneyimim varken, yorgun hissederken, o ilk gün oradaki
heyecan dolu ortama ait hissettim kendimi. Kısa zamanda birçok eğitim,
proje derken bir baktım pinim takılıyor dostlar. Yani en yeni üyelerden, keşke
daha erken tanısaymışım, geç kalmışım ahh diyen Sinem’in kalemi yazıyor…
Sahip olduğumu sandıklarım ve eksikliklerim ile ulaşmak istediğim
yere kaliteli bir yolculuk böylelikle başlamış oldu. Daha üyeliğimin ilk
aylarında annemi kaybettim. Tanımadığım JCI ADANA üyeleri,senatörleri
beni öyle bir sarıp sarmaladı ki, acılarımı acıları bildiler. İnsanın dönüm
noktaları,hayatlarını şekillendirmeleri,kabul güçleri öyle acı günlerde çok
daha başka oluyor. Bu koca yürekli insanlar adeta bana iş gücümüzü
kalplerimizde birleştirerek birbirimizden güç alarak ilerlemeyi gösterdi.

Anladım ki; biz JayCeeler bir bütünün parçalarıyız. El ele tutuşmadan
asla finale ulaşamayız! Hepimiz farklı mesleki branşlara sahip ama bir amaç
uğruna bir bütünü oluşturan, çeşitliliğin içinde bütünlüğü yakalamayı
başaran,1 kişi için 10 kişinin memnuniyetle uykusuz kaldığı, bilginin ve
deneyimin büyük bir hazine olduğunun bilincinde,daha fazla olanaklarını
zorlayan,çalışmaya doymayan büyük bir ailenin fertleriyiz.O fertlerin
ise ellerinde sihirli değnek var,yüzünüze tutulduğunda eksiklerinizi
keşfeden sizi tamamlayan bir oluşum... Daha yolun başında o
otoriter kadının içinden bir Gönül Abla çıkardılar, ben şaşırdım!
Etrafımdakiler ne yapsın? O argo kelime konuşamadığını iddia eden
kadın ben, geceden sabaha tüm dostlarıma tatlı tatlı söylenip
Hayvanlara	
  zarar	
  ver
meyin.
omuzlarda evime bırakıldım. JCI bir deniz bana kalırsa dostlar, öyle
Vurmayın,	
  kovmayın
derin,
öyle mavi, öyle rüzgarlı... Ben kendimi gözüm kapalı attım bu
.
Onları	
  annelerinden	
  
denize. Yüzmeyi biliyorum ama boğulabilme ihtimalimde elimden
ayırmayın.
tutacak eller var. Ögrenmenin sonu yok, gerçek kontrol
Yuvalarını	
  bozmayın.
kontrolsüzlükteymiş böylelikle öğrendim.

	
  	
  	
  	
  Elinizden	
  Hiçbir	
  
Şey	
  Gelmiyorsa...

Hi çb ir	
   ha yv an	
   hi çb
ir	
   in sa na	
  
zarar	
  vermez.
VE	
  İNSANLA	
  HAYVAN	
  
ARASINDA	
  
ÜSTÜNLÜK	
  AŞAĞILIK
	
  YOKTUR,	
  
CAN;	
  TÜM	
  CANLILAR	
  
İÇİN	
  
EŞİTTİR.

Deneyimlerime farkındalık katan bu uzun,keyifli yolculuğumun
devam edeceğinin bilinci ile tüm JCI emektarlarına, senatörlerimize,
üye dostlarıma bana bu hisleri kısa zamanda bile yaşattıkları için
gönülden teşekkür ederim.

DİREKTÖRLERİMİZ
* JCI	
  TR	
  Twinnigs	
  ve	
  AB	
  Projeleri	
  Direktörü	
  Sinan	
  Fikret	
  Erk

* Toplan?	
  Direktörü	
  –	
  Mahmut	
  Dinçay	
  Çağlayan
* Sosyal	
  Medya	
  Direktörü	
  –	
  İbrahim	
  Körkün
* AIESEC	
  Direktörü	
  –	
  Hasan	
  Ongun
* JCI	
  100.	
  Yıl	
  Projesi	
  Direktörü	
  –	
  Sinem	
  Özgen
* TükeWci	
  Hukuku	
  Semineri	
  Direktörü	
  –	
  Buğra	
  Taşkın
* DEİK	
  Direktörü	
  –	
  Ali	
  Suat	
  Gerger
* AIESEC	
  Direktörü	
  -‐	
  Hasan	
  Ongun
* EğiWm	
  Direktörü	
  -‐	
  Seval	
  Güler

JCI Adana'nın faaliyetleri, etkinlikleri ve projeleri
hakkında bilgi paylaşıldığı "DİREKTÖR
AJANDASI" toplantımızı 17 Mart tarihinde
gerçekleştirerek; üyelerimiz ve aday üyelerimizle
birlikte olduk ve aidiyet duygumuzu pekiştirerek
görev dağılımımızı yaptık; mevcut görevlerin
neler olduğunu ve içeriklerini aktardık.

* Sosyal	
  Sorumluluk	
  Projeleri	
  Direktörü	
  -‐	
  Sina	
  Yağmur

TÜKETİCİ	
  HUKUKU	
  SEMİNERİ
JCI Adana Şubesi olarak İş Dünyası Projelerimiz kapsamında Tüketici Haftasında gerçekleştirdiğimiz “Tüketici
Hukuku Semineri" projemizi sizlerle paylaşmaktan gurur duymaktayız.
	
  
Tüketici Hakları kavramı dünyada ve Türkiye’de hızla yükselen bir değerdir. Modern pazarlama dünyası evrensel
tüketici haklarını temin etmeksizin işletmelerin sürekliliğini sağlamanın güçleştiğini fark etmiştir. Ülkemiz de dünyayla
birlikte evrensel tüketici haklarının temini için, süre gelen bir şekilde, mevzuatını ve kurumlarını yeniden organize
ederek bu değişime ayak uydurmaktadır. Nitekim 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun bu çabanın neticesidir. Değişen dünya ile tüketiciler de artık çok daha bilinçlidir.
Bu çerçevede gerçekleştirilen seminer ile şirket sahiplerinin, yöneticilerinin, şirketin müşteriye değen çalışanlarının
Tüketici Hakları hakkında bilgilendirilmesi, var olan bilgilerin yeni mevzuat kapsamında güncellenmesi, şirketlerin bu
anlamdaki organizasyonel gereksinmeleri hakkında farkındalık yaratılması amaçlanmıştır. Seminerde başlıca teorik
bilginin yanı sıra, güncel tüketici sorunları ve örnek olaylardan hareketle gün içinde karşılaşılan sorunlara etkin
çözüm becerisinin temini ve kalıcı bir bilgi aktarımı hedeflenmiştir. Şirketlerin çoklukla yüzleştiği yoğun müşteri
şikayetlerinin yarattığı, emek, zaman ve para kaybının önüne geçilmesi, kanuni yaptırımlardan kaçınma, müşteri
memnuniyeti, karlılığın ve şirket prestijinin daha da ileri bir noktaya taşınması, Seminerin diğer amaçlarını
oluşturmuştur.
Tüketici hakları ile ilgili farkındalık yaratmak ve kamuoyunu bilinçlendirmek adına şubemizce 21 Mart 2014
Cumartesi günü, Adana Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda, Adana Barosu Tüketici Hakları Komisyon
Başkanı ve Emeki Tüketici Mahkemesi Hakimi kıymetli konuşmacıların katılımıyla “Tüketici Hukuku Semineri”
düzenlenemenin haklı sevincini hepinizle paylaşıyoruz.

