GENÇ LİDERLER
VE GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ
ADANA ŞUBESİ

MART -NİSAN BÜLTENİ

1 MART 2017

– 30 NİSAN 2017

BÜLTEN NO:2

İLKLERLE BULUŞMA

Sayfa 2

GÜCÜMÜZ KADIN ÜYELERİMİZDEN...

Dünya’nın her yerindeki emekçi kadınları, dünyanın halen kullanılan en eski
köprüsü olan, Adana’mızın tarih kokan Taşköprü’sünde
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Alp KARAKULA, Executive Chef sn. Veli MENEKŞE nezdinde tüm mutfak
ekibine çok teşekkür ederiz
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BİR JCI ADANA KLASİĞİ... MÜNAZARA
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olmanın yanısıra topluluk önünde konuşma ve

üstün çabalardan ve

Başkan.
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YAYIN HAYATINA TAM GAZ DEVAM EDİYOR
Genç Liderler ve Girişimciler Derneği Adana Şubesi

LiderlikEkonomi & Gelişim

* 8 Mart Dünya Kadınlar
yımız pembe renkte
yayınlanmıştır.
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görünmekte. Kadınlarımızın ülke ekonomileri
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mektedir. Y kuşağının ekonomiye olan katkısı gün

 Günümüzde başarılı

farkı olmaksızın “çalışmak
için yaşamak” felsefesinin
benimsendiği bir durumda
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şeklinin farklılaşabileceği
beklenmelidir.
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Bosch ve Kadın İşgücüne Yaklaşım
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Küresel trendlerdeki takip
günümüzde Türk kadınını
da etkilemektedir. Türkiye'nin %43’ünü 25-54 yaş
grubu oluşturmaktadır. Bu
geniş yaş grubunun özellikle birbirleri ile etkileşimi de
söz konusudur. Özellikle
teknolojik ürünlerin yaygınlaşması, sağlık hizmetlerinin/ürünlerinin tercih edilürünlerinde “yaşlar arası”
bir etkileşimin söz konusu
olduğu söylenebilir.
Kadın algı ve tercihleri genelinde çok boyutlu bir hal
ürünlerinden özelde ürünkanlıkları sadece kaliteﬁyat dengesinin ötesindedir. Bu tür bir boyutla birlikte kullanım süresi, önem
şünce gibi boyutlar kadınların boyutsal olarak alışkan-

lıklarını içermektedir.
Özellikle internet varlığı ve
bilgi kaynaklarının çeşitlenkilde etkilemektedir. Rekabet çeşitliliğinin olduğu
ürün veya hizmetle ilgili bir
yorumu ve paylaşımı da
bu paylaşımların mevcut
haliyle gençlere yönelik

ve kültürünün ana dinamosu gençlerdir. Kendilerini
tarif eden gerçek şey tükerak görünmektedir. Yeniçağ
gençliğinin tanımı olan Z
kuşağı kadınlarının ana bilgi
kaynağı internet olarak
konusunda özelikle sosyal
tadırlar. Bu nedenle sanal
olan farklı ve yeni bir sosyallik ortamı yaratmaktalar.
Bilinen birebir gerçek sosyal ilişkiler yerine, sanal
ler. Bu da “asosyal” olmalarına ve içlerine kapanmalarına neden olabilmektedir.
. Bu durum, belki bizim için
anormal olabilir, ancak
onlar için normal olabile-

arası” bir etkileşimin söz konusu olduğu söylenebilir.

beden anlayışının değil,
aynı zamanda sanal olarak
den” anlayışının geçerli
kılınmasıdır. Buna göre
sanal olarak kurulmuş
sosyal varlığımız, bununla
birlikte zamanla varlığını
gerçek olarak gösterebilen
ayrı bir yaşam halini alanümleri, öncelik ve şekilsel temsili bedenin açıkça
bir meta değeri taşıyan
Sanal ve gerçek yaşamın
kaynaşmasından oluşacak
alışkanlıklarını ve kadın
lerini de derinden etkileboyutundan öte ne temsil
ürünler ve markalar çağı

Günümüz
toplumlarında
ise dikkat çekici olan tüke-

Sinan Fikret Erk

JCI Adana kuruluşundan bugüne
üyeleri sayesinde ulusal ve uluslararası
olarak bilgi dağarcığını alçak gönüllülükle paylaşmaktadır. Çeşitli kurul,
zirve ve toplantılarda üyelerimizin
engin bilgilerini hiçbir çıkar gözetmeksizin bu güzel gençlik ağında
paylaştığına çoğu zaman şahit hepimiz şahit olmuşuzdur. Bu ve derneğimizin köklerinde yer alan iş dünyası,
liderlik ve ekonomi alanında bulunan
üyelerimizin birikimlerini sadece
şubelerimiz ve ulusal yapılanmamızla
ilgili olmaktan öte paylaşmamız
gerektiği her zaman üyeler arasında
görüştüğümüz bir konu olmuştur.
“Liderlik, Ekonomi & Gelişim” bülteni
bu nedenle doğmuştur. İş dünyası
veya mesleki uzmanlıklarına dayalı
üyelerimizin bilgi transferini birer
yönetici özeti gibi yapabildiği içeriğinde işletmelerin: insan kaynakları,
yönetim, ekonomi, finans, muhasebe,
maliye, hukuk, dış ticaret vb. konulara
odaklanan bir çalışma. Bu yıl beşinci
sayısını bitirdiğimiz ve aylık olarak
toplam 12 sayı ile tüm iç ve dış paydaşlarımızla paylaştığımız yayınımız
Adana genelinde yaklaşık 280 firmaya
iletilmekte, odalar ve ticari yapılanmalarla iletişime girmektedir. Bilgilendirme ve bilgi paylaşımı odaklı bu yayın
ayrıca üyemiz olmayan ama istekli üst
düzey yöneticileri sıklıkla de son sayfa
konuğu yapmaktadır. Ortalamada 9
sayfa yayınlanan bültenimiz ile ticari
odaklı hızlı ve etkin bilgi paylaşımı ve
network oluşumu da planlanmaktadır.
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JCI 2017 BALKAN ZİRVESİ KATILIMIMIZ
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“SUSTAINABILITY-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK”
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EVP İLANIMIZ
Saygı & Enerji & Heyecan mottosuyla
yola çıktığımız 2017 yolculuğunda
önemli ve bir o kadar güzel, özel ve
sorumluluk gerektiren bir kararı sizinle
paylaşmaktan kıvanç duyarız.
JCI ADANA 2017 Baş Başkan Yardımcısı
olarak Sina YAĞMUR’un seçildiğini
büyük bir heyecanla bildirmek isteriz.

Tebrikler Sevgili Sina...
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