GENÇ LİDERLER
GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ
ADANA ŞUBESİ

OCAK-ŞUBAT BÜLTENİ

1 OCAK 2017 – 28 ŞUBAT 2017

BÜLTEN NO:1
 JCI Adana Son Gelişmeler
 Toplantılar
 Ziyaretler
 Keyifli Anlardan Kareler

HARIZLAYAN
SEKRETER SİNA YAĞMUR

BAŞKANIN MESAJI

Değerli JCI Adana ve Türkiye gönüllüleri;
2016 yılının Haziran ayında seçilen Yönetim Kurulumuz her ne kadar 2017 itibariyle göreve resmen başlamış ise de neredeyse 2016 Nisan ayından bu yana sürdürdüğü bir hazırlık süreci olmuştur.
Bu süreçte önce şube içi yapılanma ve görev dağılımı için ihtiyaç analizi yapılanmış ve sonrasında bir gelenek halini alan I Love Adana - Devir Teslim Töreni etkinlikleri çalışmalarına başlanmıştır.
Sondan başa doğru gidersek 16 sponsor anlaşması yapılarak önemli bir başarıya imza atılmış,
şehir dışından gelen yüze yakın misafirimize Adana’nın güzellikleri tanıtılmış ve 6 Nokta Körler Derneğiyle
çok kıymetli bir sosyal sorumluluk projesine imza atılmıştır. Buna ilişkin tüm detaylar daha önce hazırlamış
olduğumuz I Love Adana özel bülteninde paylaşılmıştır.
Devamla şube yapılanmasına ilişkin olarak JCI Adana’nın 20 yıldır değişmeyen Başkan Yardımcılıklarının tamamı, günün gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için revize edilmiş ve her bir pozisyonda şubemiz
için büyük fedakarlıklar gösteren yetenekli kişiler görevlendirilmiştir.
Saygı, enerji, heyecan mottosuyla yola çıkan 2017 Yönetim Kurulu; JCI Adana’yı uluslararası arenaya taşıma hedefiyle yola çıkan Uluslararası Projeler ve Etkileşimden Sorumlu Mutlu Toksöz, JCI Adana’yı
Çukurova iş dünyasında sözü geçen bir konuma ulaştırma hedefinde yürüyen İş Dünyası Entegrasyonundan Sorumlu Hasan Ongun, şube içi motivasyonu artırmak ve yeni üye kazanımı politikalarını belirlemekle
yükümlü Şube Katılım ve Gelişiminden Sorumlu Ali Suat Gerger ve JCI misyonu doğrultusunda toplumda
pozitif katkı yaratma idealimizi sürdüren Fırsat Alanları Projelerinden Sorumlu İlknur Selin Tetik’ten oluşan
Başkan Yardımcıları ile belki de resmi görev dönemi başlamadan adını bir JCI Efsanesi olarak tarihe yazdıran Sayman Sinem Özgen ve JCI Adana’yı her yerde her ortamda maddi manevi büyük fedakarlıklarla temsil etmeye çalışan Genel Sekreter Sina Yağmur ile beraber bir ekip, bir takım, aynı hedefe yürüyen bir yol
arkadaşı oldu.
Yönetim Kurulunun görevine duymuş olduğu saygıyla yayılan bu heyecan ve enerji, tüm şubeye
sirayet ederek harika bir sinerji oluşturdu.
2016 Başkanımız Alkan Cafer Sönmez’in ve 2014 Başkanımız Sinan Fikret Erk’in NOM yönetimine
seçilmesi, 2016 En İyi Üyesi Nuri Pekçetin’in Türkiye Direktörü olması göğsümüzü kabarttı.
20 yıllık birikimle almış olduğumuz bayrağı tüm üyelerimiz ve özellikle Ulusal Aktiviteler Direktörü
Bahar Bindebir, Uluslararası Aktiviteler Direktörü Berk Eren, Sosyal Medya Direktörü Ayşe Burcu Polat ve
Liderlik, Ekonomi ve Gelişim Bülteni Direktörü Sinan Fikret Erk’in katkılarıyla ulaştırabileceğimiz en yüksek
noktaya çıkarıp bir sonraki seneye layıkıyla teslim etmeyi arzu ettiğimiz bu dönemde en önemli kazancımızın bir araya geldiğimizde yüzlerde oluşan tebessüm ve kendiliğinden oluşan neşe olduğunu biliyor, insanlık tarihine pozitif katkı yaratan eserler bırakmak hedefine doğru tüm JCI gönüllüleriyle beraber haykırıyoruz: İnsanlığa hizmet dünyanın en güzel uğraşıdır!
Sevgi ve saygılarımla,
Selahattin Yakın
2017 Başkan / President
JCI Adana (Turkey)
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Ocak 2017 Süresince “I Love Adana” Etkinliği sponsorlarımıza “Teşekkür Ettik”
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Neler Yaptık ?
2016 Yönetimine Teşekkür ve Anma

I Love Adana
Bir gelenek halini alan “I Love Adana” etkinliğini daha misafirlerimizin yüzünde gülümsemeyle tamamlamış olmanın
mutluluğunu yaşamaktayız. 2017 Seçilmiş YK üyeleri Selahattin Yakın, Sina Yağmur, Sinem Özgen, Mutlu Toksöz, Hasan Ongun, Ali Suat Gerger ve İlknur Tetik ile 2016’nın en iyi
üyesi ödülünü alan Nuri Pekçetin’in bir araya geldiği COC
ekibi olarak Temmuz ayından itibaren yoğun ve detaylı bir
şekilde sizlere en iyisini yaşatabilmek için çalıştık. 9 Aralık
Cuma günü “Heyecan Faslı” ile misafirlerimize Adana’nın
gelenek ve göreneklerine uygun, eğlenceli ve bol fasıllı, tabi
ki şırdanlı bir “hoş geldin” dedik. 10 Aralık Cumartesi
“Cumartesi’ne Saygı” temalı günümüzde “Adana Like Maratonu, Devir Teslim Töreni, JOSCAR ödül töreni, after party,
Dünya Kebap ve Şalgam festivali” faaliyetlerinde kurtlarımızı
döktük. Fazla söze gerek var mı? 11 Aralık Pazar; “Bizde
Enerji Bitmez” Dünya Aktif Vatandaşlık Günü’nde “O Zaman
Dans O Zaman Renk” dedik ve gözlerimiz kapalı şekilde “Altı
Nokta Körler Derneği” üyeleri ile beraber dans ettik ve onlara
30 adet “beyaz baston” bağışı gerçekleştirdik. Birlikte bu
keyfi yaşamak çok keyifli idi
JCI Adana Ailesi

Başkanımız Selahattin Yakın, 5 Ocak 2017’de Adana valiliğimizce düzenlenen “5 Ocak Resepsiyonu”na katıldı. Bu güzel ve şerefli kurtuluş günümüzde şubemiz temsil edildi ve hatıra olarak “Yeni Adana” gazetesi güzel bir hatıra oldu.
Kurtuluş Savaşından Cumhuriyetin kuruluşuna kadar süreçte mücadele ve çağdaşlaşmanın ilk filizlendiği kenttir Adana.
Yaşamaz ölümü göze almayan,
Zafer, gözünü yummadan / koşana gider.

Hisset ve Yaşa Etkinliği
7 Ocak 2017 tarihinde Next Republic adlı mekanda şube
üyeleri ile bir araya gelmek, üyelerin motivasyonunu artırmak, yeni yılı kutlamak ve JCI Türkiye 2017 First Timer's
Direktörü seçilen Nuri Pekçetin ile 2016 yılında İzmir'de
yapılan Ege Üniversitesi Futurizm Topluluğu 3. Geleneksel
Yaratıcı Girişimcilik Oyunları'nda ekibiyle birlikte 1. seçilen
Mahmut Dinçay Çağlayan'a başarılarından ötürü “Hisset
ve Yaşa” etkinliği düzenledik. İmza gecesi formatındaki
bu etkinlikte ilgili üyelerimizin fotoğraflarının bulunduğu
afiş ve kartpostallar bastırdık, onlara kalem hediye ettik.
Ayrıca bu eğlenceli gecede, İstanbul'dan gelerek aramızda
bulunan sevgili başkan yardımcımız Mutlu Toksöz'ün de
doğum gününü kutlayarak kendisine güzel bir yaş diledik.

Ne yaptınız siz?

Mahmut
Tebrik
Ediyoruz!

Nuri
Tebrik
Ediyoruz!

Hisset ve Yaşa Etkinliğinden: Nice Yaşlar Mutlu
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Neler Yaptık ?

Şube Direktörlerimizi Tebrik Ediyoruz...
Ulusal Aktiviteler Direktörü: Bahar Bindebir
Uluslararası Aktiviteler Direktörü: Berk Eren
Sosyal Medya Direktörü: Ayşe Burcu Polat
Liderlik, Ekonomi ve Gelişim Bülteni: Direktörü Sinan Fikret Erk

Gaziantep Çıkarması
19 Şubat 2017 tarihinde ‘Gaziantep Çıkarması’ olarak adlandırdığım gezimizde şube üyeleri ve başkanımızla bir araya
gelerek, Kültürel açıdan zenginleşmemizi sağlayan müzelere
gidip, mükemmel damak tadı olan Gaziantep’in Farklı ve çok
lezzetli tatlarını kahvaltısıyla, melengiç kahvesiyle, küşlemesiyle ve en favorim olan katmer tatlısıyla kısacası tadılması
gereken her şeyiyle tadıp, çeşitli aktivitelerde bulunarak
kendimizi hem kültürel açıdan geliştirdik hem de yapılan
aktivitelerle motivasyonumuzu en zirveye ulaştırdık. Birbirinden değerli kişiler ve farklı mekânlar tanıyıp görerek girişimci ruhumuzu geliştirdik. Detaylı Gaziantep fotoğrafları sayfa
12 ve 13’de bulabilirsiniz.
Direktör Bahar Bindebir.
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Üye Ziyaretlerimizden Kareler
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Neler Yaptık ?

24 Şubat 2017
Sevgili Sekreterimiz Sina Yağmurun doğum gününü kutluyoruz.
Üye ziyaretlerimizde genellikle fotoğrafları sen çekersin, bu
sefer de biz seni çekelim dedik. Yeni yaşın sana sağlık, mutluluk ve bol kazanç getirsin. JCI kariyerinin devamında başarılarının devamını diliyoruz…

Ayrıca 24 Şubat 2017’de şube yönetimimizce
Sayın Adana Valimiz Mahmut Demirtaş'a ziyarette
bulunduk. Ziyaretimizde Sayın Valimize şubemiz,
faaliyetleri ve projelerinden bahsettik. Bununla
birlikte şubemizce 24 Kasım 2016 tarihinde meydana gelen terör saldırısından ve ölen vatandaşlarımızla ilgili duyduğumuz üzüntüyü bildirdik. Şubemiz faaliyetlerine davet ettiğimiz Sayın Valimiz
tüm üyelerimiz ve şubelerimize selamlarını ilettiler.

2016 NOM YK Ece Demir Büker’le kordon kıyısında çatalanı
andık.
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Devir Teslim Törenlerine Katılımlarımız
2016-2017
JCI ADANA şubemizi temsilen, Ankara-Çankaya-Eskişehir-Bahçeşehir-Kültür-Boğaziçi–BeşiktaşKadıköy-Avrasya-Kapadokya devir teslim törenlerine katıldık. Kadıköy şubemizi yaptıkları kitap bağışı
kampanyasına destek olmaktan şeref duyduk ve tebrik ediyoruz. Tüm başkanlarımıza başarılı ve keyifli bir dönem dilerken, misafirperverlikleri ve ilgi-alakaları ile beni ağırlayan tüm jaycee dostlarımıza
teşekkür ederiz. En kısa zamanda yeniden görüşmek dileği ile. Ziyarette bulunan üyelerimiz: Nuri
Pekçetin, Mutlu Toksöz, Sina Yağmur.

Sayfa 10

BUTİK LEZZETLER
Merhaba JCI Adana ve Türkiye,
Yeni lezzetler tatmayı ve tanıtmayı kendine yaşam tarzı
haline getiren, arkadaşlar arasında bay gurme olarak
tanınan, JCI Adana yeni üyelerinden bendeniz Umut
Yaşar Kıyıkcı… Böylesine birbirinden harika enerjik
insanlarla dolu bir grupta olmaktan dolayı kendimi çok
şanslı hissediyorum…Lezzeti Diyarı Adana’dan Sizlere
yine bir o kadar lezzetli olduğunu düşündüğüm pratik
tariflerle aranızdayım…
Aslında mutfaklarımız keşfedilmeyi bekleyen pratik tatlarla dolu koskocaman
bir lezzet dünyası.. Keşfedilmemiş pratik lezzetleri keşfetmeye hazır mısınız ?
gelsin güzelim tarifler o zaman..
Mini Pizza
Evde otururken canınız çok pizza çekti ama dışarıya çıkmaya da çok üşeniyorsunuz..
Ne yapsam, ne yapsam diye düşünürken alın size harika bir mini pizza… Tarifi
de çok kolay..
Tost Ekmeği, o da yoksa evdeki bayat ekmek… üzerine kaşar dilimleri, sucuk,
salam, tercihe göre kırmızı veya yeşil biber yahut siyah zeytin.. 170 derecede
ver fırına…15-20 dakika sonra enfes mini pizzalar hazır. Afiyet olsun..
Kavurmalı Yumurta
Kahvaltıda sürekli sahanda yumurta, sucuklu yumurta, rafadan yumurta veya
haşlanmış yumurta yemekten sıkıldıysanız alın size yepyeni bir lezzet…
kavurmalı yumurta…
Kişi sayısına göre en az 2-3 yumurta… evde kendinizin hazırladığı et kavurması
ya da marketten aldığınız hazır kavurma…
Önce kavurma tavada yağsız bir şekilde hafif kavrulur…daha sonra üzerine
yumurtalar kırılır…istenen kıvama göre kısık ateşte pişirilir…sonrası tatmaya
değer enfes bir lezzet…kesinlikle denenmeli..
Ballı Tahinli Hurma
Gelelim tatlıya…
Canınız çok tatlı çekti ama dışarı çıkıp da bi tatlıcıya gidecek enerjiniz yok… o
zaman yepyeni enfes doğal ve sağlıklı bir tatlıyla tanışmaya hazır mısınız ?...
ballı tahinli hurma…
Şimdi her çeşit meyve sebze marketlerde çoğunlukla bulunuyor artık…bu enfes tatlıyı hurma mevsiminde veya marketten bulabileceğiniz hurmalarla deneyebilirsiniz…
Malzemeler çok pratik ve kolay….bir kaç adet hurma…biraz bal ve biraz da
tahin…sonra mucizevi o lezzet…
Hurmaları çukurca bir tabağa çekirdeklerini ayıklayarak doğrayın…sonra kaşıkla güzelce karıştırın…
Üzerine biraz bal biraz da tahin gezdirin… ve tatlınız hazır.. ellerinize sağlık…
Umut Yaşar Kayıkçı
2017 Üye
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Gaziantep Çıkarmasından Kareler
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Gaziantep Çıkarmasından Kareler
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Liderlik
Liderlik--Ekonomi & Gelişim Bültenimiz 3 Aydır
(Ocak, Şubat ve Mart Sayıları İle Yayında

Ocak Sayısı

Mart Sayısı

Şubat Sayısı

Bu yıl geleneksel faaliyet bültenimiz dışında aylık olarak yayınlanan “LiderlikEkonomi & Gelişim” bültenimizle tüm adana iş hayatına ve üyelerimize katkıda bulunmak istedik. Şubemiz dışında tüm Türkiye’deki şubelerimizle paylaştığımız kısa
makalelerden oluşan bültenimizde üyelerimizin mesleki ve ticari ilgi alanlarına bağlı
makaleler ve son sayfa konuğu olarak başarılı bir genç iş insanına yer veriyoruz. İş
dünyası, firmanız ve ilgili çevrenizle paylaşabileceğiniz bu bültenle JCI içerisinde yer
alan bilgi birikimi potansiyelini de geliştirmektir niyetimiz. Mart ayı sayımız dünya
kadınlar günü şerefine pembe renkte yayınlanmıştır. Yoğun şekilde çalışılan ve
emek harcanan yayınımızla ilgili öneri, dilek ve katkılarınızı sorumlu başkan yardımcımız Sn. Hasan Ongun’a
hasanong@gmail.com adresinden ulaştırabilir-

ŞOK ŞOK ŞOK
Nuri Pekçetin’in evden kaçan kurbağası bulundu…
Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kaçırılıp pavyonlarda çalışmaya zorlanan kurbağa bulunduğunda onun için artık çok geçti…
Bu çok da masum olmayan kurbağayı bu bataktan kurtarabilir miyiz?
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