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Rtn. Füsun EMİNOĞLU
2021 -2022 Dönem Başkanı

Değerli Rotaryen Dostlarım,

2021-2022 dönemine ‘Hizmetlerimizle hayatları değiştirelim’ mottosuyla, Kıymetli Guvernörümüz 

Kemal Ketrez ve eşi  Sevgili Burcu’nun liderliğinde başladık. Bu dönemde her zaman olduğu gibi siz değerli 

üyelerimiz ve eşlerle birlikte  yaşadığımız topluma, ülkemize ve tüm insanlığa faydalı hizmetler üretmeye 

devam edeceğiz. 

Hiç tanımadığımız insanların yaşamlarına, hizmet ve iyilik yapmak için dokunmak, ihtiyaç duyulan 

hizmhizmetlerin farkında  olmak ve bu hizmetleri güleryüzle, sevgi ve saygı ile ihtiyaç sahiplerine sunmak 

geleneğimizi sürdüreceğiz. 

Hizmet projelerimizi hep birlikte kocaman bir aile olma bilinci içerisinde elele vererek tek yürek olarak 

birlikte  yapacağımıza inanıyorum.  

Ülke kurucu liderimiz Atamızın ebedi istirahatgahı Anıtkabir’de tüm bölgelerden gelen Rotaryen 

dostlarımızla birlikte  ona saygı ve şükranlarımızı sunarak yeni döneme başladık. 

Ulu önderimiz Atatürk ‘en iyi fertler kendinden ziyade  mensup olduğu toplumu düşünen, onun varlığının 

vve mutluluğunun korunmasına hayatını veren insanlardır’ demiştir 

 ve  bizler de bu bilinç içerisinde çalışacağız. 

Dönemimizin ilk toplantısında aynı zamanda devir teslim törenimizi Guvernör Yardımcılarımızın, 

üyelerimizin  ve eşlerinin katılımlarıyla gerçekleştirdik ve görevimize başladık.

Bölgemizde ilk resmi ziyaretimizi Guvernör Yardımcılarımız, Adana bölgesi Rotary Kulup Başkanları ile 

birlikte  Adana Valimiz Sayın Süleyman Elban Bey’i makamında gerçekleştirdik.  Adana için planladığımız 

hizmet projelerimiz  konusunda kendilerine bilgi verdik.  

AArdından Adana Ticaret Odası Başkanı ve Yönetim Kurulunu ziyaret ederek yine projelerimizi ve birlikte 

yapılabilecek işlerde yaratılacak sinerji üzerinde konuştuk.  Adana Rotary Kulübünün, 

Biz de Varız Derneği ile birlikte düzenlemiş olduğu ‘Özel gereksinimli çocuklarımız ve anneleri için yaz 

kampına katıldık ve Adana 5 Ocak Rotary Kulübü olarak bu çok değerli organizasyona destek verdik. 

Dostluğa ve insana değer verilen bir dönemi hep birlikte sevgiyle ekip, 

şükran ve mutlulukla biçmeyi diliyorum.  Hizmetlerimizle hayatları değiştirelim.

Rotaryen sevgi ve saygılarımla. 

Füsun Füsun Eminoğlu

Adana 5 Ocak Rotary Kulübü

2021-2022 Dönem Başkanı

   



Dönemin ilk toplantısında 
yapılan devir teslim 
töreninden  kareler

Anıtkabir 
ziyaretimizden kareler



Adana Ticaret Odasını 
Ziyaret ettik.

Adana valimiz Sn. Süleyman ELBAN’ ı
makanında ziyaret ettik



Adana Rotary Kulübü’ nün engelliler için düzenlediği
yaz kampına iki öğrenci gönderdik.



Lorem Ipsum MUTLU GÜNLERİMİZ

Rtn. Esra Özülkü DEMİR’ in Doğum günü.
26 Temmuz

Rtn. Özgür KONUK’ un doğum günü.
26 Temmuz

Rtn. Doğanay KÜRKÇÜ’ nün Eşi 
Mehmet KÜRKÇÜ’ nün doğum günü.

1 Temmuz

Rtn. Esin & Aykut YARDIM’ ın  
evlilik yıl dönümü
Temmuz



RTN. Doğanay & Mehmet KÜRKÇÜ’ nün 
evlilik yıl dönümü.
30 Temmuz

GDB Rtn. Doğanay KÜRKÇÜ’ nün
 doğum günü.
27 Temmuz

Rtn. Melda BİLSEL’ in  eşi Rıfat BİLSEL’ in 
Doğum günü
28 Temmuz


