
Sevgili Rotary Ailem

Yeni haftaya çok güzel bir haber 
ile başlamak istiyorum.

Bir süredir hayata geçirmeye çalış-
tığımız Cerrahpaşa Hastanesine Mo-
bil Tomografi Cihazı bağışı proje-
mizin nihayet sonuna gelmiş bu-
lunmaktayız.

Siz değerli dostlarımızın çok 
kıymetli katkıları ve Uluslar 
arası Rotary Vakfımızın da 
destekleri ile mali tablomuzu 
tamamladıktan sonra, durumun 
aciliyeti göz önüne alınarak cihaz 
General Electric  firması tarafından 
yurtdışından uçak kargo ile Türki-
ye’ye getirilmiş ve Ankara’da bulu-
nan Turmaks Konteyner firmasına 
gönderilerek  konteyner içine montajı 
yapılmıştı. Bu süre içerisinde de hasta-
ne bahçesinde konteynerin konulacağı yerin alt yapısı hazır-
lanmıştı.

Konteynerimiz Cumartesi akşamı Ankara’dan yola çıka-
rak dün Cerrahpaşa Hastanesine geldi ve vinçler vasıtası ile 
yeni yerine yerleştirildi. Bu gün tüm tesisat bağlantıları ta-
mamlanarak kullanıma hazır hale getirilecek.

13 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00 de Cerrahpaşa Has-
tanesinde yapılacak olan bir tören ile de hastane yönetimine 

teslim edilecektir . Konu ile ilgili fotoğrafları içeren ‘’ Bir GG 
Hikayesi ‘’ başlıklı albüme aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz. 
Hastane müdürlüğünün dün olayı fotoğraflayarak tarafımıza 
teşekkürlerini sosyal medyada paylaştıkları belgeler de aynı 
albümde bulunmaktadır .

Şu anda konunun basın ayağının planlaması yapılmak-
tadır. Çarşamba günü saat 11.00 de Cerrahpaşa Tıp Fakülte-
si acil servisi önünde yapılacak olan teslimat törenine arzu 
eden tüm dostlarımız katılarak, ülkemizin sağlık sistemine 
armağan ettikleri bu anlamlı projeyi belgeleyebilirler.

Durumu bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dilerim                                                                                                                     

2420. Bölgenin 210 bin dolarlık küresel bağış projesi
DG Nezih Bayındır / 2420. Bölge

 

Uluslararası Rotary 2420. Bölge COVID-19 ile mücadele 
kapsamında önemkli bir girişimde bulundu ve 201 
bin dolar değerindeki bir mobil tomografi cihazını 
Cerrahpaşa Hastanesine bağışladı. Küresel bağış 

kaosamında gerçekleştirilen bu proje, FOX TV’nin ana 
haber bülteninde geniş bir şekilde yer aldı.
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