
luslararası Rotary 2440. Bölge Fe-
derasyonu İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi iş birliğinde İzmir’de yapılması
planlanan Organ Bağışı Anıt’na yö-
nelik bir çalıştay gerçekleştirdi. Dü-
zenlenecek olan heykel yarışması

öncesi İzmir Tarihi Havagazı Fabrikasında
“Ölümden Sonra Yaşam Mümkün, Bağışla
Yaşat!...” temasındaki çalıştaya Türkiye’nin
önde gelen Organ Nakli Koordinatörü Genel
Cerrah Doç. Dr. Ata Bozoklar, organ bağışı ya-
pılan ve nakil bekleyen hastalar ve aileleri ile
birlikte heykel yarışmasına katılacak olan sa-
natçılar katıldı.

Türkiye’de organ bağışı konusunda önemli
bir farkındalık oluşturma gayreti içerisinde olan
Rotary, bünyesinde kurduğu Bağışla Yaşat
Akademi ile çalışmalarını hız kesmeden sürdü-
rüyor. Dünyada bir ilk olması planlanan Organ
Bağışı Heykeli’ne yönelik yarışma öncesi sa-
natçıların konuyu içselleştirmeleri için Tarihi
Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen çalış-
tayda, Türkiye’nin organ nakli konusunda önde
gelen cerrahlarından Doç. Dr. Ata Bozoklar öl-
dükten sonra yaşamın organ nakli ile mümkün
olduğunu anlattığı sunumuyla, nakil yapılmış
ve nakil bekleyen hastalar kendi hikayelerini
anlattıkları sunumlarıyla yer aldı.

Bu işin bir anıtı olması gerektiği düşünce-
siyle yola çıktıklarını belirten Doç. Dr. Ata Bo-

zoklar, “Aslında bu anıt fikri çok eskiden beri
vardı ama ilk kez Rotary ve İzmir Büyükşehir
Belediyesi hayata geçirdi. Dünyadaki bütün
anıtlar belli bir grubu temsil eder, belli bir kah-
ramanlığı, belli bir olayı… Bazen bu ülkelerin
hafızası için kullanır. Ülkeler o hafızayı tazeler-
ler. Bu öyle bir anıt olacak ki hiçbir milleti, dini,
dili, ırkı cinsiyeti temsil etmiyor. Dünyada organ
bağışı yapmış herkesi temsil ediyor. Yani in-
sanlık adına evrensellik adına çok büyük bir
anıt hayal ettiğimiz tasarladığımız şey. Dün-
yada ilk defa İzmir’de olacak ve bütün insanlı-
ğın kardeşliğin birbirine yaptığı yardımı
öldükten sonra da insanların birbirine bıraktığı
en büyük mirası temsil edecek. ” dedi.
“İzmir’de Tüm Dünya’ya Ulaşacağız”

Organ Bağışının önemine ilişkin çalışmala-
rın ilk kez iki yıl önce Bağışla Yaşat Akade-
mi’nin kurulmasıyla başladığını dile getiren
Organ Bağışı Komite Başkanı Merve Baykan,
“Biz bu heykel yarışması öncesinde heykeltı-
raşlarımızla birlikte yaptığımız toplantılarda bir
farkındalık çalıştayı yapılmasının uygun olaca-
ğını düşündük. Bu çalıştayda organ bağışıyla
ilgili bilinmeyenleri, organ bağışının ne oldu-
ğunu, organ nakli olanlardan ve bekleyenler-
den dinledik. Yarışma UR 2440. Bölge
Federasyonu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi
çatısı altında dünyada ilk defa yapılacak olan
anıt bağışa projelendirilecek.” diye konuştu.

Yarışma duyurularının çok kısa bir süre
sonra çıkılacağını dile getiren Baykan, “Ya-
rışma şartnamelerini gözden geçirip çok kısa
bir süre sonra yarışmanın duyurusunu çıkaca-
ğız. Katılımcılardan finale kalan ilk üç yarışma-
cımıza toplamda 100 Bin Türk Lirası para
ödülümüz var. Bu proje Rotary 2440. Bölge
Federasyonu’nun çatısı altında 2420 ve 2430
Bölgelerini de kapsıyor olacak.” diyerek yarış-
maya katılacak olan sanatçıların yarışma şart-
namesini İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin web
sitesinden ulaşabileceklerini sözlerine ekledi.
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