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10 Aralık 2019

 

 

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ GENEL MERKEZİ’NDEN

 

GURURLUYUZ!

Uluslararası Şeffaflık Derneğ� tarafından; yolsuzluğa karşı mücadeleye da�r çalışmaların
desteklenmes�, şeffaflık, dürüstlük ve hesap vereb�l�rl�k g�b� �y� yönet�ş�m �lkeler�n�n
yaygınlaştırılması �ç�n, b�reysel ya da kurumsal eylem ve g�r�ş�mler� desteklemek amacıyla
ver�len Şeffaflık Ödülü’nün kurumsal kamu kategor�s�nde sah�b� Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneğ� oldu.

Şeffaflık Derneğ� tarafından yapılan açıklamada, “Kurumsal kamu kategor�s�nde Şeffaflık
Ödülü’nü otuz yılı aşkın b�r süred�r eğ�t�m ve kadınların s�yasal, toplumsal ve ekonom�k
hakları �ç�n etk�l� ve �lham ver�c� b�r mücadele serg�leyen Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneğ� kazanmıştır.

Türk�ye’n�n en köklü ve saygın dernekler� arasında bulunan ÇYDD, değerl� çalışmalarını
yürütürken şeffaflık, hesap vereb�l�rl�k ve denet�m alanında gel�şt�rd�ğ� uygulamalar,
bağışların kullanımına da�r ayrıntılı raporlar ve yürütülen projeler�n mal� yapısına �l�şk�n ver�
ve b�lg� paylaşımı �le öne çıkmaktadır. Sosyal yardım olgusunun s�yasal hedefler
doğrultusunda usulsüz kullanımının s�stemat�k ve yaygın b�r hal aldığı ülkem�zde, bu
alanda faal�yet göstererek toplumsal eş�ts�zl�klere karşı yurttaş farkındalığının artmasını
sağlayan, dezavantajlı kes�mler� güçlend�ren ÇYDD’n�n şeffaflık ve hesap vereb�l�rl�k
�lkeler�ne gösterd�ğ� özen tüm vakıf ve derneklere örnek olmalıdır.” şekl�nde yer alan
�fadeler ÇYDD olarak az�mle �lerled�ğ�m�z yolda cesaret�m�z� arttırdı.

Dün akşam Nazım H�kmet Kültür Merkez�’nde yapılan ödül tören�nde Uluslararası Şeffaflık
Derneğ� Yönet�m Kurulu Başkanı E. Oya Özarslan tarafından ÇYDD Genel Başkanı Prof.
Dr. Ayşe Yüksel’e ödülü takd�m ed�ld�.

Ayşe Yüksel yaptığı teşekkür konuşmasında; “ÇYDD 30 yıl boyunca pek çok ödül aldı. Her
b�r� b�z�m �ç�n gurur kaynağı ama bugün Uluslararası Şeffaflık Derneğ�’n�n b�ze verd�ğ� en
şeffaf kurum ödülü b�z�m �ç�n çok anlamlı oldu. Bu ödülün yolunu b�ze Prof. Dr. Türkan
Saylan açtı. Ondan çok şey öğrend�k. B�r tanes� de açık olmak, şeffaf olmaktı. B�z de ş�md�
yönet�m kurulu ve çalışanlarımızla beraber aynı yolda yürümeye devam ed�yoruz.” ded�.
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Şeffaflık Ödülü’nün d�ğer kategor�ler�nde; medya dalında ödüle, araştırmacı gazetec�
Murat Ağırel değer görüldü. Kurumsal kategor�de özel sektör ödülünü Ünsped Gümrük
Müşav�rl�ğ� kazandı. Yurttaş/s�v�l g�r�ş�m kategor�s�nde ödülü, ÇYDD Den�zl� Şubes�n�n
burs�yer öğrenc�s� ve ÇYDD Gaz�antep Şubes� üyes�, Gaz�antep Şah�nbey Beled�ye Mecl�s
üyes� Uğur Kalkan kazandı. Gençl�k dalındak� ödülü �se Ortadoğu Tekn�k Ün�vers�tes�
yüksek l�sans öğrenc�s� Övünç Ertunç ve yurt dışındak� ün�vers�telerden ek�p arkadaşları
Orçun Gümüş ve Ahmet Bağlan kazanmıştır.

Uluslararası Şeffaflık Derneğ� Yönet�m Kurulu Başkanı E. Oya Özarslan “"Şeffaflık ödüller�
daha �y�, tem�z ve hakça b�r dünya yaratılması konusunda öneml� b�r dayanışmadır.
Demokras�, şeffaflık ve �y� b�r yönet�m �ç�n büyük b�r özver�yle mücadele eden gazetec�ler,
akt�v�stler, yurttaş ve s�v�l g�r�ş�mler �le kurumlara b�r teşekkür ve dayanışma örneğ�. Bu
dayanışmayı sürdürmek üzere, 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Gününde, hayatın
her alanında, her yerde karşımıza çıkab�lecek yolsuzluğa karşı herkes� ses�n� yükseltmeye
çağırıyoruz!" ” şekl�nde değerlend�rmelerde bulundu.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğ� olarak Mutluyuz! Gururluyuz!

Çalışmalarımızın hızla artarak devam etmes� �ç�n çalışıyor ve bunu yaparken de
“ŞEFFAF”lığımızdan ödün vermeyeceğ�m�z� b�l�yoruz!
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Tüm görseller� �nd�rmek �ç�n 

https://get.faselis.com/downloadfile.php?uid=6443792&uidchk=d6c41&ct=tr&pt=688202&pts=&e=&o=&ot=0&chk=33f72
https://get.faselis.com/downloadfile.php?uid=6443798&uidchk=9ac8f&ct=tr&pt=688202&pts=&e=&o=&ot=0&chk=33f72
https://get.faselis.com/download.php?type=2&ct=tr&pt=688202&pts=&e=&o=&ot=0&chk=33f72

