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Lale Dikmen Türker Ödülü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne 
Verildi  

 

Mimar Kerem Türker Vakfı tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın 
haklarına yönelik öncü çalışmalar gerçekleştiren kurumlara verilen Lale 
Dikmen Türker Ödülü’ne bu yıl,  Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği değer 
görüldü.  

Ankara’daki Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde gerçekleştirilen ödül törenine 
ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ile ÇYDD Ankara şubelerinin yöneticileri, 
üyeleri ve gönülleri katıldı.  

Prof. Dr. Feride Acar, Prof. Dr. Olcay İmamoğlu, Büyükelçi Sumru Noyan, Gazeteci-
Yazar Pen Türkiye Başkanı Zeynep Oral ve Mimar Kerem Türker Vakfı’nı temsilen 
Yönetim Kurulu Başkanı Büyükelçi Engin Türker’den oluşan seçici kurul, “Daima 
derin saygı, sevgi ve şükranla anılan Prof. Dr. Türkân Saylan’ın kurduğu; cinsiyet 
eşitliğinin en temel ilkesi kız çocuklarının eğitimi konusunda bunca zaman, tüm 
zorluklara direnerek yılmaz çabalarını sürdürdüğü” gerekçesiyle Lale Dikmen Türker 
Ödülü’nün Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne sunulması kararı alındığını 
açıkladı. 

Ödül, Yönetim Kurulu Başkanı Büyükelçi Türker tarafından ÇYDD Genel Başkanı 
Prof. Dr. Yüksel’e takdim edildi. Konuşmasında, ÇYDD olarak Lale Dikmen Türker 
Ödülü’ne layık görülmekten dolayı kıvanç ve onur duyduğunu belirten Prof. Dr. 
Yüksel, “Unutulmaz Başkanımız Prof. Dr. Türkân Saylan öncülüğünde her zaman kız 
çocuklarının eğitimi ve eğitimde fırsat eşitliği için çalışan, Atatürk devrim ve ilkeleri 
ışığında; çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve topluma ulaşma hedefiyle ilerleyen 
derneğimize böylesine önemli ve anlamlı bir ödül verilmesi bizim için çok değerli.” 
dedi. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Geçtiğimiz senelerde ödüle layık görülen Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) ve Uçan 
Süpürge Vakfı’na da konuşmasında yer veren Prof. Dr. Yüksel, “Hep birlikte, her 
alanda eşitlik mücadelemizi ve dayanışmamızı sürdürüyoruz. Kadın hakları, cinsiyet 
eşitliliği ve çağdaş eğitimi sağlamak adına yaptığımız çalışmalarla “sorunun değil 
çözümüzün bir parçası” olarak geleceği inşa etmeye ve tüm zorluklara karşı 
ilerlemeye edeceğiz. Bugün sadece bedensel olarak yanımızda olmayan Sevgili 
Kerem Türker’i ve değerli Lale Dikmen Türker’i saygı, sevgi ve özlemle anıyor; 
çağdaşlık yolculuğunda yanımızda yer alan Kerem Türker Vakfı’na çok teşekkür 
ediyoruz.” şeklinde konuşmasını sonlandırdı. 
 

Genç yaşta hayatını kaybeden Mimar Kerem Türker anısına kurulan Kerem Türker 
Vakfı çevre, doğa, sanat, kültür, eğitim, bilim ve sosyal alanlarda çağdaş uygarlık 
yolunda projeler üretiyor ve bu alanlarda farkındalık yaratarak bilgi paylaşımına, iş 
birliğine ve yardımlaşmaya olanak sağlıyor. Bu amaçla, 2020 yılından bu yana, her 
yıl, mimari disiplinler alanında Mimar Kerem Türker Ödülü, toplumsal cinsiyet eşitliği 
ve kadın sorunları alanında ise Lale Dikmen Türker Ödülü veriliyor. 

Ödül töreni, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Opera Orkestrası üyelerinden 
13 seçkin kadın müzisyenimizden oluşan "Ancyra Ensemble" ve yine konser solisti 
olarak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçılarından viyolonist Özgür 
Baskın’ın eşsiz performansıyla son buldu. 

 

 

 

 

 

 

 

 


