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4. Halk Sağlığı Ödül Töreni Kredi Kayıt
Bürosu ev sahipliğinde gerçekleşti
Halk sağlığı konusuna yaptıkları farklı çalışmalarla katkıda bulunan
önemli 6 isim ve kuruluş, Kredi Kayıt Bürosu ev sahipliğinde düzenlenen
tören ve Türkiye Halk Sağlığı Derneği işbirliğiyle ödüllendirildi.
Halkın bilinçlendirilmesinde 49 yıldır etkin görev alan, halk sağlığı kavramını Türkiye’ye yayan
Türkiye Halk Sağlığı Derneği’nin bu yıl dördüncüsü düzenlenen Halk Sağlığı Ödül Töreni, Kredi
Kayıt Bürosu ev sahipliğinde gerçekleşti. Türkiye Halk Sağlığı Derneği’nin ana konusunu “Down
Sendromlu Çocuklarımız” olarak belirlediği ‘4. Halk Sağlığı Ödülleri’, katma değerli ürün ve
hizmetlerin yanı sıra toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket eden ve sosyal sorumluluk
alanında pek çok projeyi aktif olarak yürüten Kredi Kayıt Bürosu’nun ev sahipliği yaparak destek
verdiği bir törenle sahiplerini buldu.
Törende Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü- Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Bşk.
Prof. Dr. Atilla Cavkaytar, özel eğitime ihtiyaç duyan down sendromlu çocuklar ve zihin
yetersizliği olan çocuklara yönelik yaptığı Akademik/Sosyal çalışmalar ve Eğitim kitapları
dolayısıyla Onur Ödülüne layık görüldü.
Törende ödül alan diğer isimler ise şöyleydi:
DOWN SENDROMU DERNEĞİ "İş Koçu Destekli İstihdam Projesi”
Down Sendromlu çocukların eğitim ve meslek sahibi olarak yaşamın içinde olmalarını sağlayan
örnek proje ödüle layık görüldü.
MUHAMMET TUĞRUL ŞAHİN / "Milli Yüzücü- Avrupa şampiyonu"
Geçtiğimiz yıl gösterdiği üstün sportif başarı ve Down Sendromlu gençlerimize örnek olacak
Avrupa yüzme şampiyonluğu derecesi dolayısıyla ödüle layık görüldü.
PELİN ATAKAN / Yazar
"Pelince Artık Yalnız Değilim” kitabında Down Sendromlu bir genç kızın yaşamı ve başarı
hikayesini anlatmış, bu yoldan tüm gençlerimize verdiği hayat dersi dolayısıyla ödüle layık
görüldü.

DOSTEV DERNEĞİ- CANIM AİLEM- MÜZİKAL TİYATRO OYUNU
Down Sendromlu gençlerimizin başarı ve mutluluğuna yönelik Halil Doğan tarafından sahneye
konan Müzikal Tiyatro oyunu ödüle layık görüldü.
İYİ Kİ DOĞDUN MELEĞİM- TEK KİŞİLİK TİYATRO OYUNU
Down Sendromlu çocuğu olan annenin oğlu ile olan yaşamını canlandırdığı, Yazar ve
Yönetmeni Ahmet F. Öztürk olan tek kişilik Tiyatro Oyunu ödüle layık görüldü.
Basın Bilgi: desiBel Ajans – Nihan Üngör / 0 536 912 99 70

Kredi Kayıt Bürosu Hakkında:
Türkiye’nin ilk ve tek kredi bürosu olan KKB, sektörün önde gelen 9 bankasının ortaklığı ile 11 Nisan 1995 tarihinde
kurulmuştur. KKB’nin, bankalar, tüketici finansman şirketleri, leasing, faktoring ve sigorta şirketleri olmak üzere hem
Risk Merkezi hem de kendi üyelerini içeren 200’e yakın üyesi bulunmaktadır. KKB’nin temel fonksiyonu; üyelerinden
topladığı müşteri bilgilerini birleştirip kredi risk yönetim süreçlerinde kullanılmak üzere yine üyeleri ile paylaşması
şeklindedir. 2013 yılı Ocak ayında hizmete sunduğu Çek Raporu, Risk Raporu ve Elektronik Rapor Sistemi ile KKB,
yalnız finansal kuruluşlara değil aynı zamanda bireylere ve reel sektöre yönelik hizmetler de sunmaya başlamıştır. Kişi
ve kurumların finansal itibarlarını yönetebilmeleri için önemli araçlar sunan KKB, 2014 yılında bireylere ve reel sektöre
yönelik olarak tasarlanmış yeni finansal hizmetler platformu Findeks’i hayata geçirmiştir. Findeks, sahip olduğu
dünyanın en gelişmiş kimlik doğrulama yapılarından biriyle benzersiz bir hizmet sunmaktadır. Son olarak 2015 yılında
KKB tarafından hayata geçirilen, 2016 yılında yasa ile kullanımı zorunlu hale gelen ve 1 Ocak 2017 itibarıyla yürürlüğe
giren Karekodlu Çek Sistemi ile daha şeffaf ve güvenli bir ticari hayat için önemli bir adım atılmıştır. (www.kkb.com.tr)
(www.findeks.com.tr) (www.kkc.com.tr)
Türk Halk Sağlığı Derneği Hakkında:
Türkiye Halk Sağlığı Derneği, Türkiye’de halk sağlığı konusunda çalışmaya başlayan ilk dernek olarak, 1968 yılında
ağırlıklı öğretmen olmak üzere çeşitli mesleklerden 17 kişi tarafından kurulmuştur. Türkiye Halk Sağlığı Derneği,
koruyucu sağlık hizmetlerinin halka ulaştırılmasında ve halkın bilgilendirilmesi sürecinde görev almayı kendine
misyon olarak benimsemiştir.
(www.thsd.org.tr)

