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Kredi Kayıt Bürosu ‘Sesli Soru Bankası’
projesiyle “En Başarılı Gönüllülük Projesi”
ödülünün sahibi oldu
Özel Sektör Gönüllüler Derneği'nin (ÖSGD) düzenlediği ‘Gönülden Ödüller’
seçimlerinde Kredi Kayıt Bürosu, Sesli Soru Bankası projesiyle ‘En Başarılı
Gönüllülük Projesi’ kategorisinde ödül almaya hak kazandı.
Özel sektördeki gönüllülük çalışmalarını destekleyerek yaygınlaşmasını sağlamak ve toplumda
fark yaratan iyi örnekleri ödüllendirmek için Özel Sektör Gönüllüler Derneği (ÖSGD) tarafından
2007 yılından bu yana verilen ‘Gönülden Ödüller’ sahiplerini buldu. 17 Mayıs Perşembe günü
Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde Türkiye’nin önde gelen firmaların
gönüllülük program ve projeleri ödüllendirildi. ÖSGD tarafından 11. kez düzenlenen ödül
programında finalist projeler arasına girmeye hak kazanan Kredi Kayıt Bürosu’nun (KKB) “Sesli
Soru Bankası” projesi “En Başarılı Gönüllülük Projesi” kategorisinde ödüle layık görüldü.
Gönüllülük projesi kapsamında üniversite sınavlarına hazırlanan görme engelli öğrencilerin
sınavlara hazırlık sürecinde yenilenen sınav sistemine uyumlu güncel kaynaklara erişebilmesi
adına, KKB’nin çalışanları arasından gönüllü bir topluluk oluşturularak, bu gönüllülere proje
paydaşlarından biri olan Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED) tarafından seslendirme
eğitimi verilmiş, soru bankası ve çözümlerinin seslendirilmesi sağlandı. Gönüllüler tarafından
seslendirilen soru bankaları görme engelli öğrencilerin erişim sağlayabileceği tüm
kütüphanelere diğer proje paydaşı olan İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı Engelsiz Bilgi Merkezi tarafından dağıtıldı. Projenin hayata geçirildiği bir yıl
içinde seslendirilen soru sayısı ise 10 bini aştı ve 2017 yılında her 3 görme engelli gençten 1’i
üniversiteye Sesli Soru Bankası ile hazırlandı.
Adım attıkları her projede, en büyük gücü KKB çalışanlarının enerjisinden ve motivasyonundan
aldıklarını vurgulayan KKB Genel Müdürü Kasım Akdeniz, “KKB ailesi olarak faaliyetlerimizi
sosyal sorumluluk bilinci ile yürütüyor, bu anlayışla toplumsal kalkınmaya destek olmaya ve
ülkemiz için değerler oluşturmaya gayret ediyoruz. Engelli bireyleri üretim toplumuna dâhil
etmeyi, fırsat eşitliğine dayalı kişisel, mesleki ve akademik eğitim programları oluşturmayı
hedefleyen Sesli Soru Bankası projesinde gönüllü çalışanlarımız özverili ve sabırlı çalışmalarıyla
projenin hayata geçirilmesine destek oldular. Projede emeği geçen, sesleriyle eğitime ışık tutan
tüm KKB gönüllülerini yürekten tebrik ediyorum. Ayrıca proje süresince bizlere destek olan tüm
paydaşlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
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Kredi Kayıt Bürosu Hakkında:
Kredi Kayıt Bürosu (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 hayata geçen, 2016 yılında yasa ile kullanımı zorunlu hale gelen ve 1 Ocak 2017 itibarıyla
yürürlüğe giren Findeks Karekodlu Çek Sistemi ile daha şeffaf ve güvenli bir ticari hayat için önemli bir adım atılmıştır. Son
olarak, 2016 Aralık ayında faaliyete başlayan KKB Anadolu Veri Merkezi ile başta bankacılık ve finans sektörü olmak üzere tüm
sektörlere yönelik veri merkezi, olağanüstü durum merkezi ve bulut hizmetlerinin yanı sıra, kurumlara özel yapılandırılmış
merkezi ürün ve teknolojik alt yapı hizmetleri sunulmaktadır.
(www.kkb.com.tr) (www.findeks.com.tr) (www.kkc.com.tr) (www.anadoluverimerkezi.com.tr)
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