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Findeks’e ODTÜ’den Kristal Ağaç Ödülü
Kredi Kayıt Bürosu’nun finansal hizmet platformu Findeks ODTÜ Genç
Girişimciler Topluluğu tarafından ödüle layık görüldü. Finans sektörü ile
reel sektörün risklerini etkin yönetmek için gereksinim duyacakları ürün
ve hizmetleri sunmak üzere tasarlanan Findeks, ODTÜ Kristal Ağaç Ödül
Töreni’nde Finans kategorisinde ‘Yılın Girişimci Kurumu’ ödülünün sahibi
oldu.
Kristal Ağaç Ödül’leri, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törende yılın
girişimcileri ile buluştu. 2015 yılı içerisinde fark yaratmış, yenilikçi düşüncelerini hayata
geçirmiş ve başarılı olmuş girişimcileri ve kurumları ödüllendirmek amacıyla ODTÜ Genç
Girişimciler Topluluğu tarafından düzenlenen Kristal Ağaç Ödül Töreni’nde Findeks, finans
kategorisinde ‘Yılın Girişimci Kurumu’ seçildi. Findeks, inovatif yaklaşımı ile sektörde yarattığı
fark ve girişimci adayları için başarılı bir örnek olması sebebiyle ödüle layık görüldü.
19 Aralık 2015 Cumartesi günü ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi B Salonu’nda gerçekleştirilen
ödül töreninde, 20 farklı sektörden firma, kişi ve kuruluşlar kendi alanlarındaki girişimcilik
ödülleri ile buluştu. Bu yıl beşincisi düzenlenen Kristal Ağaç Ödülleri ile 2015 yılı içerisinde fark
yaratmış, inovatif düşünen ve düşündüğünü uygulamakta başarılı olmuş girişimciler
taçlandırılmış oldu.
Kredi Kayıt Bürosu ve Findeks 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 180’in üzerinde 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. (www.kkb.com.tr) (www.findeks.com.tr)

