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ÜNİVERSİTELİLER FİNANSAL HAYATA İLK ADIMI
FİNDEKS ÖĞRENCİ PAKETİ İLE ATIYOR
Kredi Kayıt Bürosu (KKB), üniversite öğrencilerinin finansal farkındalığını artırmak ve öğrencilerin
finansal okuryazarlık alanında donanımlı olarak mezun olmalarını sağlamak amacı ile yürüttüğü
çalışmalara bir yenisini ekledi. Üniversiteli gençlerin finansal hayatlarının yönetimi ve finansal
okuryazarlık bilgileri konusunda farkındalığını artırmak için KKB tarafından hazırlanan “Findeks Öğrenci
Paketi” ilk olarak İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin desteğiyle üniversitenin öğrencilerine ücretsiz olarak
veriliyor.
Finansal okuryazarlığı gelişmiş ve bilinçli nesiller oluşturmak hedefiyle İstanbul Ticaret Üniversitesi
öğrencilerine yönelik başlatılan “Findeks Öğrenci Paketi”nin ilk uygulama lansmanı 21 Mart 2017’de
İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli
Heyeti Başkan Vekili ve İTO Yönetim Kurulu Muhaasıp Üyesi Hasan Erkesim ile Kredi Kayıt Bürosu
Genel Müdürü Kasım Akdeniz’in katıldıkları tören ile gerçekleşti.
Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz, bankacılık sisteminde kendi adına hesap açan, adına
kredi kartı çıkan tüm bireylerin kredi notu sistemine girdiklerini belirterek; “Kredi Kayıt Bürosu olarak,
finansal farkındalık ve geleceğe doğru bilgi ile hazırlanmak açısından gençlerimizin bankacılık ürünlerini
doğru kullanmaları çok önemlidir. Gençlerimiz üniversiteden mezun olduktan sonra iş hayatına atılıyor,
iş kuruyor ve artık kendi gelirlerini-borçlarını yönetmekten sorumlu oluyor. Biz de Kredi Kayıt Bürosu
olarak gençlerimize iş hayatına girmeden önce finans yönetimi ve bankacılık ürünleri kullanımında
farkındalık yaratmak ve iyi bir kredi notu ile hayata başlamaları adına İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin
desteğiyle ücretsiz olarak “Findeks Öğrenci Paketi” sunmak üzere bir proje başlatıyoruz” dedi.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren de, yaptığı konuşmada, üniversite olarak
misyonları çerçevesinde girişimcilik konusunda öğrencilerin donanımına çok önem verdiklerini belirtti.
Üniversite öğrencilerinin hayata atıldıklarında, iş dünyasında yer alırken veya bir iş yerinde
çalıştıklarında ya da girişimci olduklarında banka ve finansman ile ilişkilerinin çok önemli olacağını
belirten Ekren; “Girişimcilikte iyi fikirler ve beceriler kadar önemli olan diğer bir konu da; finansmana
erişim konusunda yetenek ve kapasitedir. Bu nedenle üniversite olarak misyonumuz bu konuda bilgiyi
ve donanımı artırmaktır. Banka ile ilişkiler, bankalardan nasıl finansman sağlanacağı, borç ödeme
alışkanlıkları, borçluluğun yönetimi, yani finansal okur yazarlık bu anlamda en önemli bilgileri olacaktır.
Bu nedenle bugün KKB ile yapılan bu çalışma çok önemli bir eğitimin parçasıdır. Ayrıca öğrencilerimiz
KKB tarafından geliştirilen Finansal Öğrenci Paketi’ni de ücretsiz kullanabilecekler” dedi.

İlk olarak İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencilerine yönelik olarak uygulama ile başlayan proje
çerçevesinde İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencilerine özel, üniversitenin desteğiyle ücretsiz olarak
Findeks Öğrenci Paketi kullanımı sunulacak.
Proje ile öğrencilerin finansal okuryazarlık alanında donanımlı olmaları sağlanırken, finansal anlamda
bilinçlenmeleri hedefleniyor. Yapılan iş birliği çerçevesinde KKB’nin uzman ekipleri öğrencilere özel
finansal okuryazarlık eğitimi verecek. Öğrencilere verilecek Findeks Öğrenci Paketi ile yılda 4 kez SMS
ile bilgilendirilecek olan öğrenciler bankaların kredi ve kredi kartı verirken referans olarak baktıkları
kredi notlarını öğrenecekler. Ayrıca 12 ay boyunca Findeks Takipçi ve Uyarı hizmetinden
faydalanabilecekler.

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)

