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Üniversiteye hazırlanan görme engelli öğrenciler için 

2 bini aşkın YGS sorusu 

‘Sesli Soru Bankası’ projesi ile seslendirildi 
 

Kredi Kayıt Bürosu, Eğitimde Görme Engelliler Derneği ve İstanbul 

Üniversitesi ortaklığıyla üniversiteye hazırlanan görme engelli 

gençler için hayata geçirilen ‘Sesli Soru Bankası’nın ikinci fazı da 

tamamlandı. Böylece toplamda 2.354 Türkçe ve Coğrafya sorusu 

seslendirilerek görme engellilerin erişebileceği kütüphanelere hazır 

hale getirildi.  

 
Kredi Kayıt Bürosu’nun(KKB) üniversiteliler arası sosyal sorumluluk proje fikirleri yarışması 

‘Hayal Edin Gerçekleştirelim’in üçüncü dönem Eğitim kategorisi birincisi ‘Sesli Soru Bankası’ 

projesinin geçtiğimiz Ocak ayında tamamlanan ilk fazının ardından ikinci faz seslendirmeleri de 

tamamlandı. KKB, Eğitimde Görme Engelliler Derneği(EGED) ve İstanbul Üniversitesi ortaklığıyla 

hayata geçirilen projenin ikinci fazında tamamlanan Türkçe ve Coğrafya YGS soruları, üniversite 

sınavları için görme engelli gençleri bekliyor. 

 

Projenin ilk fazında son 40 yılın çıkmış sorularından oluşan 1.600 soruluk 10 adet YGS testi 2 

bini aşkın görme engelli öğrenciyi üniversite sınavına hazırlamak üzere seslendirilirken ikinci 

fazında 325 sayfadan oluşan Coğrafya Soru Bankası ile 272 sayfadan oluşan Türkçe Deneme 

Kitabı seslendirildi.  Böylece 1.554 coğrafya ve 800 Türkçe sorusu ile toplamda 2.354 soru 

seslendirilmiş oldu. Bunun yanı sıra 800 Türkçe sorusunun detaylı çözümleri ayrıca seslendirildi. 

 

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)  
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