
                                                                                                                  
 

 

 

KREDİ KAYIT BÜROSU’NUN SOSYAL SORUMLULUK 
PROJE YARIŞMASI “HAYAL EDİN GERÇEKLEŞTİRELİM” 

HEYECANI YENİDEN BAŞLIYOR 
 

Üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk konularında farkındalıklarını ve toplumsal 
sorunlara karşı duyarlılıklarını artırmak amacıyla Kredi Kayıt Bürosu tarafından 

geçtiğimiz yıl başlatılan sosyal sorumluluk yarışmasının bu sene 2. cisi düzenleniyor. 
Türkiye genelindeki tüm üniversite öğrencilerinin katılabileceği “Hayal Edin 

Gerçekleştirelim” Sosyal Sorumluluk Proje yarışmasında Çevre, Eğitim, Sağlık, Spor, 
Kültür Sanat ve Toplumsal konularında 6 farklı kategoride projeler yarışacak.  

 
Kredi Kayıt Bürosu’nun geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği ve Türkiye’de ilk olma özelliğini 
koruyan “Hayal Edin Gerçekleştirelim” sosyal sorumluluk proje yarışmasında üniversite 
öğrencilerinin Çevre, Eğitim, Sağlık, Spor, Kültür Sanat ve Toplumsal alanlarındaki projeleri 
yarışacak.  
 
Gençlerin sosyal sorumluluk konusunda bilinçlenmeleri, toplumsal ihtiyaçları fark etmeleri ve 
harekete geçmelerini sağlamak amacıyla başlatılan “Hayal Edin Gerçekleştirelim” yarışması 
sonucunda, Kredi Kayıt Bürosu seçtiği projelerden birini hayata geçirerek, topluma kalıcı bir 
katkı sağlamayı hedefliyor.   
 
Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin bireysel olarak ya da gruplar halinde katılabileceği 
sosyal sorumluluk proje yarışmasında, kazanan öğrencilere çeşitli ödüllerin yanı sıra Kredi 
Kayıt Bürosu’nda staj imkanı sunulacak.  
 
Projeler; aralarında, Sivil Toplum Gönüllüsü İbrahim Betil, Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı 
Vahap Munyar, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fügen Toksü, İş Kadını 
ve Sosyal GirişimciÖzlem Denizmen ve KKB Genel Müdürü Kasım Akdeniz’in yer aldığı jüri 
üyeleri tarafından değerlendirilecek. Jüri tarafından belirlenecek kategori birincileri arasında 
yapılacak değerlendirmede en yüksek puanı alan proje Büyük Ödül’e hak kazanacak. Tüm 
kategorilerde ilk üçe kalan projeler ise Facebook’ta halk oylamasına sunulacak. Böylece 
“Hayal Edin Gerçekleştirelim” yarışmasında altı kategorinin birinci, ikinci ve üçüncüleri bir jüri 
büyük ödül sahibi ve Facebook oylaması sonucunda sosyal medya oylama birincisi 
belirlenecek ve her birkategori ayrı ayrı ödüllendirilecektir.  
 
Üniversite öğrencileri www.hayaledingerceklestirelim.com adresinden online başvuru 
yapabilir veya üniversitelere asılan afiş ve şartnamede belirtilen başvuru adresine posta 
yoluyla başvurularını iletebilirler. Yarışmanın son başvuru tarihi ise 6 Mart 2015. 

 
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 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. 
 
 
 


