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Üniversitelilerden Sosyal Sorumluluğa Yoğun İlgi  
 

Kredi Kayıt Bürosu’nun, üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk konularındaki 
farkındalıklarını ve toplumsal sorunlara karşı duyarlılıklarını artırmak amacıyla başlattığı 

“Hayal Edin Gerçekleştirelim” yarışmasına üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.  
Türkiye genelindeki ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılabildiği sosyal 

sorumluluk yarışmasına Çevre, Eğitim, Sağlık, Spor, Kültür Sanat ve Toplumsal konularda 
yüzlerce proje katıldı. Büyük ödülün İngiltere’de eğitim programı olduğu yarışmanın son 

katılım tarihi yoğun ilgi üzerine 30 Nisan’a kadar uzatıldı.  
 

Kredi Kayıt Bürosu’nun hayata geçirdiği ‘Hayal Edin Gerçekleştirelim’ sosyal sorumluluk yarışmasının 
son katılım tarihi, üniversitelilerden gelen yoğun ilgi üzerine 30 Nisan’a kadar uzatıldı. Yarışmada; 
Türkiye’deki birçok üniversite öğrencisinin Çevre, Eğitim, Sağlık, Spor, Kültür Sanat ve Toplumsal 
konularda hazırladığı sosyal sorumluluk projeleri yarışıyor. 
 
Gençlerin sosyal sorumluluk konusunda bilinçlenmelerini, toplumsal ihtiyaçları fark etmelerini ve 
harekete geçmelerini sağlamak amacıyla Kredi Kayıt Bürosu tarafından başlatılan “Hayal Edin 
Gerçekleştirelim” sosyal sorumluluk yarışması sonucunda seçilecek projelerden biri hayata 
geçirilerek, topluma katkı sağlanacak.    
 
Yarışmaya gösterilen yoğun ilgi, gençlerin sosyal sorumluluk konusundaki duyarlılığını gösteriyor  
Yarışmaya Türkiye’nin birçok ilinde bulunan farklı üniversitelerden katılım olurken, katılımın yoğun 
olduğu iller arasında; Elazığ, Gaziantep, İzmir, Isparta, Bursa, Rize, Çanakkale, Denizli, Ankara, İstanbul 
bulunuyor.  
 
Toplumsal ve Sağlık kategorilerinde yoğun başvurunun olduğu yarışmaya, üniversitelerin 2’nci ve 
3’üncü sınıf öğrencileri de yoğun ilgi gösterdi.  Ağırlıklı olarak İletişim, Halkla İlişkiler, Sınıf 
Öğretmenliği, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tıp, Psikoloji,  Mühendislik, Jeofizik, İşletme gibi 
bölümlerden öğrencilerin katıldığı yarışmada, öğrencilerin hayal ettiği sosyal sorumluluk 
projelerinden biri Kredi Kayıt Bürosu tarafından hayata geçirilecek.  
 
Yarışmada kategori birincileri 5.000 TL ve Kredi Kayıt Bürosu’nda staj yapma imkanı bulurken, 
birincilik ödülü ise “İngiltere’de 2014 Yaz Dönemi Eğitim Programı” olacak. 
 
 
Kredi Kayıt Bürosu Hakkında: 
Türkiye’nin ilk ve tek kredi bürosu olan Kredi Kayıt Bürosu (KKB), sektörün önde gelen 9 bankasının 
ortaklığı ile 11 Nisan 1995 tarihinde kurulmuştur. Kurulduğu tarihten itibaren üye sayısı hızla artan 
KKB, bankalar, tüketici finansman şirketleri, leasing, faktöring ve sigorta şirketleri olmak üzere 180’e 
yakın üyesine vermekte olduğu finansal bilgi paylaşımı hizmetini bugün Türkiye Bankalar Birliği 
nezdinde kurulmuş olan Risk Merkezinin tek hizmet sağlayıcısı olarak devam ettirmektedir. 2013 yılı 
Ocak ayında hizmete sunduğu 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 da gerek finans 
sektörüne, gerekse reel sektöre yönelik katma değerli ürün ve hizmetler sunan güvenilir bir kurum 
olmaya devam edecektir. (www.kkb.com.tr) 
 


