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“Global

Investment Research Challenge Turkey” Ak Portföy sponsorluğunda

gerçekleştirildi.
Üniversiteler Arası Hisse Senedi Araştırma Raporu Yarışması “Investment
Research Challenge” Türkiye finali sonuçlandı. CFA Society Of Istanbul ve Ak Portföy
işbirliği ile düzenlenen yarışma sonucu birinci olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi
ekibini Türkiye’yi 11-12 Nisan’da Londra’daki EMEA Bölgesel finalinde temsil etme
hakkı kazandı.
Başarılı üniversite öğrencilerinin profesyonel iş hayatına katılmalarına destek olmak amacıyla
Türkiye’de 2009 yılında hayata geçirilen “Global Investment Research Challenge Turkey”
yarışmasının bu yılki sponsoru Ak Portföy oldu. Yarışmanın finali 7 Mart tarihinde geniş bir
davetli katılımıyla Sabancı Center’da gerçekleştirildi. Finale kalan Bilgi Üniversitesi, Bilkent
Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, ODTÜ ve Sabancı
Üniversitesi oluşan ekipler, Türk Hava Yolları hakkında hazırladıkları hisse senedi araştırma
raporlarını sektör profesyonellerinden oluşan jürinin önünde sundu. Dört kişilik jurinin
verdiği oyların ortalaması ile daha önce iki deneyimli sektör çalışanı tarafından
değerlendirilen rapor notlarının ortalaması alındığında ODTÜ takımı ilk sırada yer aldı.
Yarışmaya katılan her üniversite takımına kendi üniversitelerinden bir akademik mentor ile
birlikte sermaye piyasalarında çalışan deneyimli bir isim sektör mentorü olarak atanarak
teorik bilgi ile piyasa pratiği arasında gerçekçi bir bağlantı kurulması amaçlanmaktadır.
Yarışmayı kazanan ODTU’ye birincilik plaketini THY Finansman Başkanı Sn. Eyüp Işık,
THY CEO’su Temel Kotil adına sundu. Kendisi de CFA derecesi sahibi olan Eyüp Işık ile
birlikte yarışmayı takiben konuşma yapan Dernek Başkanı Eralp Denktaş ve Ak Portföy
Genel Müdürü Alp Keler, CFA derecesini tanıtarak profesyonel hayattaki öneminden
bahsettiler.
Yarışmanın Dernek adına koordinatörü olarak konuşan Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet
Gerz ise bu yarışmaya ilginin her geçen yıl arttığını söyledi. Üniversite-Sermaye piyasaları

işbirliğinin en canlı örneklerinden birisi olan bu yarışma Türk Sermaye Piyasalarına beş yıldır
küresel standartlarda genç yetenekler kazandırmaktadır. CFA Research Challenge’da daha
önceki yıllarda aşağıdaki üniversiteler belirtilen şirket rapor ve sunumları ile kazanmışlardı:
2012-2013: THY – ODTÜ
2011-2012: TOFAŞ – İzmir Ekonomi Üniversitesi
2010-2011: Trakya Cam – Sabancı Üniversitesi
2009-2010: Mardin Çimento – Sabancı Üniversitesi
2008-2009: TAV Havalimanları – Koç Üniversitesi
CFA Society of Istanbul Yönetim Kurulu adına emeği geçen herkese tekrar teşekkür ederken,
ODTÜ takımına Londra’daki Bölgesel (EMEA) finalde ve bu aşamayı geçerlerse ardından
Küresel Finalde başarılar dileriz. Diğer takımlara ise bu yarışma sonucunu bir kayıp olarak
görmeyip süreç içinde edindikleri teorik ve profesyonel kazanımlara odaklanmalarını ve
üniversite eğitiminin ardından fırsat bulduklarında CFA programına başlamalarını tavsiye
ederiz.

