BASIN BÜLTENİ
19 Mart 2009

“Global Investment Research Challenge Turkey”
İş Yatırım’ın sponsorluğunda ve ev sahipliğinde
gerçekleştirildi
• Geleceğin finans sektörü çalışanlarına destek olmak amacıyla, “CFA Institute
Global Investment Research Challenge” kapsamında CFA Society of İstanbul
tarafından düzenlenen “Global Investment Research Challenge Turkey” yarışması
sonuçlandı. Yarışmanın sponsoru olan İş Yatırım, yarışmada birinci olan ekibe staj
imkanı sağlıyor.
Türkiye’nin en geniş kurumsal ve bireysel müşteri tabanına sahip olan ve sermaye piyasalarının
gelişimine katkı sağlama misyonuyla kurulan İş Yatırım, başarılı öğrencilerin profesyonel hayata
katılmalarına destek olmak amacıyla Türkiye’de ilk defa hayata geçirilen “Global Investment
Research Challenge Turkey” yarışmasının sponsoru oldu.
CFA Enstitüsü, para ve sermaye piyasası profesyonellerinden oluşan, kâr gütmeyen, CFA ve
CIPM ünvanlarını veren uluslararası bir kuruluş. Enstitü’nün Türkiye temsilciliğini yapan CFA
Society of Istanbul, yatırım dünyasındaki mesleki ve etik ilkelerin gelişimini; yürüttüğü CFA
programı ile mesleki gelişimin önünü açmayı ve sektörde fikir ve bilgi paylaşımını amaçlıyor.
CFA Enstitüsü’nün düzenlediği “Global Investment Research Challenge” kapsamında CFA
Society of İstanbul’un katılımıyla Türkiye’de ilk kez düzenlenen “Global Investment Research
Challenge Turkey” yarışması, İş Yatırım’ın sponsorluğunda ve ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
2 Şubat 2009’da TAV Havalimaları Holding A.Ş’nin şirket sunumu ile başlayan ve Türkiye’nin
seçkin üniversitelerinden Bilkent, Koç, İstanbul ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden
ekiplerin katıldığı yarışmada Koç Üniversitesi’nin ekibi; Credit Suisse Türkiye Genel Müdürü
Uğur Bayar, CFA Society of İstanbul Başkanı İsmail Erdem, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim
üyesi Doç.Dr. Deniz Gökçe, İş Yatırım Genel Müdürü İlhami Koç, Standard Ünlü Murahhas
Üye Attila Köksal ve TAV Havalimanları Holding Finans Direktörü Murat Uluğ’dan oluşan
jüri tarafından birinci seçildi.
Yarışma günü konuşma yapan İş Yatırım Genel Müdürü İlhami Koç, Türkiye’nin 4 prestijli
üniversitesini, sektörünün lideri TAV Havalimanları Holding’i ve finans sektörü
profesyonellerini bir araya getiren bu projenin sponsoru olarak, İş Yatırım’ın başarılı
öğrencilerin profesyonel hayata katılmalarında önemli bir pay sahibi olduğunu; yarışma
süresince ise İş Yatırım çalışanlarının projeye doğrudan dahil olarak öğrencilere mentorluk
desteği verdiğini söyledi.
Koç konuşmasına şöyle devam etti: “Özellikle küresel ekonomik krizin etkilerini yoğun olarak
hissettiğimiz bir dönemde böyle bir projenin içinde yer almaktan ve başarılı öğrencilerin gelecek
kariyerlerinde rol sahibi olmaktan büyük bir memnuniyet ve gurur duyuyoruz.”

Birinciye bu yıl 3’üncüsü düzenlenen “Global Investment Research Challange”
yarışmasında Türkiye’yi temsil etme hakkı
Yarışmanın başlangıcında, TAV Havalimanları Holding CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Sani
Şener, Finans Direktörü Murat Uluğ ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Nursel İlgen’den brief alan
yarışmacı ekipler, yarışma süresince bir mentor desteği ve yönlendirmesi ile TAV Havalimanları
Holding A.Ş’nin analizini yaparak bir rapor hazırladı. Hazırladığı raporla hem sözlü sunumda
hem de yazılı raporda en yüksek puanı alarak birinciliği kazanan Koç Üniversitesi’nin yarışma
ekibi, CFA Enstitüsü tarafından 1-2 Nisan tarihlerinde Londra’da düzenlenecek bölgesel ve
global finalde-“3rd Annual Global Investment Research Challenge”-Türkiye’yi temsil etme
hakkı kazandı. Öte yandan birinci olan ekibin tüm üyeleri, İş Yatırım’da staj yapma imkanı da
elde etti. Ayrıca Teknosa’nın desteği ile tüm yarışmacı öğrencilere farklı hediyeler verildi.
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