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İş Yatırım’ın üniversiteler arası borsa yarışması 

9. TradeMaster Yatırım Ligi sonuçlandı. 
 

İş Yatırım’ın, teorik bilgilerin pratik uygulama ile 

verimli bir şekilde birleşmesini sağlamak 

amacıyla, önde gelen üniversitelerle sürdürdüğü 

TradeMaster Kampüs projesi kapsamında 

düzenlenen TradeMaster Yatırım Ligi’nin 

dokuzuncusu sona erdi. 2 Nisan tarihinde 

başlayan ve 4 hafta süren 9. TradeMaster Yatırım 

Ligi’nde 19 üniversiteden 279 takım yarıştı. 8 

Haziran’da İş Yatırım’da düzenlenen ödül 

töreninde dereceye giren öğrenciler başarılarını 

kutladılar. 

 
Sermaye piyasalarının öncü ve lider kuruluşu İş Yatırım 

Menkul Değerler’in, genç neslin finansal piyasalarda 

bilinçli yatırım yapmasını teşvik etmek amacı ile pay ve 

vadeli piyasalara yönelik düzenlediği 9. TradeMaster Yatırım Ligi sonuçlandı. Yarışmaya katılan 19 

üniversiteden toplam 279 takım BİST100 payları, varantlar ve vadeli kontratlarda her gün düzenli işlem yaparak 

mutlak getirilerini maksimize etmeyi hedeflediler. Takımlar, 100,000 TL’lik sanal bakiye ile başladıkları 

yarışmada, haftalık bazda ve bütün yarışma süresince portföylerinde sağlamış oldukları mutlak getiri ve işlem 

adetleri olmak üzere iki kritere göre puanlandırıldılar. 

 

Oldukça çekişmeli geçen IX. TradeMaster Yatırım Ligi’nin;  

 

 Şampiyonu Adnan Menderes Üniversitesi oldu. Yarışmayı üniversiteyi temsilen “Prof.Dr.” grubu 

kazandı. 

 İkinci olan takım yine Adnan Menderes Üniversitesi’nden”ADULENDIN” oldu. 

 Lig üçüncüsü takım ise Marmara Üniversitesi’nden “Traders of Marmara” oldu. 

 

Öğrenciler yarışmadaki deneyimlerini şöyle ifade ettiler: Bir ay boyunca gerçek piyasa verileri ile kazanmanın 

ve kaybetmenin heyecanını yaşadık, önemli bilgiler edinirken eşsiz de bir deneyim yaşadık. Derslerde 

öğrendiğimiz teorileri reel piyasada uygulama fırsatı yakaladık. Yaşadığımız süreç bize bu meslekte en önemli 

kuralın bilgiyi doğru analiz etmek ve sabırlı olmak olduğunu gösterdi. Bize bu fırsatı sunan hocalarımıza ve İş 

Yatırım’a teşekkür ederiz. 

 

Sonuçları ve sıralamaları, günlük ve haftalık olarak www.trademaster.com.tr internet sitesinde açıklanan 

yarışmada öğrenciler gerçek veriler ile piyasa deneyimi kazanırken, rekabet ruhunu da deneyimlemiş oldular. 

Yarışmanın da sona ermiş olmasıyla ilerleyen günlerde yapılacak toplantılarda akademisyenler ve İş Yatırım 

uzmanları, takımların performanslarını ve yatırım stratejilerini değerlendirecekler. Yarışma sonunda ilk üçe 

girmiş olan öğrencilere İş Yatırım'da staj imkânı verilecek. 

 

 

 

http://www.trademaster.com.tr/


TradeMaster Kampüs nedir? 

İş Yatırım’ın gençlerin finansal okuryazarlığını artırabilmek ve üniversite eğitimleri süresince edindikleri teorik 

bilgileri uygulamaya geçirebilmeleri için 2013 yılında başlattığı bir sosyal sorumluluk projesidir. Üniversitelerle 

sermaye piyasalarının buluşması olan bu projede, önde gelen üniversitelerinin yerleşkesinde öğrencilerin gerçek 

zamanlı verilerle sanal yatırım işlemleri gerçekleştirebilecekleri finans merkezleri kurulmaktadır. Bu 

merkezlerle öğrencilerin kendilerini ve işlem yapma tarzlarını olabildiğince erkenden tanımalarına olanak 

tanıyarak bu piyasalarda verdikleri kararlarda psikolojik faktörlerin etkilerinin azalması hedeflenmektedir. 

TradeMaster Kampüs ile öğrenciler TradeMaster elektronik işlem platformu sayesinde Borsa İstanbul çatısı 

altında bulunan pay senetlerinde ve vadeli işlem kontratlarında sanal ortamda alım satım yapabiliyorlar. Bu 

işlemler sadece Türkiye ile de sınırlı olmayıp uluslararası piyasalar işlem platformu TradeMaster 

International’ın demo programı aracılığıyla dünyanın önde gelen borsalarındaki hisse senetlerini ve bir çok 

emtianın vadeli işlem ve opsiyon kontratlarını da kapsamaktadır. Bunların yanı sıra portföy yönetimi, vadeli 

piyasalar, SGMK gibi ürünler, Birleşme-Devralma ve Halka Arz danışmalığı gibi kurumsal finansman ya da 

Temel ve Teknik Analiz gibi araştırma konularıyla ilgili olarak İş Yatırım uzmanları üniversitelerin ilgili 

derslerine konuk konuşmacı olarak katılıp, öğrencilere okulda öğrenmiş oldukları bilgilerin gerçek hayatta nasıl 

işlediği hakkında da detaylı bilgi aktarıyorlar.  

 

TradeMaster Kampüs projesi kapsamında hem finansal farkındalığın arttırılması hem de proje dahilindeki 

merkezlerin “yaşayan” yapılar olarak cazibelerini sürdürebilmeleri için yılda iki kere üniversiteler arası portföy 

yönetimi yarışması TradeMaster Yatırım Ligi düzenlenmektedir. Yarışma süresince gerçek datalar ile piyasaları 

takip etme ve işlem yapma imkânı bulan öğrenciler bilgi ve tecrübelerini de test edebiliyorlar. 

 

2013 yılında Bilkent ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri ile başlayan bu proje bugün Türkiye çapında ve 

KKTC’de toplam 21 üniversite ile büyümeye ve her geçen gün daha fazla öğrenciye ulaşmaya devam ediyor. 

TradeMaster Kampüs’e katılan üniversiteler; 

1. Bilkent Üniversitesi 

2. ODTÜ  

3. Yaşar Üniversitesi  

4. İzmir Ekonomi Üniversitesi  

5. İstanbul Üniversitesi 

6. Altınbaş Üniversitesi 

7. İstanbul Kültür Üniversitesi 

8. Gazi Üniversitesi 

9. Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

10. Yeditepe Üniversitesi 

11. Marmara Üniversitesi 

12. Okan Üniversitesi 

13. Maltepe Üniversitesi       İstanbul Kültür Üniversitesi 

14. Anadolu Üniversitesi 

15. Sakarya Üniversitesi 

16. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 

17. Balıkesir Üniversitesi 

18. Akdeniz Üniversitesi 

19. Kırklareli Üniversitesi 

20. Adnan Menderes Üniversitesi 

21. Başkent Üniversitesi 

 

Ayrıntılı bilgi ve iletişim için: 

Gökçe Kırımlı - Tel: 0212 350 28 52 

gkirimli@isyatirim.com.tr 


