Trademaster Finans Platformu Açılışı;

Üniversitemizin İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. işbirliğiyle gerçekleştirdiği,
öğrencilerimizi finansal ürünlerle tanıştırmayı ve yatırım yapmanın önemine dikkat çekmeyi
hedeflediğimiz Trademaster Finans Platformu, 8 Ocak 2016 tarihinde Muradiye Yerleşkesi'nde
İşletme Fakültesi'nde hayata geçti.
Açılış törenine Rektörümüz Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr.
Bilal Gümüş, Prof. Dr. Muzaffer Tepekaya ve Prof. Dr. Birol Kovancılar; İş Yatırımdan Pazarlama
Müdürü Sinem Cireli, İş Yatırım Direktörü Özgür İlke Yerlikaya ve Nagehan Uçanok; İşletme
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Gökbunar, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Halit
Ev, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Rıza Gökbunar, İİBF Dekan
Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktaş, İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Volkan Alptekin,
öğretim üyeleri, Manisa İş Bankası Şubesi Müdürü Gülcan Uçar, İş Yatırım, Muradiye Yerleşkesi
İş Bankası Yetkilisi Hulisi Düşmez, Manisa İş Bankası Şubesi personeli ve öğrenciler katıldı.
Rektörümüz Prof. Dr. A. Kemal Çelebi açılışta yaptığı konuşmada, "Dünya hızla değişiyor;
artık inovatif, hızlı düşünme ve anında uygulama zamanı. Öğrencilerimizin teorinin yanında
uygulamayı da öğrenebilmeleri önemli. Bu bağlamda, diğer üniversitelerdeki iyi uygulamaları
üniversitemize uyarlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi, İİBF, İşletme Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
yöneticileri Tıp Fakültelerinde uygulanan 'intörn eğitim sistemini' Mühendislik Fakültesine
uyarlayan Gaziantep Üniversitesi'ndeki 'intörn mühendislik' uygulamasını önümüzdeki hafta bizzat
yerinde inceleyecekler. Celal Bayar Üniversitesi olarak 'İntörn Mühendislik' eğitimini Mühendislik
ve Teknoloji Fakültelerinde başlatıp İİBF, UBYO ve diğer fakültelerimizde de yaygınlaştırmak
istiyoruz. CBÜ Trademaster Finans Platformu ile finans dünyasının gerçeklerini, uygulamalı olarak
anlamaları öğrenciler için bulunmaz bir fırsat olacaktır. Finansal okuryazarlığa önemli katkılar
sağlayacağını düşündüğümüz bu tür işbirliklerinin gelişerek devam etmesi, sermaye piyasalarına
nitelikli işgücü yetiştirilmesinde de önemli katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda, İş Yatırım gibi
alanında lider olan bir kurumla işbirliği yapmaktan memnuniyetimizi ifade ederek, Trademaster
Finans Platform'un kurulmasında desteklerinden dolayı İş Yatırım'a teşekkür ederim" dedi.
İş Yatırım Direktörü Özgür İlke Yerlikaya ise, "İş Yatırım olarak hem gençlerin finansal
okuryazarlığını artırabilmek hem de üniversite eğitimleri süresince edindikleri teorik bilgileri
uygulamaya geçirebilmeleri için 2013 yılında TradeMaster Kampüs'ü bir sosyal sorumluluk projesi
olarak başlattık. Üniversitelerle finans sektörünün buluşması olarak da nitelendirebileceğimiz bu
proje içinde önde gelen üniversitelerle işbirliğine giderek üniversitenin uygun gördüğü ve her
öğrencinin yararlanabileceği bir alanda, gerçek zamanlı verilerle sanal yatırım işlemleri
gerçekleştirebilecekleri merkezleri kurduk. TradeMaster Kampüs ile öğrenciler Borsa İstanbul çatısı
altında bulunan pay senetlerinde ve vadeli işlem kontratlarında sanal ortamda alım satım
yapabiliyorlar. Bu işlemler sadece Türkiye ile de sınırlı olmayıp yurtdışı piyasalar işlem
platformumuz TradeMaster International'ın demo programı aracılığıyla Amerika, Almanya,
İngiltere, Japonya ve Kanada gibi dünyanın önde gelen 26 borsasındaki hisse senetlerini ve emtia
borsası olarak da adlandırılan Chicago Mercantile Exchange'deki altın, petrol, pamuk, mısır gibi bir
çok emtia'nın vadeli işlem ve opsiyon kontratlarını da kapsamaktadır. Ayrıca foreks piyasasında en
çok işlem yapılan eurusd, usdgbp, usdjpy çiftlerinin ve Türk Lirası işlemlerinin de dahil olduğu 34

paritede kaldıraçlı işlemlerin nasıl yapıldığını görerek uygulama fırsatına da sahip oluyorlar. Sizlere
de üniversitenizde böyle bir merkezin kurulması konusunda verdiğiniz destek için teşekkür
ediyoruz. Umarım genç arkadaşlarımızın finansal piyasalar ve işlemler konusundaki farkındalığını
arttırmak için faydalı bir çalışma olur" dedi.
İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Gökbunar açılış konuşmasında, "Günümüzün
değişen koşullarında finans eğitiminde uygulamalı çalışmalar büyük önem arz etmektedir.
TradeMaster Finans Platformuyla, öğrencilerimize teorik bilgilerini uygulama olanağı sunacağız,
öğrencilerimiz gerçek zamanlı verilerle sanal işlem gerçekleştirerek günlük hayattaki uygulamaları
derslerine taşıyabilecekler. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışı uluslararası piyasalar, yatırım araçları,
uluslararası döviz piyasası gibi konularda İş Yatırım uzmanlarından uygulamalı eğitimler
alabilecekler. CBÜ Trademaster Finans Platform'un kurulmasında desteklerinden dolayı fakültemiz
adına Rektörümüz Prof. Dr. Kemal Çelebi'ye ve İş Yatırım'a teşekkür ederim" dedi.
Tören sonunda Rektörümüz Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, İş Yatırım Pazarlama Müdürü Sinem
Cireli'ye plaket takdim etti.

