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DENİZYATIRIM’DAN ÖĞRENCİLERE VE GENÇ
YETENEKLERE KAÇIRILMAYACAK FIRSAT !

DENİZ’den Egeli Öğrencilere YATIRIM
DenizYatırım, genç yatırımcıları borsa ile tanıştırmak ve Egeli üniversite öğrencileri
arasından yeni yeteneklerin ortaya çıkmasına imkan tanımak amacıyla; sırasıyla Dokuz
Eylül, Celal Bayar ve Ege Üniversitelerini ziyaret edecek.
3 Mart 2005 Perşembe günü Dokuz Eylül Üniversitesi’nde start alacak olan turnede,
DenizYatırım’ın katkılarıyla, üniversitelerin İşletme Fakülteleri bünyesinde “Sermaye
Piyasaları Takip Odası” oluşturulacak.
DenizYatırım ve Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliğinde başlatılacak olan çalışmada, aracı
kurumların seans odalarına benzeyen bir ortam yaratılacak. Dört adet bilgisayar ve
monitörün bağlı olacağı bir projeksiyon sistemi kurulacak olan Sermaya Piyasası Takip
Odası’nda; öğrenciler, Foreks A.Ş. tarafından sağlanan web fx üzerinden piyasa ve portföy
takibi yapabilecekler. Aynı zamanda, DenizBank ve DenizYatırım web sitelerine
bağlanarak anında işlem yapma olanağı da bulacaklar.
Dokuz Eylül Üniversitesi “Sermaye Piyasaları Takip Odası”’nın İşletme Fakültesi
Konferans Salonu’nda düzenlenecek açılışında, DenizBank Başekonomisti Dr. Saruhan
Özel “Global Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri” başlıklı bir sunum
gerçekleştirecek. Dr. Saruhan Özel sunumunda ekonomik ve finansal gelişmeleri
yorumlayacak, genç yatırımcılara önerilerde bulunacak. Ekonominin mevcut durumu

ile gelecek dönem öngörüleri ve değerlendirmelerini paylaşacak olan Dr. Özel, sorucevap bölümünde ise öğrencilerin merak ettiği konulara açıklık getirecek.

DenizYatırım, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde start vereceği bu turne ile Egeli
üniversite öğrencilerine sermaye ve para piyasalarını tanıtırken, borsa konusunda
yetenekli gençleri de ortaya çıkarmayı hedefliyor. DenizYatırım bu çalışma ile aynı
zamanda öğrencilere staj imkanı vererek, yatırım uzmanları yetiştirmeyi planlıyor.

DenizYatırım Genel Müdürü Cafer Bakırhan, proje hakkında yaptığı açıklamada:
“Üniversite öğrencilerine, sermaye ve para piyasalarını tanımak için iyi bir fırsat sunan
bu çalışmayla; aynı zamanda, yeni ve genç yeteneklerin ortaya çıkarılmasına katkıda
bulunmayı ve borsaya ilgi duyan herkese kendisini sınama imkanı yaratmayı
hedefliyoruz. Bununla birlikte, geleceğin bilinçli yatırımcılarının yetişmesine destek
olmak istiyoruz” dedi.
DenizYatırım Hakkında:
Hisse senedi işlemlerindeki pazar payı açısından Türkiye'nin önde gelen aracı kurumları
arasında yer alan Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., 2004 yılında % 5.8'lik pazar
payıyla tüm aracı kurumlar arasında ikinci sırada yer almıştır. DenizYatırım’ın hisse
senetleri işlem hacmi 24,2 katrilyona ulaşmıştır. Bu işlem hacmini, ülke sathına
yayılmış 101 DenizBank şubesindeki seans odaları üzerinden kaydeden
DenizYatırım’ın yatırım hesapları sayısı 2004 yılı sonu itibarıyla 66,845'tir.
DenizYatırım, sermaye piyasaları tarihimizdeki "en çok yatırımcı başvurusunun"
toplandığı Zorlu Enerji Halka Arzı’nın yanı sıra 2004 yılının flaş halka arzları olan
Fenerbahçe Futbol Kulübü ve DenizBank halka arzlarını başarıyla gerçekleştirmiştir.
Ayrıntılı bilgi DenizYatırım’ın web sitesinden (www.denizyatirim.com ) edinilebilir.

