8 - 10 Mart
2021

B z K m z?
B zler İTÜ Yatırım Kulübü a les olarak 19 yıldır
kulüpçülük anlayışını evrensel değerler ışığında
kalıpların dışına çıkararak değ ş me ve yen l ğe
açık, üstün n tel kl projeler ortaya çıkarıyoruz.

Başarılarımızı uluslararasına da taşıyarak
kulüpçülük alanında b r ekol olup değ ş me ve
gel ş me l derl k ederken ülkem z en y şek lde
tems l etmey hedeflemektey z.

Neler Yapıyoruz?
Türk ye'n n lk sanal borsa yarışması olan
Sanalborsam ün vers te öğrenc ler ne madd kaydı
duymadan gerçek borsa değerler yle şlem yapma
mkanı sağlar.

Hayatımızın her anında karşımıza çıkan ve küçük
şletmec lerden global ş rketlere kadar bütün
sektörler n vazgeç lmezler olan pazarlama ve f nans
kavramlarını ele aldığımız ve sektörün l der f rmaları
le öğrenc ler b r araya get rd ğ m z z rvem zd r.

Her yıl bambaşka b r trend ele alarak katılımcılarını, ş
dünyasında ve özel hayatlarında nasıl daha başarılı
olab lecekler n göstermey amaçlayan b r İTÜ Yatırım
Kulübü organ zasyonudur.

Öğrenc ler n kend ler n gel şt rmes amacıyla
tasarlanmış b r platformdur. Alanında uzman k ş ler
tarafından 6 farklı kategor de eğ t mler ve görüşmeler
düzenlenen onl ne ve but k b r etk nl kt r.

Onl ne dönemde Instagram canlı yayın üzer nden
gerçekleşt rd ğ m z şarkıcı, sporcu vs g b her alandan konuk
aldığımız sohbet tadında canlı yayın etk nl ğ m zd r.

Doozy Band d nley c ler m z n d nlerken hem eğlenmeler n
hem de b lg ed nmeler n amaçladığımız sam m
sohbetlerden oluşan b r podcast yayınıdır.

Hazırsan Başlayalım Youtube üzer nden düzenled ğ m z,
eğlencey ve öğret c l ğ b r arada sunduğumuz b r b lg
yarışmasıdır.

GOBI Ned r?
Yatırım Kulübü tarafından 13 sene önce "Bu B r
Hayal Ürünüdür" mottosu le ortaya çıkan GOBI
başladığı yıldan ber dünyadak trendler ve
fırsatları öğrenc ler m ze en doğru şek lde
aktarmayı kend ne görev ed nm şt r.

Her yıl b rçok farklı ülkeden ağırladığı yabancı
katılımcılarıyla farklı kültürler le Türk kültürünü
buluşturmakta olan GOBI, b rçok ün vers te
öğrenc s n n geleceğ ne ışık tutmaya devam eden
Avrupa ödüllü uluslararası öğrenc z rves d r.

GOBI'de Neler Yapıyoruz?
KÜLTÜREL
ETKİLEŞİM

KARİYER
Dünyanın dört b r yanından
gelen öğrenc ler le alanında
uzman C level
konuşmacıları buluşturuyor,
vaka anal zler , atölye
çalışmaları ve staj mkanları
le öğrenc ler n
kar yerler nde
yükselmeler ne yardımcı
oluyoruz.

Unutulmaz
Br
Deney m
Yaşatıyoruz

Süreç boyunca yurtdışından
gelen öğrenc ler n Türk
kültürünü tanımalarını
sağlıyor, b rl kte İstanbul'da
tar h mekanları z yaret
ed yor, yöresel
yemekler m zden tattırıyor,
fasıl ve hamam kültürünü
tanıtıyoruz.
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GOBI 2020'den Kareler

İstanbul Turu-Teknede

Gob stler m z Panel Çıkışı

Paneller n B t ş Günü-Üyeler m zle

Gob stler m z Fuaye Alanında

Açılış Gecem z

Fasıl Gecem z

GOBI'21 Nasıl Olacak?
İç nde bulunduğumuz pandem koşulları neden yle bu sene
etk nl ğ m z onl ne olarak gerçekleşt r yoruz. Paneller m z
onl ne platformlardan gerçekleşt r rken katılımcılar ve yabancı
öğrenc ler sorularını panel esnasında akt f b r şek lde
sorab lecekler. Yabancı öğrenc ler m z le panellerden sonra
nterakt f etk nl kler düzenlenecek ve Türk kültürünü
tanımalarına yardımcı olunacaktır.
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