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ING Portföy Yönetimi’nden Yatırım Dünyası 

Etik Kurallarına Bağlılık Taahhüdü  
 

ING Portföy Yönetimi, Uzman Mali Analist ve Yatırım Performans Ölçümü 

Sertifikası müfredatlarını yöneten, finans çevrelerinde saygın global bir birlik 

olan CFA Enstitüsü’nün ‘Varlık Yöneticisi Profesyonel Davranış Kuralları’na 

bağlılığını beyan ederek, müşterilerinin çıkarlarını her zaman ön planda 

tutacağını evrensel bir platformda taahhüt etti.  
 

Kuruluşundan bu yana faaliyetlerinde müşteri çıkarını her şeyin önünde tutma ilkesine önem veren 

ING Portföy Yönetimi A.Ş. CFA Enstitüsü’nün Varlık Yöneticisi Profesyonel Davranış Kuralları’nın 

doğurduğu gereklilikleri yerine getirerek bu kurallara bağlılığını beyan etti. ING Portföy A.Ş. böylelikle 

Enstitünün bu kurallara uyumlu çalışacağını beyan eden şirketler listesindeki yerini aldı. ING Portföy 

Yönetimi, bu adımla müşterilerinin çıkarlarını birinci sıraya koyan anlayışını geleceğe ciddiyetle 

taşıyacağını evrensel bir platformda taahhüt etmiş oldu.  

 

Uzman Mali Analist (CFA-Chartered Financial Analyst) ve Yatırım Performans Ölçümü Sertifikası 

(CIPM-Certificate in Investment Performance Measurement) müfredatlarını yöneten, dünya çapında 

sınav programları yürüten global bir birlik olan CFA Enstitüsü, ayrıca yatırım endüstrisi için pek çok 

araştırma yayınlıyor, profesyonel gelişim programlarını yönetiyor, gönüllü, etik değerler odaklı 

profesyonel ve performans raporlama standartları oluşturuyor.  

 

CFA İlkeleri 

 

CFA, yatırım dünyasında etik davranışı desteklemek, güçlü bir yatırım profesyonelleri camiası 

oluşturmak, finans piyasalarında saygın bilgi kaynağı olmak,  profesyonel mükemmellik için 

sektördeki standartları yükseltmek, yatırımcıların ve toplumun menfaati için çalışacak bir 

yatırım sektörü yaratmak ilkeleri çerçevesinde toplumun menfaati için,  yatırım profesyonellerine 

global bazda en yüksek etik standartlar, eğitim ve profesyonel uzmanlık alanlarında yol gösteriyor. 

 

CFA Enstitüsü Varlık Yöneticisi Profesyonel Davranış Kuralları, müşteri varlıklarını onların namına 

yöneten kurumların davranış ve profesyonel bağlamda sorumluluklarını içeriyor. Etik kurallara 

bağlılıklarını ilan eden şirketler, enstitünün web sayfasındaki global listede yerlerini alarak kamuya 

açıklanıyor. Böylelikle müşteriler her kurumu ayrı ayrı değerlendirmek yerine etik kurallara uymaya söz 

vermiş kurumları ilk görüşte ayırt etme şansına sahip oluyor.   

 

 

 

 

 

ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal 

hizmetler şirketidir. ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 93 bin çalışana ve 66 milyon müşteriye sahiptir. Her zaman değişime 

öncülük eden ING Grubu, tüm dünyada faaliyet gösterdiği ülkelerde üretime, girişimciliğe, yenilikçiliğe, yaratıcılığa güç 

katmak hedefini taşımaktadır. Sürdürülebilirliği iş modelinin ana prensibi olarak gören ING Grubu, faaliyet gösterdiği 

toplumlarda çocukların eğitimi, finansal eğitim ve çevre koruma alanlarında birçok program hayata geçirmektedir. 

UNICEF ile küresel işbirliğinin 6. yılını dolduran ING Grubu, ‘ING ChancesforChildren’ programı kapsamında çocukların 

eğitime erişimini sağlamaktadır. Küresel sorumluluk standartlarına uyumu FTSE4Good ve Dow JonesSustainability 

Index gibi kurumlarca da tescillenen ING Grubu 2006 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi Global Compact’a da imza 

atmıştır. ING Grubu 2007’den beri faaliyetlerini sıfır karbon ayak izi ile sürdürmektedir. 
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