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CFA sertifikaları, Ak Portföy’ün
katkılarıyla sahiplerini buldu
Dünyanın en saygın finans kurumlarından CFA Institute tarafından düzenlenen CFA
(Chartered Financial Analyst) Programı 3. Seviye sınavını başarıyla geçen
katılımcılar sertifikalarını törenle aldı.
Haziran 2010 sınavında CFA (Chartered Financial Analyst) Programı 3. Seviye sınavını başarıyla
geçerek yeni CFA Charterholder unvanı alan yatırım uzmanlarına sertifikalarının takdim edildiği
“2010 Charter Award Ceremony”, Ak Portföy Yönetimi A.Ş.’nin katkılarıyla gerçekleştirildi.
Sabancı Center’da düzenlenen törende, açılış konuşmasını Ak Portföy Genel Müdürü Cem
Yalçınkaya yaptı. CFA İstanbul Topluluğu Başkanı Onursal Yazar’ın konuşmasının ardından
sertifikaların takdim töreni yapıldı. 2010 yılında CFA 3. Seviye sınavını ve sertifika yeterlilik
koşullarını tamamlayan 6 yatırım uzmanı katılımcı, CFA Institute tarafından verilen sertifikaya
hak kazandı.
Daha sonra, J.P. Morgan Private Banking Avrupa Yatırımları Başkanı Kristoffer E. Jonsson,
“Beyond Modern Portfolio Theory” (Modern Portföy Teorisinin Ötesi) başlıklı bir sunum yaptı.
Jonsson, sunumunda ‘Bütünden bireye doğru ilerleme’ teması ile özel müşteri portföylerinin
tahsisinde duygusal ve davranışsal faktörlerin göz önüne alınması gerektiğini vurguladı.
Kristoffer E. Jonsson, sunumun ardından global ekonomiye ilişkin beklentilerini ve Türkiye
ekonomisi hakkındaki görüşlerini konuklarla paylaştı.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Cem Yalçınkaya, yaptığı açılış konuşmasında dünyanın
tek kutuplu küresel sistemden gelişmekte olan ülkelerin önemli bir rol oynayacağı çok kutuplu
bir sisteme doğru yapısal değişim dürecinden geçtiğini ve bu dönüşüm süreci içerisinde
İstanbul’un geleceğin finans merkezlerinden biri olarak yer almaya hazırlandığını belirtti. Bu
kapsamda temel bilgi ve yetkinlik düzeyinin yanısıra etik değerler bakımından da belirli
standartlara sahip finans uzmanlarının ülke geleceği için öneminden bahseden Yalçınkaya,
finans sektörü çalışanlarının CFA ünvanına sahip olmaları için yöneticiler olarak çalışanlarını
teşvik ederek desteklediklerini sözlerine ekledi.
CFA Programı 3. Seviye sınavını geçen katılımcılara sertifikaları Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı ve Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayri Çulhacı, Ak Portföy
Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Cem Yalçınkaya, Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

Ertunç Tümen, Standard Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Attila Köksal
ve Fortis Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Alp Keler tarafından takdim edildi.

Ak Portföy Hakkında
Ak Portföy Yönetimi A.Ş., 2000 yılında bir Akbank iştiraki olarak kurulmuş olup Q3‐2010 itibari
ile yatırım fonları, emeklilik fonları ve portföy yönetimi işkollarında toplamda 7,2 Milyar TL
tutarında varlık yönetmektedir. Sektörü, ilk risk yönetim yazılım entegrasyonu, ilk anapara
koruma amaçlı fon ihracı, ilk altın fonu, ilk BRIC ülkeleri yabancı menkul kıymetler fonu gibi
yenilikçi ürünler ve yaklaşımlar ile tanıştıran Ak Portföy, sahip olduğu pazar payları ile de
sektörün lider kuruluşları arasında yer almaktadır.
CFA Institute Hakkında
Merkezi ABD’de bulunan Chartered Financial Analyst (CFA) Enstitüsü, finans sektörünün en
önemli kurumları arasında yer alıyor. Londra, New York ve Hong Kong’da ofisleri bulunan CFA
Enstitüsü, yatırım araçları için en yüksek etik, eğitim ve profesyonel standartların belirlenmesini
amaçlıyor ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak faaliyet gösteriyor. 137 ülkede 105.000
üyesi, 58 ülkede de 135 üye derneği bulunan CFA Enstitüsü, CFA sınavlarının yönetimi,
seviyelerinin tespiti ve belgelendirilmesi konusunda tam yetkili tek kuruluş.
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