
                  

   

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Finans Portföy’e Global ETF Awards’tan Birincilik Ödülü 
 
Finans Portföy, New York'da düzenlenen Global ETF Awards'ta, En Yenilikçi Borsa 
Yatırım Fonu (BYF) (The Most Innovative Exchange Traded Funds - ETF) 
kategorisinde birinciliğe layık görüldü. Finans Portföy’e ödül getiren yatırım fonu FTSE 
FBIST İstanbul Bono Borsa Yatırım Fonu oldu. 
 

 
Finans Portföy Yönetimi A.Ş., FTSE FBIST  İstanbul Bono Borsa Yatırım Fonu ile Global ETF Awards'ta, En 
Yenilikçi BYF (The Most Innovative ETF) kategorisinde birinci seçildi. Ödül töreni, 17 Nisan'da New York'da 
düzenlendi. 

 
Böyle önemli bir ödüle değer görülmekten mutluluk duyduklarını belirten Finans Portföy Genel Müdürü Özgür 
Güneri“2 yıl önce DJIST ile üçüncü, geçen sene ise GOLDIST ile ikinci olmuştuk. Bu sene her iki yılın birincisi 
Çin’i geride bırakarak birincilik ödülünü aldık. Bu ödül ile hem Türkiye’nin hem de Finans Portföy’ün dünya 
finans piyasalarındaki konumunun daha da güçleneceğine inanıyoruz” dedi.  

 
Özgür Güneri sözlerine şöyle devam etti; “FTSE FBIST İstanbul Bono Borsa Yatırım Fonu, Türkiye'nin ve 
gelişmekte olan Avrupa'nın ilk sabit getirili menkul kıymet borsa yatırım fonu. Dünyada da örnekleri çok 
görülmüyor. FBIST sayesinde yatırımcılar Türkiye’nin Sabit Getirili Menkul Kıymetler Performansı’na tek bir 
işlemle ortak olabiliyor.” 

 
Amerika Birleşik Devletleri’nde bağımsız bir kuruluş tarafından dört yıldır düzenlenmekte olan Global ETF 
Awards seçimleri, sektör içerisinde yapılan oylama ile gerçekleşiyor. Her kurumun sadece tek bir oy verebildiği 
süreçte oy alan kurum ve/veya fonlar topladıkları oylara göre derecelendiriliyor. Dünya genelinde borsa yatırım 
fonları konusunda faaliyet gösteren şirketleri biraraya getiren bir organizasyon olan Global ETF Awards'ın her yıl 
düzenlenen toplantılarında, başarı performansları da gözetilerek finans endüstrisinin önde gelen kurumları 
ödüllendiriliyor. 

  
Oy verenler arasında borsalar, borsa yatırım fonu ihraç eden ve/veya yöneten kurumlar, piyasa düzenleyici 
kurumlar, endeks sağlayıcıları, para yönetenler, finansal danışmanlar ve büyük yatırımcılar gibi dünya finans 
piyasalarında önemli konumdaki kurumlar bulunuyor. 

 
Güneri, Finans Portföy’ün yurt içinde Türk yatırımcılarını başarılı ürünlerle tanıştırmaya devam edeceğini, aynı 
zamanda, uluslararası piyasalarda da başarılarını istikrarlı bir şekilde devam ettirerek, dünya devleriyle yarışan, 
global rekabet içerisinde bir şirket yaratmayı hedeflediklerini ifade etti.  

 
 

 
 
 
 


