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Yatırımcı ilişkileri uzmanlarının başucu 

kitabı iş dünyasına tanıtıldı 
 

Halka açılma ve yatırımcı ilişkileri konusunda bugüne kadar hazırlanmış 

en kapsamlı yayın olan ‘Sermaye Piyasalarına Açılan Pencere: A’dan 

Z’ye Halka Açılma ve Yatırımcı İlişkileri’ kitabı için düzenlenen kokteyl 

iş ve medya dünyasını bir araya getirdi. Grayling ve TÜYİD’in 

sponsorluğunda raflardaki yerini alan kitabın tanıtım kokteyli Sakıp 

Sabancı Müzesi’nde gerçekleştirildi.  

 

Türkiye’de yatırımcı ilişkileri uygulamalarının uluslararası standartlara kavuşmasını sağlamak 

amacı ile kurulan Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD), eğitim ve yayın faaliyetlerine verdiği 

desteğini sürdürüyor. Amerikalı danışmanlık şirketi Grayling ve TÜYİD sponsorluğunda TÜYİD 

Yönetim Kurulu Üyesi ve Yayın Çalışma Grubu Başkanı Funda Güngör, Orhun Köstem ve Haluk 

Özdemir’in kaleme aldığı “Sermaye Piyasalarına Açılan Pencere: A’dan Z’ye Halka Açılma ve 

Yatırımcı İlişkileri” adlı kaynak kitap Sakıp Sabancı Müzesi’nde düzenlenen tanıtım kokteyli ile iş 

dünyasına tanıtıldı.  

 

Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleştirilen tanıtım kokteylinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 

Başkanı Vedat Akgiray, İMKB Başkan Yardımcıları İbrahim Kurban ve Aydın Seyman, TÜYİD 

Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Haşimoğlu, Grayling Yönetim Kurulu Başkanı Anne McBride ve iş 

dünyasının seçkin yöneticileri hazır bulundu. Tanıtım kokteylinde söz alan SPK Başkanı Vedat 

Akgiray şunları dile getirdi: “Yatırımcı İlişkileri ülkemizde giderek önemi artan konuların başında 

geliyor. Yatırımcılara ve şirketlere rehberlik edecek kurumların da bu kapsamda varlığı önemli. 

Bu bağlamda Yatırımcı İlişkileri Derneğinin halka açık ve açılmayı düşünen şirketlere ön ayak 

olacağına inanıyorum. Yatırımcı ilişkileri ile ilgili yayınlanan bu kitap çalışmasının da halka arz 

seferberliğinde şirketlere, yatırımcı ilişkileri alanında çalışan uzmanlara son derece faydalı 

Basın Bülteni  



olacağını düşünüyorum.” Kitap tanıtım kokteyli açılış konuşmasını yapan TÜYİD Yönetim Kurulu 

Başkanı Tamer Haşimoğlu “Türkiye’nin yatırımcı ilişkileri alanında ilk sivil toplum kuruluşu olarak 

Ocak 2009’da faaliyete geçtik ve üye kabulüne başladığımız Mart 2009’dan bugüne kadar ki kısa 

zaman diliminde üye sayımızda hızlı bir büyüme kaydettik. Şimdiden kurumsal üye sayımız 25, 

bireysel üye sayımız 100’ü aşmış bulunuyor. Yine bu kısa zaman diliminde ilkini Temmuz ayında, 

ikincisini de 9 Kasım 2009 Pazartesi günü İMKB ve The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) 

işbirliği ile gerçekleştireceğimiz eğitim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Eğitim çalışmalarımız 

kapsamında Amerikalı danışmanlık şirketi Grayling ile birlikte “Sermaye Piyasalarına Açılan 

Pencere: A’dan Z’ye Halka Açılma ve Yatırımcı İlişkileri” kitabına sponsor olduk. Ülkemizde bu 

konuda detaylı ve kapsamlı bir şekilde hazırlanmış bu eserin sermaye piyasalarındaki tüm 

oyuncular için önemli bir kaynak olacağına inanıyoruz” dedi.  

 

Kitabın yazarlarından ve aynı zamanda TÜYİD Yönetim Kurulu Üyesi olan Funda Güngör, kitapla 

ilgili şunları dile getirdi: “Sermaye Piyasalarına Açılan Pencere adlı kitabı Orhun Köstem ve Haluk 

Özdemir ile birlikte kaleme aldık. Türkiye’de son yıllarda iş çevresinde önemi giderek artan 

sermaye piyasaları, halka açılma ve yatırımcı ilişkileri konularında Türkçe’de yayınlanmış kitap 

sayısının sınırlı olması ve gerekli bilgileri tek bir kaynakta toparlayan bir yayının olmayışı bizleri 

bu kitabı hazırlamaya yöneltti. Sermaye Piyasalarına Açılan Pencere’nin zengin içeriğiyle bu 

alandaki önemli bir eksikliği dolduracağına inanıyoruz. Kitap, halka açılmayı planlayan ya da 

halka açık olan şirketler için yükümlülükler, iletişim araçları ve en iyi uygulamalar çerçevesinde 

gerekli olan temel bilgileri uzman görüşleri ve tavsiyelerle birlikte tek bir çatı altında toparlıyor. 

Kitabımızda hem sermaye piyasaları hem de yatırımcı ilişkileri konusunda çok detaylı bilgilere yer 

vererek uzmanlardan, üniversite öğrencilerine ve akademisyenlere kadar birçok kesime faydalı 

olacak bir bilgi kaynağı oluşturmayı amaçladık. Kitabımız umarız yatırımcı ilişkileri alanında bilgi 

ihtiyacı hisseden tüm kişi ve kurumlara yararlı bir çalışma olarak değerlendirilir.”  

 

Örnek Analiz’lerle Anlatım 

“Sermaye Piyasalarına Açılan Pencere: A’dan Z’ye Halka Açılma ve Yatırımcı İlişkileri” kitabı her 

kesimden okuyucunun anlayabileceği sadelikte ve anlaşılır şekilde kaleme alındı. Kitapta yer alan 

konu başlıkları ve bu başlıkların dizilmesi bir şirketin halka açılması sürecini adım adım takip 

ederek tasarlandı. Bunun yanında konuların daha iyi anlaşılması ve anlatılanların pekiştirilmesi 

için bölüm sonlarında örnek analiz’lere yer verildi.  



Editör Notu: 

 
Funda Güngör kimdir? 

 TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Derneği kurucu yönetim kurulu üyesi olan Funda Güngör, 2005 yılından bu yana Koç 

Holding Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü olarak Koç Topluluğu yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlıyor 
ve Koç Holding'in yatırımcı ilişkilerini yönetiyor. Güngör, Türkiye’de yatırımcı ilişkileri konusunda uzmanlaşmış en 
tecrübeli yöneticilerden. Nitekim yatırımcı ilişkileri konusunda geçtiğimiz yıl Türkiye’deki en iyi yatırımcı ilişkileri 
yöneticisi ödülünü almış ve emsal grup içerisinde Avrupa’da ilk 10’a giren ilk Türk yatırımcı ilişkileri yöneticisi seçilmiş.    

 
Orhun Köstem kimdir? 
Halen Anadolu Grubu’nun Kurumsal Finansman Koordinatörü olan Orhun Köstem, kurumsal finansman ve yatırımcı 
ilişkileri konularında Türkiye’nin önde gelen yöneticilerinden. Köstem bu fonksiyonları yürüttüğü Anadolu Efes’teki ve 
şirketin yurtdışı biracılık faaliyetlerini yürüten Londra Borsası’na kote iştiraki Efes Breweries International’ın Finans 
Direktörlüğünü yaptığı yıllardan yurtdışı uygulamalar ve borsalarla ilgili de önemli bilgi birikimine sahip. TÜYİD 
Yatırımcı İlişkileri Derneği denetim kurulu üyesi ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği üyesi olan Köstem, yatırımcı 
ilişkileri emsal grubu içerisinde Avrupa’da ilk 20 yönetici arasına girmeyi başarmış iki Türk yöneticiden biri.  

 

Haluk Özdemir kimdir? 
Haluk Özdemir uzun yıllar İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda sermaye piyasaları ve Türkiye hisse senetleri 
piyasası üzerine uzmanlaşmış ve Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü’nden Teftiş ve Gözetim Kurulu’na kadar farklı 
bölümlerde görev yapmış.  Humphrey Fellowship bursu ile Boston University, Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa 
Komisyonu (SEC) ve Dünya Bankası’nda çeşitli inceleme ve çalışmalarda bulunma fırsatı yakalayan Özdemir, 
Türkiye’nin en büyük sağlık şirketi konumunda olan Selçuk Ecza Deposu’nun Yatırımcı İlişkileri, Sermaye Piyasası ve 
Kurumsal Yönetim Koordinatörlüğü görevlerini üstlendikten sonra, dünyanın en büyük gıda şirketi  Cargill’in 
Türkiye’deki iş ünitesi olan Cargill Gıda Türkiye’de Kurumsal İlişkiler Koordinatörü olarak çalışmaya başlamış. Özdemir, 
TKYD ve TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Derneği’nin aktif üyesi.  
 

TÜYİD: Yatırımcı İlişkileri Derneği, Türkiye’de yatırımcı ilişkileri konusunda mesleki standartların uluslararası düzeye 

taşınmasına katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Dernek, Türkiye’de mevcut pay sahipleri ve potansiyel yatırımcılar 

ile ilişkiler alanında faaliyet gösteren uzmanların mesleki tecrübelerini artırarak, kurumlarının yüksek performanslı, 

rekabetçi ve uluslararası yönetim ilkelerine sahip, paydaşlarına en fazla değer yaratan kurumlar haline gelmesine 

katkıda bulunmayı hedeflemektedir. 
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