
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 
 
 
 
1. AMAÇ ve KAPSAM 

 
CEO Event Medya A.Ş. (CEO Event) bilgilendirme politikasında amaç, tabi olduğu Sermaye 
Piyasası Kurulu ve BORSA İSTANBUL A.Ş. düzenlemelerine uyumlu olarak geçmiş 
performansını, gelecek beklentilerini, ticari sır mahiyetinde olan ve şirketin rekabet gücünü 
engelleyen bilgilerin özelliği ve gizliliği dikkate alınmak koşuluyla, hedeflerini ve stratejilerini 
pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahiplerine tam, 
adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve eşit koşullarda ulaşılabilir bir şekilde 
ilan ederek aktif ve şeffaf bir iletişim platformu sağlamaktır. 
 
2. YETKİ ve SORUMLULUK 
 
Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve denetlenir. Yönetim Kurulu 
tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur 
ve internet sitesinde kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu zaman zaman ilgili düzenlemeler 
gereği bu politikada değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Bilgilendirme politikasında yapılacak 
değişiklikler, Yönetim Kurulu’nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır. 
 
Şirketin bilgilendirme politikasının gözetilmesi ve izlenmesinden Yatırımcı İlişkileri Birimi 
sorumludur. 
 
3. BİLGİLENDİRMEDE KULLANILAN ARAÇLAR 
 
SPK ve BİST düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, CEO Event 
kamuyu aydınlatma amacıyla bilgilendirme politikası çerçevesinde aşağıdaki iletişim yöntem 
ve araçlarını kullanır: 
 
• KAP’ta ilan edilen özel durum açıklamaları ve şirket genel bilgi formu, 
 
• KAP’ta ilan edilen finansal tablolar ve faaliyet raporları, 
 
• Kurumsal internet sitesi (www.ceoevent.com.tr), 
 
• Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları, 
 
• Yatırımcı toplantıları, 
 
• SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanması gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri 
ve diğer dokümanlar, 
 
• Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları, 
 
• T. Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular. 
  



Sözcüler  
 
Temel prensip olarak, CEO Event adına yukarıda belirtilen yöntem ve araçlar çerçevesinde 
yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler, imza sirküleri uyarınca imzalanan form, beyan ve 
raporlar dışında, Yönetim Kurulu Üyeleri, CEO, CFO veya Kurumsal İletişim Yöneticisi 
tarafından yapılır. 
 
Ayrıca, Şirket bünyesinde oluşturulan Yatırımcı İlişkileri Birimi, CEO Event’in yurtiçi ve 
yurtdışında mevcut ve potansiyel yatırımcı kişi ve kurumlar ile aracı kurumlar nezdinde 
tanıtımının yapılması; bu kurumlarda çalışan analistler ve araştırma uzmanlarının bilgi 
taleplerinin karşılanması, yatırımcı ilişkileri kapsamında kendilerine iletilen sorulara cevap 
verilmesi konularında CEO Event adına iletişimde bulunabilir.  
 
Özel Durum Açıklamaları 
 
CEO Event özel durum açıklama yükümlülüğünün yerine getirilmesinden, CEO ve CFO ile 
koordinasyon içinde Yatırımcı İlişkileri Birimi yetkili ve sorumludur.  
 
Özel durum açıklamaları ilke olarak CEO ve CFO tarafından imzalanarak KAP’a gönderilir ve 
şirket internet sitesinde de Türkçe ve mümkünse İngilizce olarak yayınlanır. 
 
CEO Event, tabi olduğu SPK düzenlemeleri çerçevesinde, yeterli olgunluğa ve somutluğa 
erişen özel durum açıklaması gerektiren durumlarda en hızlı biçimde Kamuyu Aydınlatma 
Platformu aracılığıyla açıklama yapar. Bu açıklamalar Şirket internet sitesinde ilan edilir. 
Özel durum açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıklanana kadar 
şirketin İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinde bulunmayan kişilerle bu özel duruma ilişkin 
bilgi paylaşımı yapılmaz. 
 
Finansal Raporların ve Faaliyet Raporlarının Kamuya Açıklanması 
 
CEO Event, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde ara 
dönem ve yıllık mali tablolarını hazırlar. Sermaye, yönetim ve denetim bakımından şirketin 
doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler ile şirket arasındaki 
önemli nitelikteki hukuki ve ticari ilişkiler şirketin finansal raporlarında açıklanır. Faaliyet 
raporlarının içeriği SPK Düzenlemeleri ve SPK kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak 
hazırlanır. Şirketin mali tablolarını da içeren finansal raporlar, ara dönem ve yıllık faaliyet 
raporları ilgili düzenlemeler doğrultusunda kamuya açıklandıktan mevzuat uyarınca şirket 
internet sitesinde ilan edilir. 
 
Yazılı ve Sözlü Bilgi Talepleri 
 
Pay sahipleri, analistler ve yatırımcılardan Şirkete iletilen bilgi talepleri, ticari sır mahiyetinde 
olan ve şirketin rekabet gücünü engelleyen bilgilerin özelliği ve gizliliği dikkate alınmak 
koşuluyla mevzuat ve kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü 
tarafından yanıtlanır ve takip edilir. Yatırımcı İlişkileri Birimine yöneltilen sorular aksi 
gerekmedikçe yazılı olarak cevaplandırılır. 
 
Şirket Hakkındaki Haber ve Söylentilerin Takibi 
 
Basın-yayın organlarında çıkan ve açıklama yapma yükümlülüğü doğurmayan haber ve 
söylentiler hakkında şirket herhangi bir açıklama yapmaz ancak Bilgilendirme Politikası 
kapsamında zaman zaman yorum yapmayı tercih edebilir. 
  



İnternet Sitesi 
 
Şirket internet sitesi (www.ceoevent.com.tr) pay sahiplerinin bilgi edinmesi için gerekli tüm 
bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olup bu bilgiler periyodik olarak güncellenir. 
 
Yatırımcılar için Hazırlanan Bilgilendirme ve Tanıtım Dokümanları 
 
Yatırımcı İlişkileri Birimi, gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ve analistlerle 
ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde yanıtlanması 
ve şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmaları yürütür.  
 
Yatırımcı İlişkileri Birimi, sunumlar, yatırımcı bültenleri, soru/cevap çizelgeleri, özet bilgiler, 
internet sitesi, faaliyet raporu, telekonferanslar, yatırımcı toplantıları vb. araçlarla 
yatırımcıların en iyi şekilde bilgilendirilmesini amaçlarken; tüm bu araçların mevzuata uygun 
şekilde hazırlanması, yayınlanması ve güncellenmesini sağlar. 
 
Ortaklık Haklarının Kullanımına İlişkin Açıklamalar  
 
SPK düzenlemeleri çerçevesinde ortakların genel kurul, sermaye artırımı, temettü ödemeleri, 
birleşme ve bölünme işlemleri hakkında izahname ve duyuru metinleri KAP’ta ilan edilerek 
pay sahiplerinin bilgilendirilmeleri sağlanır. Söz konusu dokümanlar düzenlemede belirtilen 
yerlerin yanında CEO Event internet sitesinde de ilan edilerek yatırımcıların bu dokümanlara 
erişimi kolaylaştırılır. 
 
Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanmasına İlişkin Esaslar 
 
Geleceğe yönelik değerlendirmeler aşağıdaki esaslara uygun olarak açıklanır: 
 
Geleceğe yönelik değerlendirmeler ve bu değerlendirmelere esas alınan temel varsayımlar, 
ilke olarak üçer aylık dönemler itibariyle yayınlanan finansal tabloların kamuya açıklanmasını 
takiben, en fazla yılda dört defa açıklanabilir. 
 
Açıklama, KAP’ta ve şirket kurumsal internet sitesinde yayınlanan yatırımcı sunumu ve/veya 
üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanan faaliyet raporu aracılığı veya gerektiğinde özel 
durum açıklaması ile yapılabilir. 
 
Kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, bir başka 
ifade ile daha önce kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve 
dayanakların önemli ölçüde gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması 
halinde, sayı sınırlamasına tabi olmaksızın özel durum açıklaması yapılarak beklentilerdeki 
değişiklikler yatırımcılarla paylaşılır. 
 
Daha önce kamuya açıklanan beklentiler ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir 
farklılık bulunması halinde, geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak 
açıklamalarda bu farklılıkların nedenlerine de yer verilir. 
 
Geleceğe yönelik değerlendirmelerde bunlara sınırlı olmaksızın yatırımlar, ciro beklentileri, 
karlılık oranları, yurtdışı gelirler ve ihracat ile ilgili bilgilere yer verilebilir. 
 
İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik 
Tedbirler 
 
İçsel bilgiye sahip CEO Event çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel 
durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan açıklanmasına kadar geçecek 
süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler. 



 
Genel ilke olarak, CEO Event ve CEO Event nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya 
açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek bilgileri hiçbir suretle üçüncü 
kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere 
açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, SPK düzenlemeleri kapsamında, bilginin 
gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa özel durum açıklaması yapılır.  
 
Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu 
bilgiye sahip olan kişiler, düzenlemelerdeki yükümlülükler ve söz konusu yükümlülüklere 
aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgilendirilir. Ayrıca CEO Event ve CEO 
Event nam ve hesabına çalışanlar dışında erteleme konusu bilgiye sahip olan taraflar ile 
yapılan sözleşmelere gizlilik konusunda madde ilave edilerek, bu kişilerin erteleme konusu 
bilginin gizliliği için gerekli tedbirleri almaları hedeflenir.  
 
İşbu Bilgilendirme Politikası 15.02.2019 tarihli ve 2019/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 
alınmış olup, bu politikada yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu onayına tabidir.  


