
PARK ELEKTR İK’in MEVCUT KAR DA ĞITIM POL İTİKASI 

Şirketimiz, TTK hükümleri, SPK düzenlemeleri, Vergi mevzuatı ile ana sözleşmemizde 
belirlenen hükümler çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır.  

Kar dağıtımı, şirketin sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi de göz önünde 
bulundurularak yatırım ve finansman ihtiyaçları ışığında nakit ya da temettünün sermayeye 
eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da belli 
oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtımı yöntemiyle gerçekleştirilebilecektir.   
 
Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nın 466. maddesi uyarınca temettü hesaplamasında net kardan 
%5 kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kardan Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri 
çerçevesinde saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. Genel Kurul, geri kalan kısmı 
kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya, ihtiyari yedek akçeye ilave etmeye 
veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.  

Dağıtılacak kar payı Yönetim Kurulu önerisi olarak Genel Kurul’un onayına sunulduktan ve 
dağıtılacak kar payı belirlendikten sonra mevzuatta belirlenen yasal sürelerde dağıtımı 
yapılacaktır.  

SİLOPİ ELEKTR İK İÇİN ÖNERİLEN KAR DA ĞITIM POL İTİKASI 

Şirketimizin kar dağıtımı politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi 
Mevzuatı ve sair ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, 
ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerimizin 
beklentileri ile Şirketimizin ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir. 
Şirketimiz kârına katılım konusunda Esas Sözleşme'de imtiyaz bulunmamaktadır. Kar 
dağıtımı; Yönetim Kurulunun aşağıda yer alan ilkeleri dikkate alınarak hazırlanan teklifi 
üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. 

Buna göre; 

a) Sermaye Piyasası Kurulu’nca,yapılacak düzenlemelere uymak koşuluyla, sektörel ve ülke 
ekonomik şartlarında şirket faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir olumsuzluk 
bulunmaması halinde, Sermaye Piyasası mevzuatına göre hesap edilmiş dağıtılabilir net 
dönem karının asgari %50’si nakit ve/veya pay senedi şeklinde dağıtılır. Ekonomik koşullar, 
yatırım planları ve nakit pozisyonu gibi hususlar dikkate alınarak, Yönetim Kurulu 
değerlendirmesi sonrası farklı bir oran veya tutar Genel Kurula sunulabilir.  

b) İlgili hesap dönemi içinde yapılmış olan bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir. 

c) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen 
detayları da içeren Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım teklifleri; yasal sürelerinde Kamuyu 
Aydınlatma Platformu, şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu aracılığıyla kamuya 
duyurulur. 

d) Genel Kurul'da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak nakit kar payları genel kurulda 
kararlaştırılan tarihte ödenir. Pay senedi şeklinde dağıtılacak kar paylarına ilişkin işlemler ise, 
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen yasal süre içerisinde tamamlanır. 

e) Kar dağıtım politikası çerçevesinde kar payları, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların 
tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 



f) Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit 
veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. 

g) Sektörel ve ülke ekonomik şartlarında şirket faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi 
bir olumsuzluk bulunması, Şirketin yatırım planları ve nakit pozisyonu gibi hususlar dikkate 
alınarak, Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, 
bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgi Genel Kurul 
toplantısında pay sahiplerine sunulur. 

h) Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında 
dengeli bir politika izlenir. 

i) Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş 
olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili 
düzenlemelerine uymak kaydı ile ülke ekonomisinin ve sektörün durumu dikkate alınarak kar 
payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kar payı avansı 
dağıtma yetkisi, yetkinin verildiği yılla sınırlıdır. 


