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Selçuk Gıda Endüstri İthalat İhracat A.Ş. ( SELGD) Kar Dağıtım politikası, Türk Ticaret Kanunu 

hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile 

ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. SELGD kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim 

İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika 

izlemektedir. 

 

İlke olarak ilgili düzenlemeler ve finansal imkanlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli 

şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak yasal 

kayıtlarda mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde 

hesaplanan dağıtılabilir dönem karının asgari % 20 ‘si nakit ve / veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılması 

prensip olarak benimsenmiştir. 
 

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu 

olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali 

mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra 

geriye kalan yıllık bilançoda görülen safi (net) kârdan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra 

kalan miktar aşağıdaki gibi ve esaslar dahilinde dağıtılır. 
 

1.Kalanın %5‘i Türk Ticaret Kanunu’nun 466. Maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20 sini 

buluncaya kadar,birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. 

 

2.Kalandan Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. 

 

3.Safi kârdan 1. ve 2. bentlerde yer alan hususlar düşüldükten sonra, Genel Kurul, kalan kısmı, kısmen 

veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kâr olarak bilançoda bırakmaya, 

kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye, olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya veya Sermaye 

Piyasası mevzuatında belirlenen esaslarda Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere 

kâr payı olarak vermeye yetkilidir. 

 

4.Ancak, yasa hükmüyle ayrılması zorunlu tutulan yedek akçelerle, esas sözleşmede pay sahipleri için 

belirlenen oranda birinci temettü nakden veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe 

ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere 

ve çeşitli amaçla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/ veya kuruluşlara, kârdan pay dağıtılmasına 

karar verilemez. 

 

5.Sermaye Piyasası Mevzuatı esaslarında ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır. Kârın ortaklara hangi 

tarihte ve ne surette verileceği Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olmak koşuluyla Yönetim 

Kurul’nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. 
 

 

 

 


