
DENTA      Ş
 

 

DENTAŞ KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 

ESAS SÖZLEŞMESİ 

KURULUŞ 

 

Madde 1- Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun 

anonim şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim  şirket 

teşkil edilmiştir. 

(Kurucu ortakların adları ve ikametgahları şirketimizde saklıdır.) 

ŞİRKETİN ADI 

Madde 2- Şirketin adı "DENTAŞ KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ"dir. 

 

MAKSAT VE MEVZUU 

MADDE 3 

 
Şirketin maksat ve mevzuu şunlardır.  

a- Ağaç mamülleri sanayii, 

b- Kağıt ve karton   sanayii, viyol ve oluklu mukavva ve ambalaj sanayii, selülozik gıda ve 

endüstriyel ambalaj üretimi. Her türlü hurda kağıt, karton, mukavva ile plastik, her türlü 

ambalaj hammaddeleri, ara maddeleri, ambalaja ait boya ve kimyevi maddeleri, metal gibi her 

türlü malzemeden yapılmış atık ambalajları ve diğer her türlü atık madde ve malzemeyi 

toplamak, ayırmak, balyalamak, preslemek, üretimini yapmak, ticaretini yapmak, üretimini 

yaptırmak, satın almak, satmak ve geri dönüştürmek. Her türlü hurda kağıt, karton, mukavva 

ile atık madde ve malzemenin piyasadan toplatılması için ilgili hakiki ve hükmi şahıslarla 

hizmet sözleşmeleri yapmak. Her türlü atık madde, malzemenin ve bilhassa ambalaj 

atıklarının toplanması, ayrıştırılması geri dönüşümünün gerçekleştirilmesi ve bunların geri 

dönüşümü için gerekli yatırımların yapılarak geri dönüşüm projelerinin hazırlanması. Kamu 

kurumu, özel kuruluşlara ve belediyelere ait ihalelere katılarak bunların atıklarının ve 

çöplerinin toplanılması, toplanan atıkların ve çöplerin satış ihalelerine katılarak ticaretinin 

yapılması 

 

 

c- Gıda maddeleri sanayii, pastörize sıvı yumurta ve toz yumurta  üretimi ve ticareti, yumurta, 

günlük etlik civciv, canlı piliç, piliç eti üretimi ile kesimi, pazarlaması ve ticareti. 

d- Hijyenik ürünler;Temizlik kağıtları ve pedler, 



Dallarında kendisi veya başkalarıyla  birlikte  ortak  tesis kurmak  kurulmuş  olanlara  ortak  

olmak, işletmek, 

f- Kendisi yalnız başına veya diğer şirketlerle müşterek elektrik enerjisi üretmek, elektrik 

enerjisini satmak veya almak. 

g- Bu işlerle ilgili ithalat, ihracat, dahili ticaret ve taahhüt işleri. Geri dönüşüm ve  geri 

kazanıma yönelik olarak  her türlü ambalaj hammaddeleri, ara maddeleri, ambalaja ait boya 

ve kimyevi maddelerinin üretim ve ticaretini yapmak, ithalat  ve ihracatını gerçekleştirmek 

h- Kuruluş maksatlarının gerektirdiği menkul ve gayrimenkul mallları temellük ve tasarruf 

etmek ve icabında satmak, kiraya vermek veya kiralayabilmek, kendisi inşa etmek veya 

ettirmek, menkul ve gayrimenkul malları üzerine ipotekler koydurabilmek, başkalarının 

malları üzerine rehin ve ipotek koyabilmek, ipotekleri kaldırabilmek ve kaldırtabilmek, 

alacakları için lehine ipotekler alabilmek, borçları için ipotekler verebilmek. Yerli ve yabancı 

kuruluşlardan her türlü ticari ve sınai krediler alabilmek. 

ı- Şirket faaliyet konusu ve maksadı ile irtibatlı diğer hakiki ve hükmi şahıslarla yurtiçinde ve 

dışında her türlü ortaklıkları, şirketleri kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, onların 

hisse senetlerini ve tahvillerini alabilir ve bunları aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği 

niteliğinde olmamak kaydıyla, satabilir ve başkalarına devredebilir, ortaklıklardan çıkabilir. 

Özellikle mevcut şirketlerin paylarını iktisap edebilir. 

Konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında sınai tesisler, fabrikalar, imalathaneler, 

depolar, işleme ve ayrıştırma tesisleri ve satış mağazaları kurabilir, açabilir ve kiralayabilir. 

 

i- Şirket yukarıda açıklanan maksat ve faaliyet konuları ile ilişkili bilumum anlaşmaları 

yapabilir ve kredi ilişkileri kurup istikraz yapabilir. Yasa şartlarına uymak şartıyla tahvilat 

ihraç edebilir. Şirket kurucuları ve pay sahipleri dahil, sermayesine iştirak ettiği tüzel ve 

hükmi şahıslar dışında kalacak hiçbir kimse lehine kefalet veremez ve sonuçları itibariyle 

kefalete benzer ciro ve aval ve benzeri işlemleri yapamaz.  

 

 k- Şirket, kendine ait menkul ve gayrimenkul malları ve alacakları üzerinde başka hakiki 

yada hükmi kişiler lehine mülkiyet veya mülkiyetten gayri ayni haklar veya şahsi haklar tesis 

edebilir ve tasarrufta  bulunabilir.  

Şirket, başka hakiki yada hükmi şahısların menkul ve gayrimenkul malları ve bu şahısların 

üçüncü şahıslardaki alacakları üzerinde kendi lehine mülkiyet veya mülkiyetten gayri ayni 

haklar veya şahsi haklar  tesis edebilir ve tasarrufta bulunabilir ve yazılı muvafakatleri 

alınmak kaydıyla şirket lehine kredi temini v.s. gibi başka hakiki ya da hükmi şahıs adına 

mülkiyet veya mülkiyetten gayri ayni haklar veya şahsi haklar tesis edebilir. 

 

Konusu ile ilgili olarak yerli yabancı her türlü ihtira beratı, marka, lisans, ruhsatname ve 

imtiyazlar, know-how, sınai resim ve modeller iktisab edebilir, bunları kullanabilir, satabilir, 

kiralayabilir. 

 

 



ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ 

 

Madde 4- Şirketin merkezi Denizli`de dir. 

 

Şirketin adresi de Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 1.Kısım Nevzat Koru Cad.No:15 Honaz 

Denizli’dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil 

Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan 

edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. 

 

 

MÜDDET 

 

Madde  5- Şirketin müddeti kat’i kuruluşundan başlamak üzere süresizdir. 

 

 

 

SERMAYE 

 

Madde  6-  

Şirketin sermayesi 91.000.000-TL (Doksanbirmilyontürklirası)  olup, her biri 1,00-TL (bir)  

Türk Lirası nominal değerde 91.000.000-(Doksanbirmilyon) paya ayrılmıştır. 

Şirket Sermayesinin (91.000.000 TL-doksanbirmilyontürklirası) temsil eden hisselerin % 

27.32’sine tekabül eden 24.858.145,00.- TL’si hamiline, % 72.68 ’ine  tekabül eden 

66.141.855,00.- TL’si nama yazılıdır 

Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni 

pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir. 

 

KURUCU İNTİFA SENETLERİ 

 

Madde 7- Kaldırılmıştır. 

 

 

YÖNETİM KURULU  

 

Madde  8-  

Şirketin işleri ve idaresi umumi heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde 

seçilecek 7 veya daha fazla yönetim kurulu üyesinden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından  

idare olunur. 

 

 

Şirket, ilgili mevzuata uymak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube, irtibat bürosu, acentelik 

ve temsilcilikler açabilir. 



 

Yönetim kurulu, TTK’nın 375 ve diğer maddelerinde yer alan devredilemez görev ve yetkileri 

dışındaki yönetim görev ve yetkilerini üyelerden bir ya da birkaçına ya da üye olmayan 

üçüncü kişilere düzenleyeceği bir iç yönerge çerçevesinde kısmen veya tamamen 

devredebilir. 

 

 

 

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ 

 

Madde  9-  

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır. Genel Kurul görev süresini seçim 

sırasında daha kısa da saptayabilir. Görev süresinin bitmesi yada kendi isteği ile görevden 

ayrılmış kişi yeniden seçilebilir.  

Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. 

 

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 

Madde 10-  

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet 

etmek üzere bir başkan yardımcısı seçer. Süre sonunda aynı şahsın yeniden seçilmesi 

mümkündür. Yönetim Kurulu başkanının lüzum gördüğü hallerde ve en az beher takvim ayı 

içinde bir defa toplanır. Başkan toplantının da başkanıdır. Yönetim Kurulu, üyelerinin 

ekseriyetinin hazır bulunması şartı ile toplanır. 

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak yönetim kuruluna bağlı 

komiteler kurabilir.  

 

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır 

bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. 

 

Yönetim Kurulu toplantısı kararları Yönetim Kurulu karar defterine yazılarak en geç sonraki 

toplantıya kadar o kararın alındığı toplantıda bulunan üyelere imzalattırılır.  

 

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI 

 

 

Madde 11-  

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.  

 

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, 

bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması 

gereklidir.  

 

Yönetim Kurulu şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişileri ve imza yetkisinin münferit 

veya müşterek kullanacak imza yetkililerini ve yetki içeriklerini tespit eder. Bu kararlar tescil 

ve ilan ile hüküm ifade eder. 

 



 

TEMSİL YETKİSİNİN DEVRİ 

 

Madde 12-  
Yönetim kurulu, TTK’nın 375 ve diğer maddelerde yer alan devredilemez görev ve yetkileri 

dışındaki yönetim görev ve yetkilerini üyelerden bir ya da birkaçına ya da üye olmayan 

üçüncü kişilere düzenleyeceği bir iç yönerge çerçevesinde kısmen veya tamamen devredebilir. 

Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak 

üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması 

şarttır. 

 

 

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ 

 

Madde 13-  
Yönetim Kurulu üyelerine her toplantı için veya aylık bazda verilecek ücret Genel Kurulca 

tespit olunur. 

 

DENETİM  

Madde 14-  

Şirketin denetimi, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerine tabidir. 

 

DENETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

Madde 15- KALDIRILMIŞTIR. 

 

GENEL KURUL 

 

Madde 16-  

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret 

Kanunu’nun ilgili maddeleri uygulanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan 

itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise; şirket 

işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. 

 

TOPLANTI YERİ 

 

Madde 17-   

Genel Kurullar şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir 

yerinde toplanır. 

 

 

 

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI 

 



Madde 18-  

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca zorunlu kılınan hallerde gerek olağan, gerek 

olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır 

bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. 

 

 

 

TOPLANTI NİSABI 

 

Madde 19 –  

Genel Kurul  toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine 

tabidir. 

 

 

REY 

 

Madde 20-  

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya 

vekillerinin her pay için bir reyi olacaktır. 

 

VEKİL TAYİNİ 

 

Madde 21-  
Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin 

edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette payı olan pay sahipleri vekiller kendi 

reylerinden başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu reyleri kullanmaya 

yetkilidirler. 

 
 

İLAN 

 

Madde 22-  

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35’nci maddesinin 4`ncü fıkrası  hükümleri saklı 

kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan gazete  ile asgari onbeş gün evvel 

yapılabilir.  

Ancak Genel Kurul’un toplantıya çağrılmasına ait ilanlar  Türk Ticaret Kanununun 414`üncü 

maddesi hükümleri dairesinde ilan  ve  toplantı günleri hariç olmak  üzere en az iki hafta  

evvel yapılması lazımdır. 

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 474 ve  532`nci maddeleri 

hükümleri tatbik olunur. 

 

 

 

 

 

 



REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ 

 

Madde 23-  

Genel Kurul toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle  verilir. Ancak hazır bulunan pay 

sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye 

baş vurmak lazımdır. 

 

 

ESAS SÖZLEŞME TADİLİ 

 

Madde 24-  

Esas sözleşmede yapılacak olan değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline 

tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteberdir 

 

SENELİK RAPORLAR 

 

 

Madde 25-KALDIRILMIŞTIR 

. 

 

 

SENELİK HESAPLAR 

 

Madde 26- Şirketin hesap senesi ocak ayının birinci gününden başlıyarak Aralık ayının  

sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap senesi  müstesna  olarak şirketin kat`i surette 

kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder. 

KÂRIN TAKSİMİ 

 

Madde 27-   

Şirkette kar dagitimi Türk Ticaret Kanunu hükümleri dikkate alinarak Yonetim Kurulu onerisi 

dogrultusunda Genel Kurul tarafindan karara baglanir.  

 

Şirketin Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uygun olarak hazırladığı finansal tablolarında 

yer alan net dönem karından varsa bilançodaki geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra ulaşılan 

tutar üzerinden; 

a) Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca, toplam genel kanuni yedek akçe tutarı 

ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır, 

 

b) Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesinin ikinci fıkrasının c bendine uygun olarak 

%5 oranında birinci temettü ayrılır. 

 

c) Bakiye kısım Genel Kurul’un tespit edeceği şekilde dağıtılır veya olağanüstü yedek akçe 

olarak ayrılarak geçmiş yıl karlarına ilave edilir. 



 

d) Türk Ticaret Kanunu’nun 519. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca, pay 

sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere 

dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu, genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kar payının ve/veya 

bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımı suretiyle pay senedi olarak dağıtılması 

durumunda genel kanuni yedek akçe ayrılmaz. 

 

Genel kanuni yedek akçeler toplamının çıkarılmış sermayenin yarısını aşmış olması 

durumunda, Genel Kurul, çıkarılmış sermayenin yarısını aşan genel kanuni yedek akçelerin ne 

şekilde kullanılacağı hususunu serbestçe karara bağlayacaktır. 

 

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği yönetim kurulunun teklifi 

üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme ve kanunun hükümlerine 

uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz. 

 

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğler 

çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtabilir. 

 

 

KÂRIN TEVZİİ TARİHİ 

Madde 28-  

Senelik kârın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu’nun 

teklifi üzerine umumi heyet tarafından kararlaştırılır. 

Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz. 

 

 

YEDEK AKÇE 

Madde 29 –  

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. 

maddeleri hükümleri uygulanır. 

 

 

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK MUKAVELE 

 

Madde 30- KALDIRILMIŞTIR. 

 

KANUNİ HÜKÜMLER 

 

Madde 31- Bu esas  mukavelede  mevcut olmayan hususlar  hakkında Türk Ticaret 

kanununun ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 
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