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aşağıdaki şartlar dairesinde Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerin ani surette
kurulmasına dair hükümlerine göre kurucu sıfatıyla bir anonim şirket teşkil etmişlerdir.
Kısım I– Kuruluş
1 – Şirketin adı:
Madde 1 – Şirketin adı “Sunjüt Suni Jüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”dir.
2 – Şirketin merkez ve şubeleri:
Madde 2 – Şirketin merkezi İstanbul’dadır. Şirket Ticaret Bakanlığı’na haber vermek şartı ile yurt
içinde ve dışında şubeler açabilir.
3 – Şirketin amacı ve konusu
Madde 3 –
1) Plastik ve plastik mamulleri üretimi,
2) Her türlü tekstil, triko ve halı üretimi
3) Mermer, granit ve benzeri sair taşlar ile kum ve kireç ocakları ve her türlü maden ile ilgili ruhsat
edinilmesi ve işletilmesi ile istihsal edilen malzemenin işlenmesi.
4) Mobilya ve her türlü ev eşyası üretimi
5) Deri ve kürk mamulleri üretimi
6) Su ürünleri üretimi.
7) Yaş ve kuru gıda üretimi.
8) Dayanıklı tüketim malları, ev alet araç ve gereçleri üretimi.
9) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat ve tesisat taahhüt işleri, inşaat makine alet edevat
malzemeleri üretimi.
10) Toplu ve münferit konutlar inşası ve müşavirlik hizmetleri,
11) Otomotiv sanayi ve yan sanayi mamulleri üretimi.
12) Her türlü iletişim ve güç sistemleri ile elektrik ve elektronik cihazların üretimi.
13) Bilgisayar sistemleri, büro makinaları ve her türlü terminal aygıtların üretimi
14) Her türlü audio kaset, video kaset, plak compact disk üretimi.
15) Yurt içinde ve dışında her türlü turistik tesisler kuruluşu, inşası, işletilmesi, devir alınması,
devir edilmesi, kiralanması ve kiraya verilmesi.
16) Yurt içinde ve dışında her türlü turistik ve hediyelik eşya üretimi.
17) Hava, deniz ve kara yolu ile her türlü nakliye işleri.
18) Her türlü ambalaj malzemesi üretimi.
19) Sun’i jüt kanaviçe, çuval ve big bag üretimi.
20) Kimya sanayi mustahsarları üretimi.
21) Cam, çini ve porselen mamulü üretimi.
22) Optik, ölçü ve kontrol cihazları üretimi.

23) Tıbbi cihazlar ve hassas aletler üretimi.
24) Her türlü makine ve cihaz üretimi.
A) Şirket amacı ve konusu ile ilgili her türlü üretim, ithalat, ihracat, mümessillik, komisyonculuk,
acentelik ve dâhili ticaret yapabilir.
B) Lisans, patent, know-how, temsil anlaşmaları yapabilir.
C) Şirketin amacına giren konularda yurt içinde ve dışında ortaklıklar, bayilikler ve
mümessillikler ihdas edebilir. Yerli ve yabancı firmalarla ortaklık anlaşmaları yapabilir,
kurulmuş ve kurulacak şirketlere ortak olabilir.
D) Şirket, işleri için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdi ile emval ve
kefalet kredileri temin edebilir. Bunlar lehine her nevi aynı ve şahsi teminat (ipotek) verebilir.
Bu maksatla tapu dairesinde her türlü tescil ve terkin işlemleri yapabilir.
E) Şirket, konusuna giren işler için hakiki ve hükmi şahıslara şirket teşkili, mevcut işletmelere
iştirak ve menkul değerler ticaretini teşkil etmemek şartı ile onların hisselerini ve tahvillerini
ve demirbaş, vb gibi diğer menkul kıymetlerini almak, satmak, devretmek, mübadele etmek
rehin ve teminat olarak göstermek faaliyetlerinde bulunabilir.
F) Şirketin gayesine ulaşabilmesi için yurt içinde ve yurt dışında lüzumlu makine, demirbaş ve
tesisat ile gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak,
gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyetleri, kat mülkiyeti ve
kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, fabrika ve idare binaları, malzeme
depoları, makine parkları, garajlar, sahil vasıta barınakları, tamir ve tecrübe atölyesi ve
laboratuarı, imalathaneler, mermer, granit ve yukarıda anılan sair taşocakları ile kum, kireç ve
maden ocakları, şantiyeler inşa ve tesis edebilir.
G) Şirket borçlarını ve alacaklarını tamamen ipotek ve rehin verebilir, rehin alabilir, rehinleri fek
ve tadil edebilir.
H) Gemi dahil her türlü ticari ve şirket için gerekli taşıtları iktisap edebilir, devredebilir ve bunlar
üzerinde ayni şahsi tasarruflarda bulunabilir.
I) Şirket kendi ihtiyacını karşılamak amacıyla elektrik enerjisi üretimi yapabilir, üretim için
gerekli tesis ve yapıları kurabilir, inşa edebilir.
J) Şirket, Polipropilen ve Polietilenden mamul ambalaj atıklarının geri dönüşümünü ve ticaretini
yapabilir.
Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere
girişilmek istendiği takdirde idare meclisinin teklifi üzerine keyfiyet umumi heyetin onayına
sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Esas mukavele tadili
mahiyetinde olan işbu karar için Ticaret Bakanlığından gereken izin alınacaktır.
4 – Şirketin Müddeti:
Madde 4 – Şirket esas mukavelesinin Ticaret Bakanlığınca tasdik edilerek tescil edildiği tarihten
başlamak üzere sınırsız bir süre için kurulmuştur.
5. Şirketin Sermayesi:
Madde 5 – Şirketin sermayesi 34.530.000.- (otuzdörtmilyonbeşyüzotuzbin) YTL’dir. Bu sermaye her
biri nama yazılı 1.- (bir) YTL kıymetinde 34.530.000 adet hisseye ayrılmıştır.
Önceki sermayeyi teşkil eden 22.260.000. (yirmiikimilyomikiyüzaltmış) tamamı muvazaadan ari
olarak taahhüt edilmiş ve tamamı ödenmiştir.
Bu kez arttırılan 12.270.000.- (onikimilyonikiyüzyetmişbin) YTL’nin 12.267.266,17 YTL’si
olağanüstü yedekler enflasyon düzeltme farkı hesabından karşılanmış olup tamamı hissedarlara
hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

Olağanüstü yedekler enflasyon düzeltme farklarından karşılanacak olan tutarlar 09.11.2007 tarih-sayı
SMMM 14266/8026 -0222 sayılı dağıtılmayan geçmiş yıl karları raporunda tespit edilmiştir.
Bakiye 2.733,83 YTL’si nakdi sermaye olup, muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.
Arttırılan sermayenin tamamı tescil tarihinden itibaren üç ay içinde ödenecektir.
Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan
maddesi uyarınca yapılır.
Kısım: II – İdare
Yönetim Kurulu
1 – Üyelikler:
Madde 6 – Şirketin işleri, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanununun hükümlerine göre ortaklar
arasından seçilecek en az üç üyeden tespit olunacak bir yönetim kurulu tarafından idare olunur. İlk
yönetim kurulu üyeleri muvakkat birinci maddeye göre seçilmiştir.
2. Müddet:
Madde 7 – İlk idare meclisi âzaları üç yıl müddet için seçilmişlerdir. Bu müddetin hitamında ilk idare
meclisinin vazifesi sona erer ve yeniden seçim yapılır. Umumi heyet lüzum görürse idare meclisi
âzalarını her zaman değiştirebilir. Şu kadar ki, çıkan âzanın tekrar seçilmesi kabildir. İdare meclisi
âzaları azamî üç yıl için seçilirler.
3. Toplantılar:
Madde 8 – İdare meclisi şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir
defa toplanması mecburidir. (Türk Ticaret kanununun 330 ncu maddesinin 2. fıkrası saklıdır.)
4. Şirketi Temsil ve İlzam:
Madde 9 – Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu bu yetkilerinin
tamamını veya bir kısmını, üyelerinden bir veya birkaçına verebileceği gibi, ortak olmayan kimseleri
müdür olarak tayin edebilir. Tayin edilen müdürlerin yetkileri Yönetim Kurulunca belirlenir. Şirket
tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların
şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.
Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç
Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.
5. Vekâlet:
Madde 10 – İttifakla karar vermek şartı ile idare meclisi âzalarından birine veya bir kaçına veya
üçüncü şahıslara vekâlet verebilir ve bunların ilzam hudutlarını tesbit eder.
6. Kararlar ve Azaların Vazifeleri:
Madde 11 – İdare meclisinde bütün kararlar ekseriyetle alınır.
7. İdare Meclisi âzalarının ücretleri:
Madde 12 – İdare meclisi âzalarının ücretleri her sene umumi heyet tarafından sebketmiş olan
mesailerine göre ve şirketin malî durumuna göre her biri için ayrı ayrı tespit edilir.

8. Murakıp
1. Seçilmesi
Madde 13 – Umumi heyet hissedarlar arasından veya hariçten en çok üç sene için bir murakıp seçer.
İlk umumi heyet toplantısına kadar vazife görecek murakıbın ismi muvakkat ikinci maddede
gösterilmiştir.
2. Vazifesi:
Madde 14 – Murakıp Türk Ticaret kanununun 353. maddesinde sayılan vazifelerin ifası ile
mükelleftir. Bundan başka şirketin iyi idaresinin temini ve şirketin menfaatlerinin korunması
hususunda lüzumlu göreceği bütün tedbirlerin alınması için umumi heyeti toplantıya dâvet etmeye ve
toplantı gününü tâyine, Türk Ticaret kanununun 354üncü maddesinde yazılı raporu tanzime salâhiyetli
ve vazifelidir. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde murakıp bu salâhiyetini derhal
kullanmak zorundadır. Kanun ve işbu esas mukavele ile kendisine düşen vazifeyi yapmamaktan dolayı
murakıp mesuldür.
Umumi heyet:
1. Toplantı şekli:
Madde 15 – Umumi heyetler ya âdi veya fevkalâde olarak toplanır. Adi umumi heyet şirketin hesap
devresinin sonundan itibaren üç ay içinde toplanır. Bu toplantıda Türk ticaret kanununun 369uncu
maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalâde umumi heyetler şirket
işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve esas mukavelede yazılı hükümlere göre
toplanır ve gerekli kararları alır.
2. Toplantı tarihi ve yeri:
Madde 16 – Umumi heyetler şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin
elverişli diğer bir yerinde toplanır. (Türk Ticaret kanununun 371. maddesi hükmü mahfuzdur)
3.Vekil tâyini:
Madde 17 – Umumi heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar arasından veya
hariçten (Türk Ticaret kanununun 360. maddesinin 2.fıkrası mahfuzdur) tayin edecekleri vekil
vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri
hissedarların sahip oldukları reyleri kullanmaya yetkilidirler. Salâhiyetnamelerin şeklini idare meclisi
tâyin ve tespit eder.
4. İlân:
Madde 18 – Şirkete ait ilânlar Türk Ticaret kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz
kalmak kaydı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgarî 15 gün evvel yapılır.
Mahallinde gazete intişar etmediği takdirde, ilân en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak umumi
heyetin toplantıya çağrılmasına ait ilânlar Türk Ticaret kanununun 368. maddesi hükümleri dairesinde
ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lâzımdır. Sermayenin
azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilânlar için kanunun 397 ve 438inci maddeleri hükümleri tatbik olunur.
5. Rey:
Madde 19 – Adi ve fevkalâde umumi heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya
vekillerinin her hisse için bir reyi olacaktır. Rey hesabı hisse senetlerinin itibarî değerine göre yapılır.

6. Reylerin kullanma şekli ve toplantı nisabı:
Madde 20 – Şirketin tâbiyetini değiştirmek veya pay sahiplerinin taahhütlerini artırmak veya şirket
ana mukabelesinde tadilât yapabilmek hususundaki kararların alınabilmesi için bütün pay sahiplerinin
ittifakı şarttır. Umumi heyetler Türk Ticaret kanununda aksine olan hükümler haricinde şirket
sermayesinin en az 4/5 ine malik olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin iştirakiyle toplanır. Bu
nisbet temin edilmediği surette idare meclisi tekrar umumi heyeti toplantıya dâvet edebilir. Bu
toplantıda ilk toplantı için lüzumlu olan nisap şarttır. Bu toplantıda nisap temin edilmediği surette
idare meclisi üçüncü bir toplantı yapabilir. Bu toplantıda 2/3 nisap temin edildiği takdirde toplantı
yapılır. Alınacak kararlar bu maddenin 1. fıkrasındaki hususlara şâmil olmayan hususlarda ise
toplanan nisabın %80 (yüzde seksen) inin ekseriyeti ile alınan kararlar tatbik olunur. Esas mukavele
ile pay sahiplerinin haiz oldukları müktesep hakları, bu pay sahiplerinin rızası olmadıkça umumi heyet
hiçbir şekilde tadil ve değiştiremez. Umumi heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir.
Ancak bir itiraz vuku bulduğu surette teker teker ismen tadat edilerek sayılır. Hazır bulunan
hissedarların temsil ettikleri sermayenin yüzde 80ine sahip olanların isteği ile gizli reye başvurmak
suretiyle yapılır.
7. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi:
Madde 21 – Gerek Olağan gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı temsilcisinin bulunması Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile
Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’in 32.
maddesi kapsamında sayılan haller haricinde zorunlu değildir. Söz konusu Yönetmeliğin 32.
maddesinde belirtilen Genel Kurul toplantıları için bu Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.
8. Karar nisabı:
Madde 22 – Türk Ticaret kanununun daha fazla ekseriyet aradığı haller ve mukavelenin 20nci
maddesindeki haller dışında umumi heyet toplantılarında karar alınabilmesi için nisabı temsil eden pay
sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin yüzde 80inin o husus lehine oy vermiş olması gerekir.
9. Esas mukavele tâdili:
Madde 23 – Bu esas mukavelede meydana gelecek bilcümle değişikliklerin tekemmülü için Ticaret
Bakanlığının izni şarttır. Ancak umumi heyetin şirket mukavelesini tadil edebilmesi için bütün pay
sahiplerinin iştiraki ile toplanılması ve toplantıda ittifakla karar alınması gerekir. Bu karar alındıktan
sonra değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil edildikten sonra muteber olur.
10. Senelik hesaplar:
Madde 24 – Şirketin hesap yılı, Kasım ayının birinci gününde başlar ve ertesi yılın Ekim ayının son
gününde biter.
11. Senelik raporlar:
Madde 25 – İdare meclisi ve murakıp raporları ile senelik bilânçodan umumi heyet zabıtnamesinden
ve umumi heyette hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha
umumi heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığına gönderilecek
veya toplantıda hazır bulunacak komisere verilecektir.
12. Kârın taksimi:
Madde 26 – Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya
ayrılması zarurî olan miktar hesap senesi sonunda, tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye
kalan miktar safi kârı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kârdan % 5 (yüzde beş) kanuni ihtiyat

akçesi ayrıldıktan sonra ve itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına yüzde 5
nisbetinde birinci temettü evrilmesine yetecek miktar çıkarıldıktan sonra geriye kalan kısım umumi
heyetin tesbit edeceği şekil ve surette dağıtılacaktır. Umumi heyet idare meclisi âzalarına, idare
meclisinde ittifakla gösterilecek şirket müdür, müstahdem ve işçilerine kârın bir kısmının
dağıtılmasına hazır olacak pay sahiplerinin %80 (yüzde seksen) ekseriyetle karar verilebilir. İdare
meclisi âzaları ile işçi ve müstahdemlere tefrik edilen miktarla ikinci temettü hissesi olarak
hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan paradan Türk Ticaret kanununun 466. maddesinin 3. bendi
gereğince yüzde 10 kesilerek âdi ihtiyat akçesine eklenir. Umumi heyet, kârın tamamının veya bir
kısmının dağıtılmasına karar verebileceği gibi tamamının veya bir kısmının fevkalâde ihtiyat akçesi
olarak da ayrılmasına karar verebilir.
Madde 27 – Senelik kârın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği idare meclisinin teklifi
üzerine umumi heyet tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan
kârlar geri alınamaz.
13. İhtiyat akçesi:
Madde 28 – Şirket tarafından ayrılan âdi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin yüzde 20sine varıncaya
kadar ayrılır. (Türk Ticaret kanununun 467. maddesi hükmü mahfuzdur). Umumi ihtiyat akçesi esas
sermayensin yüzde 20sine baliğ olan miktarın herhangi bir sebeple altına düşerse bu miktara varıncaya
kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam edilir. Umumi ihtiyat akçesi esas sermayenin yarısını
geçmedikçe, münhasıran ziyanların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye,
işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınması için
sarfolunabilir.
Kanunî ve ihtiyarî ihtiyat akçeleri ile kanun ve bu esas mukavele hükümlerine göre ayrılması gereken
paralar safî kârdan ayrılmadıkça hissedarlara kâr dağıtılamaz.
Kısım: III- Şirketin fesih ve tasfiyesi
1. Fesih halleri:
Madde 29 – Şirket Türk Ticaret kanununda gösterilen sebeplerle veya mahkeme kararı ile veya
hissedarların Türk Ticaret kanununun bu baptaki hükümlerine uygun umumi heyet kararı ile
fesholunur.
2. Umumi heyetin dâveti:
Madde 30 – İdare meclisi herhangi bir sebeple şirketin fesih ve tasfiyesini ve devamını görüşmek
üzere umumi heyeti toplantıya çağırabilir.
3. Tasfiye memurları:
Madde 31 – Şirket iflâstan gayri bir sebeple infisah eder veya fesholunursa tasfiye memurları umumi
heyet tarafından tâyin edilir. Seçime 22. madde hükmü uygulanır.
4. Tasfiyede tatbik edilecek kanunî hükümler:
Madde 32 – Şirketin fesih ve tasfiyesi tasfiye memurlarının salâhiyeti ve mesuliyeti Türk Ticaret
Kanununun 444 ilâ 449. maddelerinin hükümlerine göre tesbit edilir.

Kısım: IV – Müteferrik Hükümler
1. Payların nevi:
Madde 33 – Kaldırılmıştır.
2. Payların devri:
Madde 34 – Şirketin kuruluşundan başlayarak ilk üç yıl için idare meclisinin ittifakla vereceği tasvip
ve muvafakat kararı olmadıkça şirketin hisse senetleri üçüncü kişilere devredilemez, temlik ve terhin
edilemez.
Bunun aksine yapılan tasarruflar hükümsüz olduğu gibi pay defterine dahi tescil edilemez.
İlk üç yıl geçtikten sonra, hissedarlar hisse senetlerini üçüncü kişilere devretmekte serbesttirler.
3. Esas sermayenin artırılmasına iştirak:
Madde 35 – Lüzumu halinde umumi heyet kararları ile sermaye artırılabilir. Ancak sermayenin
tamamı ödenmedikçe artırılamaz. Bu husustaki kararlar ittifakla alınır. Sermaye tezyidi, yeni hisse
senetleri veya imtiyazlı hisse senetleri çıkarılması veya hissedarların taahhütleri artırılarak veya
fevkalâde ihtiyat akçeleri hesaplarındaki meblağlardan sermayeye nakledilmek suretiyle yapılır.
Fevkalâde ihtiyat akçeleri hesaplarında birikmiş hesapların sermayeye ilâvesi suretiyle sermaye
tezyidine karar verilmesi halinde her hissedar şirketteki sermaye hissesi nispetinde ve bedelsiz olarak
yeni hisseye sahip olur.
Sermaye artırılması halinde mevcut hisse senetleri sahiplerinin hâmili bulundukları hisse sayısı
nispetinde artırılan sermaye karşılığı olan hisse senetlerini ihraç değeri üzerinden tercihan almak
salâhiyetleri vardır.
4. Bakanlığa gönderilecek mukavele:
Madde 36 – Şirket bu esas mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi on nüshasını da Ticaret
Bakanlığına gönderecektir.
5. Kanunî hükümler:
Madde 37 – Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret kanununun
hükümleri tatbik edilir.
Muvakkat Madde 1 - İlk idare meclisine üç yıl için Ziya Karakaş, Avram Levi, Lazar Aldiş ve
Furtuna Zamero seçilmişlerdir.
Muvakkat Madde 2 - İlk murakıp olarak bir yıl için ve toplanacak ilk umumi heyetin de tasvibine
sunulmak kaydı ile T.C. tabiyetinden Ayhan Hankuş seçilmişlerdir.

