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1. BİRİNCİ BÖLÜM : SUNUŞ 
 
1.1 DÜNYA ve TÜRKİYE EKONOMİSİ: 
 

ABD’de GSYİH, 2007 yılının dördüncü çeyreğinde, mevcut konut piyasası sorunlarına tüketim 
tarafındaki yavaşlamanın eklenmesi ile birlikte sadece %0,6 artış kaydetmiştir. Önümüzdeki 
dönemde mortgage piyasalarındaki dalgalanmanın konut yatırımlarında gerileme nedeniyle 
devam etmesi beklenmektedir. Faiz indirim sürecini 2008 yılında da devam ettiren FED son 
toplantısında kısa vadeli faiz oranlarını 75 baz puan düşürerek %2,25 seviyesine çekmiştir. 
Böylece yılbaşından bugüne toplam indirim 200 baz puana ulaşmıştır.  
 
Ülkemizde ise, TÜİK’in açıkladığı dördüncü çeyrek büyüme rakamlarına göre GSYİH %3,4 ile 
beklentilerin altında artış göstermiştir. Büyümeye en yüksek katkı sağlayan imalat sanayi 
büyümesi %3,6 olmuştur. Tarım geçen üç çeyrekte olduğu gibi bu çeyrekte de gerilemiş ve 
%9,7 küçülerek büyüme verisinin beklentilerin altında kalmasının en önemli sebebi olmuştur. 
Harcamalar tarafına baktığımızda özel nihai tüketim harcamaları bu çeyrekte %2,9 büyümüştür. 
2007 yılında, seçim sürecinin sona ermesinin ardından kamu kesiminin büyümeye olan katkısı 
azalmaya başlamış, yıl genelinde özel sektörün yatırım harcamaları %8,1 büyüyerek en olumlu 
katkıyı gerçekleştirmiş ve GSYİH %4,5 oranında artmıştır. 2008 yılı için özellikle kamu 
kesiminde önemli artışlar beklenmemekte, özel tüketimin seyrinin ise global piyasaların seyri 
tarafından belirleneceği öngörülmektedir.  
 
TCMB Para Politikası Kurulu küresel ekonomide devam eden belirsizlikler ve fiyatlama 
davranışlarına ilişkin risklerin para politikasında temkinli olma gereğini artırması nedeniyle 
Mart ayında faiz indirim politikasına son vererek kısa vadeli faiz oranlarını değiştirmemiştir.  
 
Mart ayında TÜFE beklentilerin üzerinde %0,96 artış göstermiştir. Giyim kaleminde yaşanan 
%1,80 artışın enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesinin en önemli nedeni olduğu 
görülmektedir. Yıllık enflasyon %9,10’dan %9,15’e yükselerek, Merkez Bankası’nın belirsizlik 
sınırı olan %9,10’un üzerinde gerçekleşmiştir. Merkez Bankası’nın para politikasını 
oluşturmada önem verdiği özel kapsamlı H grubu enflasyon endeksi, Mart ayında %1,30 
artarken, yıllık olarak %6,50’den %7,36’ya yükselmiştir. Önümüzdeki dönemde global 
piyasalarda meydana gelen dalgalanmanın ardından YTL’de yaşanan değer kaybının enflasyona 
etkisi olumsuz olacaktır. Ancak TCMB zayıf devam etmesi beklenen iç talep nedeni ile bu 
durumun etkisinin sınırlı olacağını öngörmektedir. Ancak yine de dış piyasalara ek olarak gıda 
ve enerji fiyatlarına ilişkin belirsizliklerin enflasyon hedefine ulaşılmasını geciktirebileceğini 
söylemektedir. Enflasyon tarafında ortaya çıkan bu olumsuz tabloya rağmen büyüme tarafında 
iç talep yönünden sorun gözükmemesi, bütçe tarafında yıl başından bu güne olumlu bir seyir 
izlenmesi ve hükümetin IMF ile Mayıs ayında stand-by anlaşmasının sona ermesine rağmen 
ihtiyati stand-by anlaşması gibi, finansman içermeyen bir düzenleme ile yola devam 
edilebileceğinin belirtmesi ile bu yıl için en kötü senaryonun faiz oranlarında değişikliğe 
gidilmemesi olacağı düşünülmektedir. 
 
Türk bankacılık sistemi, 2001 yılında yaşanan kriz sonrasında yeniden yapılanması ve sermaye 
yapısını güçlendirmesi nedeniyle bugünkü global finansal krizden asgari düzeyde 
etkilenmektedir. 2007 yılının son çeyreğine ilişkin bilanço sonuçları da bankacılık sisteminde 
dünyayı etkileyen konut kredilerine ilişkin menkul kıymetlere yatırım yapılmadığını 
göstermektedir. Ancak artan enerji fiyatları nedeniyle cari işlemler açığının daralan iç tüketime 
rağmen artması, yurt dışı finansman koşullarının daralması önümüzdeki döneme ilişkin riskleri 
artırdığından, hisse senedi piyasamız ilk çeyrekte dünyada en fazla düşen piyasalardan birisi 
olmuştur. 
 
Merkez Bankası’nın ilk çeyrekte 50 baz puanlık faiz indirimi yapmasına rağmen bono faizleri 
201 baz puan yükselmiştir. Diğer taraftan daralan kredi koşulları nedeniyle YTL, Dolar 
karşısında %12,7 değer kaybetmiştir. 
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1.2 ÖZET FİNANSAL BİLGİLER:  
 

2008/3 2007FİNANSAL GÖSTERGELER  
(BİN YTL)  (BİN YTL) 

TOPLAM ÜRETİM 202.090 683.808

AKTIF TOPLAMI  2.880.826 2.825.117

ÖDENMIŞ SERMAYE 175.000 175.000

ÖZ KAYNAKLAR  291.674 344.312

GENEL TEKNIK KÂR 205 7,958

VERGI ÖNCESI KAR    10.673 57.091

NET KÂR  8.755 45.481
 
 

2008/3 2007
TEMEL RASYOLAR 

(%) (%)
VERGI ÖNCESI KÂR / 
ÖZKAYNAKLAR                     4 17

PRİM VE KATKI PAYI ÜRETİMİ / 
TOPLAM AKTIFLER  7 24

ÖZKAYNAKLAR / TOPLAM 
AKTIFLER 10 12

 
 
1.3 TARİHSEL GELİŞİM:  
 

1990  Anadolu Hayat Sigorta A.Ş., Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi tarafından 
 yürütülmekte olan hayat sigortacılığı faaliyetlerini devralarak ülkemizin ilk hayat 
 sigorta şirketi olarak kuruldu. 
 
1991  Ankara, Bursa, Adana ve İzmir’de Şube Müdürlükleri açıldı.  
 
1992  Geniş Kapsamlı Sağlık Sigortası poliçeleri düzenlemeye başladı. 
 
1998  Ankara Şube Müdürlüğü, İç Anadolu Bölge Müdürlüğü adını aldı. 
 
1999 KKTC'de hayat sigortacılığı faaliyetlerini yürütmek üzere Lefkoşa Şubesi 
 kuruldu. Sirkeci  ve Kadıköy Şube Müdürlükleri açıldı.  
 
2000  Anadolu Hayat Sigorta A.Ş. halka açılan ilk ve tek hayat sigortası şirketi oldu. Aralık 
 ayında Türkiye İş Bankası iştiraklerinin de bulunduğu İş Kuleleri'ne  taşındı.  
 
2001  “Herkese Birikim Sigortası” ile Türkiye'de ilk kez yaş sınırı ve sağlıklı olma 
 koşulları aranmadan sigorta yapılmasına olanak sağlandı. Bursa, Adana, İzmir  ve 
 İstanbul'daki Şube Müdürlükleri Marmara, Güney Anadolu, Ege, İstanbul 1. ve İstanbul 
 2. Bölge Müdürlükleri olarak yeniden yapılandı.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.Ş. 
01 OCAK-31 MART 2008 
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 

3 

 
2002  “Bireysel Emeklilik Yatırım ve Tasarruf Sistemi Kanunu”nun yayımlanmasının 
 ardından, bu alanda faaliyet gösterebilmek için Bireysel Emeklilik Şirketine 
 dönüşüm için başvuruda bulundu. 
 
2003  T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nca dönüşüm izninin verilmesinin 
 ardından  ruhsat  aldı ve Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. unvanıyla faaliyete  başladı.  
 27 Ekim tarihinde ilk bireysel emeklilik sözleşmesini düzenledi. 
 
2004  Bir ilki daha gerçekleştirerek, hiçbir sosyal güvencesi ve ek geliri olmayan ev 
 hanımlarına ileri  yaşta gelir sahibi olabilmelerini sağlayan “Ev Hanımları Emeklilik 
 Planı”nı sundu. Yasal düzenlemeler gereği, sağlık sigortaları portföy  ve faaliyetlerini 
 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’ne devretti. Bireysel Emeklilik katkılarının ve 
 Hayat Sigortaları primlerinin internet üzerinden ödenebilmesini sağladı. 
 
2005  İştiraki olduğu Türkiye İş Bankası A.Ş. ile yürütmekte olduğu Bankasürans 
 çalışmaları kapsamına, acentelik sözleşmesi düzenlediği Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 
 (TEB) ve HSBC  Bank A.Ş.'yi dahil etti. 
 
2006  T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 
 (ÇYDD) ile birlikte, 8 yıl sürmesi planlanan “Geleceğin Sigortası Kızlarımız” adlı 
 sosyal sorumluluk projesini başlattı. Bankasürans çalışmalarını Anadolubank A.Ş. ve 
 TSKB A.Ş. ile imzaladığı acentelik sözleşmeleri ile genişletti.  
 
2007  Bireysel Emeklilik Sistemi’nde ilk emeklilerini verdi. İnternet sitesini  yenileyerek, 
 Bireysel Emeklilik hesapları işlemlerinin internet üzerinden  yapılmasına olanak 
 sağladı. Bank Pozitif A.Ş. ile acentelik anlaşması imzaladı. 
 
 

1.4 ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ: 
 
Hesap dönemi içinde, Şirket ana sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 
 
 

1.5 ORTAKLIK YAPISI ve PAYLARA AİT BİLGİLER: 
 
31 Mart 2008 tarihi itibariyle Şirket’in ödenmiş sermayesi 175.000.000 YTL olup, tamamı 
ödenmiş her biri 1 Ykr değerindeki 17.500.000.000 paydan ibarettir. 
 
Sermayenin ortaklara göre dağılımı aşağıdaki gibidir: 

 
 Pay Tutarı (YTL) Pay Oranı (%) 
TÜRKIYE İŞ BANKASI A.Ş. 108.500.000 62 
ANADOLU ANONIM TÜRK SIGORTA 
ŞTI. 

35.000.000 20 

MILLI REASÜRANS T.A.Ş. 1.750.000 1 
FORTIS BANK A.Ş. 1.750.000 1 
HALKA AÇIK 28.000.000 16 
Toplam 175.000.000 100               

 
 
175.000.000 YTL tutarındaki sermayeyi temsil eden 17.500.000.000 payın 100.000.000 adedi 
(A) Grubu, kalan 17.400.000.000 adedi ise (B) Grubu’dur. Bilanço tarihi itibariyle (A) Grubu 
payların tamamı ortaklardan Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye aittir. 
 
(A) Grubu pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi dışında herhangi bir imtiyaz 
tanınmamıştır. Ana sözleşmeye göre sermaye artırımlarında, yeni (A) grubu pay ihdas edilemez. 
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının sahip oldukları Şirket 
hisseleri önemsiz düzeydedir. 
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2008 yılı ilk üç aylık dönem içinde, Şirket sermayesinde ve ortaklık yapısında herhangi bir 
değişiklik meydana gelmemiştir. Öte yandan, 06.03.2008 tarih ve 448/3 sayılı Yönetim 
Kurulumuz kararı ile çıkarılmış sermayenin, 175.000.000 YTL’den 250.000.000 YTL’ye 
yükseltilmesi kararlaştırılmış ve bu doğrultuda, ihraç edilecek hisse senetlerinin kayda alınması 
amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur.  

 
Kar Payı Dağıtımı: 
 
27 Mart 2008 tarihinde gerçekleştirilen Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2007 yılı 
karından 20.000.000 YTL’si hisse senedi (%11,4285), 15.000.000 YTL’si nakit (%8,5714) 
olmak üzere toplam 35.000.000 YTL tutarında kar payı dağıtılması kabul edilmiştir. 
 
2007 yılı nakit kar paylarının dağıtımına 31 Mart 2008 tarihinde başlanmıştır. Ortaklara 
dağıtılacak nakit kar paylarına ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda sunulmuştur:  
 
 
DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ  
PAY BAŞINA NAKİT TEMETTÜ BİLGİLERİ 

1 YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET 
EDEN NAKİT TEMETTÜ  

  GRUBU 

TOPLAM NAKİT 
TEMETTÜ TUTARI 

(YTL) TUTARI (YTL) ORAN (%) 
BRÜT A                       85.714,29                       0,085714                             8,5714     
  B                14.914.285,71                       0,085714                             8,5714     
  TOPLAM                15.000.000,00        
          
NET A                       72.857,14                       0,072857                             7,2857     
  B                12.677.142,86                       0,072857                             7,2857     
  TOPLAM                12.750.000,00        
          
 

ORTAKLARA DAĞITILAN NAKİT KAR 
PAYI TUTARI (YTL) 

ORTAKLARA DAĞITILAN NAKİT KAR 
PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET 
DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%) 

                                             15.000.000,00     34,50% 
 

 
1.6 İŞLETMENIN FAALİYET KONUSU ve SEKTÖRDEKİ KONUMUNUN 

DEĞERLENDİRİLMESİ :  
 

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik 
faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin iç 
tüzüğü oluşturmak, emeklilik sözleşmeleri, yıllık gelir sigortası sözleşmeleri, portföy yönetimi 
sözleşmeleri, fon varlıklarının saklanması için saklayıcı ile saklama sözleşmeleri akdetmek; 
ferdi veya grup hayat ya da ölüm sigortaları ile bunlara bağlı kaza sigortaları, her türlü can 
sigortaları ve bütün bu sigortalarla ilgili reasürans işlemleri yapmaktır.  

 
 31 Mart 2008 tarihi itibarıyla, Şirket’in kurucusu olduğu 17 adet Bireysel Emeklilik Yatırım 

Fonu bulunmaktadır.  
 
 Türkiye'nin ilk hayat sigortası şirketi Anadolu Hayat Emeklilik faaliyetlerine 1990 yılında 

başlamıştır.  
 

Bireysel emeklilik ve hayat sigortası alanlarında faaliyet gösteren Anadolu Hayat Emeklilik, 
İstanbul'daki genel merkezi ve yurt çapında yaygın dağıtım ağıyla katma değeri yüksek ve 
kaliteli hizmet sunmaktadır.  
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Anadolu Hayat Emeklilik; İstanbul (2), Ankara, Adana, Bursa ve İzmir'de bulunan bölge 
müdürlükleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki şubesi, direkt satış ekibi ve 300'e ulaşan 
acentesiyle ürünlerini müşterileriyle buluşturmaktadır.  
 
Anadolu Hayat Emeklilik ülkemizdeki en yaygın bankasürans ağına sahiptir. Şirket; Türkiye İş 
Bankası, HSBC, TEB ve Anadolubank'ın 1900'ü aşkın şubesini hizmet sürecinin temel bir 
dağıtım kanalı olarak kullanmaktadır.  
 
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'nin kurucularından biri olan Anadolu Hayat Emeklilik, bu 
branştaki dördüncü faaliyet yılını katılımcı sayısındaki liderliğini pekiştirerek tamamlamıştır.  
 
Sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme kaydeden Anadolu Hayat Emeklilik, Mart 2008 sonu 
itibarı ile BES'te toplam 320.557 katılımcıya ulaşmıştır. Bu katılımcı sayısı sektör toplamının 
%21'ini temsil ederken, Anadolu Hayat Emeklilik'in yatırıma yönlendirdiği toplam tutar 817 
milyon YTL olmuştur. Bireysel emeklilik alanında 962 milyon YTL fon büyüklüğüne 
ulaşmıştır. 
 
Faaliyete geçtiği günden bu yana hayat sigortaları branşında ülkemizin en önde gelen 
şirketlerinden biri olan Anadolu Hayat Emeklilik, 2008 yılında 93 milyon YTL prim üretimi 
gerçekleştirmiş, sektörün toplam hayat prim üretiminden aldığı pay oranı %20 düzeyinde 
gerçekleşmiştir.  

 
 

1.7 KATEGORİLERİ İTİBARİYLE DÖNEM İÇİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN 
ORTALAMA SAYISI: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    31 Mart 2008  
(Adet) 

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ                          6 
YÖNETİCİ                        60 
MEMUR                       207 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL                          7 
PAZARLAMA VE SATIŞ ELEMANI                      243 
DİĞER                        20 
TOPLAM                      543    
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1.8 ORGANIZASYON ŞEMASI: 
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1.9 İRTİBAT NOKTALARI ve İLETİŞİM BİLGİLERİ : 
  

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. 
İletişim adresi: hizmet@anadoluhayat.com.tr 
 
Genel Müdürlük 
İş Kuleleri Kule 2 Kat: 16, 18, 19, 20 34330 4. Levent-İstanbul 
Tel : (0212) 317 70 70 
Fax : (0212) 317 70 77 
 
İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü 
Setüstü İnebolu Sokak No:39 Haktan İş Merkezi 34427 Kabataş-İstanbul 
Tel : (0212) 244 76 00 pbx 
Fax : (0212) 243 84 40 
 
İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü 
Caferağa Mahallesi Neşet Ömer Sokak No:4 Kat: 1 34710 Kadıköy-İstanbul 
Tel : (0216) 330 94 84 pbx 
Fax : (0216) 330 92 54 
 
İç Anadolu Bölge Müdürlüğü 
Tunus Caddesi No: 46 06680 Kavaklıdere-Ankara 
Tel : (0312) 468 62 82 pbx 
Fax : (0312) 468 30 67 
 
Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü 
Kurtuluş Mahallesi Ziya Paşa Bulvarı Tevfik Bey Apt. No:37/A Zemin Kat 01120 Seyhan-
Adana 
Tel : (0322) 458 30 70 pbx 
Fax : (0322) 458 70 43 
 
Marmara Bölge Müdürlüğü 
Fomara Meydanı Mantıcı Cad. No: 21 Aytı Plaza Kat: 1 16030 Bursa  
Tel : (0224) 223 71 35 / 223 73 57 
Fax : (0224) 223 75 08 
 
Ege Bölge Müdürlüğü 
Atatürk Caddesi No: 92 Kat: 3 35210 Konak-İzmir 
Tel : (0232) 441 23 43 
Fax : (0232) 441 82 92 
 
K.K.T.C. Şube 
Şerif Arzık Sokak No:25 Köşklüçiftlik Lefkoşa-K.K.T.C. 
Tel : (0392) 227 01 27 / 227 04 08 
Fax : (0392) 227 01 26 
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2. İKİNCİ BÖLÜM : KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI 

 
 

2.1 YÖNETİM KURULU BAŞKAN ve ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER: 
 

M. Sırrı Erkan  
Yönetim Kurulu Başkanı 
1955, Siirt. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. 
Türkiye İş Bankası'na 1981 yılında katılan ve kariyerine Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş 
Yardımcısı olarak başlayan Erkan, 2000-2001 yılları arasında Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yaptı. 9 Haziran 2003 tarihinde atandığı Anadolu Hayat 
Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini halen sürdürmektedir. 
 
Süleyman Kalkan  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
1956, Kırşehir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 
mezunu. 1983 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve 
başladı. 28 Mart 2007 tarihinden bu yana da Anadolu Hayat Emeklilik’te Yönetim Kurulu 
Üyeliği görevini sürdürmektedir. 

 
Mete Uğurlu  
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 
1955, Ankara. ODTÜ İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu. Türkiye İş Bankası'na 
1978 yılında uzman yardımcısı olarak katılan Uğurlu, Organizasyon Müdürlüğü ve Bilgi İşlem 
Müdürlüğünde çeşitli kademelerde görev yapmış, 2002 yılında Genel Müdür Yardımcılığı 
görevine atanmıştır. 31 Ocak 2006 tarihinden bu yana  Anadolu Hayat Emeklilik’e Genel 
Müdür görevini yürütmektedir. 

 
Selim Selvi 
Yönetim Kurulu Üyesi 
1962, Akdağmadeni. ODTÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu. 
Türkiye İş Bankası’ndaki kariyerine, 1984 yılında, Organizasyon Müdürlüğü’nde Program 
Yardımcısı olarak katıldı. 27 Mart 2008 tarihinden bu yana da Anadolu Hayat Emeklilik’te 
Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir. 
 
Emre Duranlı  
Yönetim Kurulu Üyesi 
1972, Düsseldorf/Almanya. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce 
İşletme Bölümü mezunu. Türkiye İş Bankası'ndaki kariyerine 1996 yılında Teftiş Kurulu 
Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Duranlı,  2005-2006 yılları arasında 
Anadolu Hayat Emeklilik Denetim Kurulu üyeliği yapmış olup, 27 Mart 2006 tarihinde 
Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiştir.  
 
Senar Akkuş  
Yönetim Kurulu Üyesi 
1969, Diyarbakır. ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu. 1991 
yılında Türkiye İş Bankası Fon Yönetimi Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak çalışma 
hayatına başlayan Akkuş, 2000-2003 yılları arasında Anadolu Hayat Emeklilik Denetim Kurulu 
üyeliği yapmış olup, 28.03.2007 tarihinde Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 
seçilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.Ş. 
01 OCAK-31 MART 2008 
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 

9 

 
 

Serdar Gençer  
Yönetim Kurulu Üyesi 
1967, Siverek. ODTÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu. 
University of Nottingham (İngiltere)'de finans konusunda yüksek lisans programını tamamladı. 
Türkiye İş Bankası'ndaki kariyerine 1990 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş 
Yardımcısı olarak başlayan Gençer, Muhasebe Müdür Yardımcısı ve Muhasebe Grup Müdürü 
olarak görev yapmıştır. 2003 yılından beri Bütçe ve Planlama Müdürlüğü'nde Seksiyon Müdürü 
olarak görev yapmakta olan Gençer, 7 Mayıs 2007 tarihinde Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim 
Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. 

 
Yalçın Sezen  
Yönetim Kurulu Üyesi 
1965, Kemalpaşa/İzmir. ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. 1987'de Türkiye İş 
Bankası'nda Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. Sezen, 27 
Temmuz 2005 tarihinden bu yana Anadolu Hayat Emeklilik'te Yönetim Kurulu Üyeliği görevini 
sürdürmektedir. 
 
Erdal İnceler  
Yönetim Kurulu Üyesi 
1968, Niğde. ODTÜ Ekonomi Bölümü mezunu. 1998 yılında Edinburgh, Heriot-Watt 
University'de Uluslararası Bankacılık ve Finans konusunda yüksek lisans programını 
tamamladı. Halen Swiss Management Center'da İşletme doktora programına devam etmektedir. 
1990 yılında Türkiye İş Bankası Eğitim Müdürlüğü'nde göreve başlayan İnceler, 30 Ocak 2006 
tarihinde Anadolu Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilmiştir. 
 
Hüray Böke 
Denetçi 
1960, Ordu. ODTÜ İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu. 1986 yılında Türkiye İş 
Bankası Eğitim Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 27 Mart 2006 
tarihinden bu yana Anadolu Hayat Emeklilik Denetçilik görevini sürdürmektedir. 
 
Gürkan Öztoprak  
Denetçi 
1961, Ankara. ODTÜ Petrol Mühendisliği Bölümü mezunu. 1986 yılında aynı bölümde sayısal 
modelleme ile bilgisayar uygulamalarına yönelik yüksek lisans programını tamamladı. 1988 
yılında Türkiye İş Bankası'nda Yazılım Uzmanı olarak göreve başlayan Öztoprak, 28 Mart 2007 
tarihinden bu yana Anadolu Hayat Emeklilik Denetçilik görevini sürdürmektedir. 
 
Tümay Oskay  
Yönetim Kurulu Sekreteri 
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2.2 GENEL MÜDÜR YARDIMCILARINA İLİŞKİN BİLGİLER : 
  
 Mustafa Afşin Oğuz 

Genel Müdür Yardımcısı 
1953, Malatya. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. 1977 yılında İ.Ü. İşletme İktisadi 
Enstitüsü İşletme Yöneticiliği İhtisas Programını bitirdi. 1979 yılında Anadolu Sigorta Hayat 
Sigortaları Müdürlüğü'nde göreve başladı. 2000 yılında Koordinatörlüğe atanan Oğuz, 24 Ocak 
2002 tarihinden itibaren Anadolu Hayat Emeklilik’te Genel Müdür Yardımcılığı görevine 
devam etmektedir. 
 
Mehmet Uğur Erkan 
Genel Müdür Yardımcısı 
1964, Ankara. ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu. 1986 yılında 
Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 14 
Temmuz 2003 tarihinden itibaren Anadolu Hayat Emeklilik’te Genel Müdür Yardımcısı olarak 
görevine devam etmektedir. 

 
Engin Murat Yüksel 
Genel Müdür Yardımcısı 
1954, Ankara. ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu. 1978 yılında 
Türkiye İş Bankası Organizasyon Müdürlüğü'nde Yazılım Uzmanı olarak göreve başladı. 1 
Haziran 2005 tarihinden itibaren Anadolu Hayat Emeklilik'te Genel Müdür Yardımcılığı 
görevine devam etmektedir. 
 
Oğuz Haluk Solak 
Genel Müdür Yardımcısı 
1963, Balıkesir. ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu. 1986 
yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve 
başladı. 18 Kasım 2006'dan itibaren Anadolu Hayat Emeklilik'te Genel Müdür Yardımcılığı 
görevine devam etmektedir. 
 
Orhan Bozkurt 
Genel Müdür Yardımcısı 
1956, Rize. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Galatasaray İktisat ve İşletmecilik 
Yüksek Okulu mezunu. 1982 yılında Anadolu Sigorta'da Müfettiş Yardımcısı olarak göreve 
başladı. 12 Haziran 2007 tarihinden itibaren Anadolu Hayat Emeklilik’te Genel Müdür 
Yardımcılığı görevine devam etmektedir. 
 

 
 
2.3 HESAP DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINA 
 İLİŞKİN BİLGİLER: 
 
 

2008 yılı içerisinde Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 4 adet toplantı gerçekleştirilmiştir. 
Bu toplantılardan 1 adedi, Yönetim Kurulu üyelerimizin tamamının katılımı ile gerçekleşmiştir. 
Yönetim Kurulu üyelerimizin, geçerli mazeretleri nedeniyle, tam katılımının sağlanamadığı 
toplantı sayısı 3'tür.  
 
Tam katılımın sağlanamadığı; 3 adet toplantının, 1 tanesi 1 adet yönetim kurulu üyesi, 2 tanesi 3 
adet yönetim kurulu üyesi eksiği ile gerçekleştirilmiştir. 
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2.4 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU: 
 

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 
 
En az finansal performans kadar önemli olduğuna inandığımız, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 
hayata geçirilmesinde, gerek ulusal ve uluslararası sermaye piyasalarının gelişimi gerekse 
Şirketimiz menfaatleri açısından büyük yarar görülmektedir. 
 
Şirketimizce, söz konusu ilkelere azami ölçüde uyum sağlanması hedeflenmekte ve bu yönde 
çalışmalar yapılmaktadır. 
 
Ana sözleşmemizde; 
• Özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olarak kullanılabilmesini,  
• Kâr payı avansı dağıtılmasını,  
• Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını,  
• Yönetim kurulu üye seçiminde birikimli oy sistemi uygulanmasını, 
• Şirketin sermaye ve yönetim yapısı ile malvarlığında değişiklik meydana getiren bölünme ve 
hisse değişimi, önemli tutardaki maddi / maddi olmayan varlık alım/satımı, kiralanması veya 
kiraya verilmesi veya bağış ve yardımda bulunulması ile üçüncü kişiler lehine kefalet, ipotek 
gibi teminat verilmesine ilişkin kararların genel kurulda alınmasını 
öngören düzenlemeler yer almamakta ve Yönetim Kurulumuzda azınlık payı temsilcisi 
bulunmamaktadır. 
 
İstisnai nitelik arz eden ve henüz uygulanmayan prensiplerin de, bugüne kadar menfaat sahipleri 
arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamış olmakla birlikte, bir plan dahilinde ve en 
kısa sürede uygulanması arzu edilmektedir.  
 
Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyine ilişkin değerlendirme ve tespitleri ile 
uyum düzeyinin kapsam ve nitelik itibarıyla geliştirilmesine yönelik düşünceleri aşağıda 
sunulmuştur. 
 
 
2. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ  

  
 Şirketimizde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi oluşturulmuştur. 
 

Söz konusu birimde görevli çalışanlarımız ve iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur. 
 
Adı Soyadı Telefon No Elektronik Adres 
O. Haluk Solak (212) 317 64 02 haluksolak@anadoluhayat.com.tr 
N. Cem Özcan (212) 317 71 04 cemozcan@anadoluhayat.com.tr 
Alper Eşsizoğlu (212) 317 71 06 aessizoglu@anadoluhayat.com.tr 

 
Birim başkanlığı görevi O. Haluk Solak tarafından doğrudan doğruya Kurumsal Yönetim 
Komitesi Başkanı’na bağlı olarak yürütülmektedir. 
 
Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi, pay sahipliği haklarının kullanımı konusunda faaliyet 
göstermekte ve Yönetim Kurulu ile Pay Sahipleri arasındaki iletişimi sağlamaktadır.  
 
Söz konusu birimin, faaliyetlerini yönetim kuruluna raporlaması uygulamasına en kısa sürede 
başlanacaktır.  
 
Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi esas itibarıyla,  
• Pay Sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, 
• Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak 
üzere, Pay Sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, 
• Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi 
düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, 
• Genel kurul toplantısında, Pay Sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak, 
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• Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların Pay Sahiplerine 
gönderilmesini sağlamak, 
• Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü 
hususu gözetmek ve izlemek 
görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermektedir. 

 
Dönem içinde birime yapılmış yazılı başvuru bulunmamakta olup, sözlü başvuruların tamamı 
yanıtlanmıştır. 
 
 
3. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI  
 
Pay Sahiplerimizin, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç 
olmak üzere, her türlü bilgi talebi karşılanmaktadır.  
 
Pay Sahiplerimizden gelen bilgi talepleri, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi çalışanları tarafından 
değerlendirilerek bilgilendirme politikası esasları çerçevesinde yanıtlanmaktadır.  
 
Pay Sahiplerimizin, haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerle ilgili bilgiler, Şirketimizin 
www.anadoluhayat.com.tr internet adresinde yer almaktadır. 
 
Mevzuat uyarınca, azınlık Pay Sahipleri bazı somut olayların incelenmesine yönelik olarak 
Genel Kuruldan özel denetçi atanmasını talep etme hakkına sahip bulunmaktadırlar. 
Hissedarlarımız 2008 yılı içinde Genel Kurulumuzdan özel denetçi tayini talebinde 
bulunmamışlardır.  
 
Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. 
Mevzuat uyarınca gerek genel kurulun özel denetçi atanması talebinin gereğini yerine getirmek 
zorunda olması, gerekse özel denetçi atanması talebinin gündeme bağlılık ilkesinin 
istisnalarından birini oluşturması dikkate alınarak, ticari sır niteliği taşıyan veya henüz kamuya 
açıklanmamış olan bilgilerin gizliliğinin korunmasına yönelik olarak uygulamada sıkıntı 
yaratabileceği kaygısıyla, özel denetçi atanması talebinin ana sözleşmede bireysel bir hak olarak 
düzenlenmesi hususunun gelişmelere bağlı olarak ileride değerlendirilmesi düşünülmektedir.  

 
Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgilerin, 
kurumsal internet sitemiz, yıllık faaliyet raporlarımız ve özel durum açıklamalarımız yanında 
bireysel bilgi taleplerinin yanıtlanması suretiyle Pay Sahiplerimizin kullanımına sunulmaktadır. 
 
Pay Sahiplerimizin, Şirketimizin sermaye, yönetim veya denetim bakımından doğrudan veya 
dolaylı olarak ilişkili olduğu gerçek ya da tüzel kişiler ile Şirketimiz arasındaki hukuki ve ticari 
ilişkilere ilişkin bilgi talepleri de bilgilendirme politikamız esasları çerçevesinde 
karşılanmaktadır. 
 
Pay Sahiplerimizin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, haklarının 
kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda Kamuyu 
Aydınlatma Platformu (KAP) Projesi çerçevesinde bilgilerine sunulmaktadır. 
 
 
4. GENEL KURUL BİLGİLERİ  
 
Şirketimiz 2007 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2008 tarihinde yapılmıştır. Söz 
konusu toplantı, 175 milyon YTL’lik ödenmiş sermayemizin %85’ini (149 milyon YTL’lik 
kısmını) temsil eden Pay Sahiplerimizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.  
 
Genel Kurul Toplantısına medyadan katılım olmamıştır. 
 
Söz konusu toplantının yeri, günü, saati, gündemi ve vekâletname örneğini içeren toplantı 
davetine ilişkin ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Dünya Gazetesi ve Referans Gazetesi ile 
İMKB bülteninde olmak üzere, toplantı tarihinden üç hafta önce yayımlanmıştır.  
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Bu sürenin asgari üç hafta olmasına özen gösterilmektedir. 
 
Toplantı bilgileri, aynı süre içerisinde nama yazılı hisse senedi sahiplerine ayrıca taahhütlü 
mektupla da ulaştırılmıştır.  
 
Toplantı bilgilerine, tüm Pay Sahiplerimizin doğrudan erişimini teminen, 
www.anadoluhayat.com.tr adresinde yer alan Şirketimiz internet sitesinden de 
ulaşılabilmektedir. 
 
Pay defterine kayıtlar, Yönetim Kurulu kararıyla yapılmakla birlikte nama yazılı Pay 
Sahiplerinin Genel Kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için bir süre öngörülmemiştir. 
 
Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, ihtiyaç duyulan genel 
kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem 
maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile esas sözleşmenin son hali ve esas sözleşmede 
değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan 
tarihinden itibaren, Şirketimizin Merkez ve Bölge Müdürlüklerinde Pay Sahiplerimizin 
incelemelerine açık tutulmaktadır. 
 
Söz konusu bilgi ve belgelere, 2005 yılından itibaren www.anadoluhayat.com.tr adresinde yer 
alan internet sitemizden de ulaşılabilmektedir. 
 
2008 yılında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Pay Sahiplerinden soru sorma hakkını 
kullanan olmamıştır. 

 
Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, Pay Sahipleri tarafından; 
• Başkanlık divanının oluşturulması,  
• Faaliyet Raporunun önceden Pay Sahiplerimizin incelemelerine sunulmuş olması sebebiyle 
okunmaması,  
• Bilanço ve kâr/zarar hesaplarının ana başlıklar halinde okunması,  
• Faaliyet Raporunda yer alan, kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kabulü,  
• Yönetim kurulu üyelerinin seçimi,  
• Dönem içinde istifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, yönetim kurulunca yapılan 
seçimin onaylanması,  
• Denetim kurulu üyelerinin seçimi, 
• Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti 
konularında verilen önergeler oybirliği,  

 
• Şirket denetçi raporunun tamamı ile bağımsız denetçi raporunun özet bölümünün okunması ise 
oy çokluğu ile  kabul edilmiştir. 
 
Ana sözleşmemize göre; 
• İştirak ve ortaklıklar kurulması veya bunların elden çıkarılması,  
• Şirket adına gayrimenkul alınması, satılması veya inşaat yapılması  
gibi önemli nitelikteki kararlar Yönetim Kurulumuzun yetkisinde bulunmaktadır. 
 
Şirketin sermaye ve yönetim yapısı ile malvarlığında değişiklik meydana getiren bölünme ve 
hisse değişimi, önemli tutardaki maddi/maddi olmayan varlık alım/satımı, kiralanması veya 
kiraya verilmesi veya bağış ve yardımda bulunulması ile üçüncü kişiler lehine kefalet, ipotek 
gibi teminat verilmesine ilişkin kararların genel kurulda alınması yönünde ana sözleşmemizde 
hüküm bulunmamaktadır. 
 
Bu yönde ana sözleşmemize hüküm konulmasının; 
• Yönetimde etkinliği azaltacağı, 
• Rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyerek önemli fırsatların kaçırılmasına sebebiyet vereceği 
dolayısıyla da Şirketimizin menfaat sahiplerinin yararına sonuçlar doğurmayacağı 
düşünülmektedir. 
 
Genel kurula katılımın kolaylaştırılmasını teminen, en az mevzuatta öngörülen hususlara 
harfiyen riayet edilmesi olmak üzere azami özen gösterilmekte olup, Pay Sahiplerimizin genel  
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kurullarımıza katılım konusunda herhangi bir güçlükle karşılaşmadıkları düşünüldüğü gibi, 
ayrıca Pay Sahiplerimizden de bu bugüne kadar bu yönde bir geri bildirim alınmamıştır. 
 
Genel kurul ilanlarında; 
• Toplantı günü ve saati,  
• Toplantı yeri, 
• Vekaletname örneği, 
• Blokaj Mektubu talebi,  
• Gündem,  
• Gündem maddelerine ilişkin olarak ihtiyaç duyulan bilgiler,  
• Gündemde esas sözleşme değişikliği var ise değişen madde/maddelerin ilgili kurumlardan izin 
alınan eski ve yeni şekilleri,  
• Davetin hangi organ tarafından yapıldığı,  
• İlk toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi üzerine genel kurul yeniden toplantıya davet 
ediliyor ise, ilk toplantının erteleme sebebi ile bu toplantıda yeterli olan toplantı nisabı,  
• Olağan toplantı ilanlarında faaliyet raporu ile mali tabloların, diğer genel kurul evrakının ve 
dokümanının hangi adreste incelenebileceği  
hususlarının yer almasına özen gösterilmektedir. 
 
Şirketimiz, geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek dönemlerde planladığı yönetim 
ve faaliyet organizasyonundaki değişiklikleri genel kurul toplantısından önce, gerekçeleri ile 
birlikte Pay Sahiplerimizin bilgisine sunacaktır. 
 
Bu çerçevede;  
• Şirketimizin organizasyon yapısı değişikliğine ilişkin açıklaması ve gerekçeleri, 
• Varsa danışmanlık hizmeti alınan kuruluşun bu konudaki raporu, yoksa Şirketimiz tarafından 
konuya ilişkin hazırlanan bilgi ve belgeler, 
• İştirak ve bağlı ortaklıklarda organizasyon değişikliği olması halinde, organizasyon yapısı 
değişikliğine taraf olan tüm kuruluşların son üç hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve 
yıllık mali tabloları ile proforma mali tabloları 
Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulmak üzere genel kurul toplantısında hazır 
bulundurulacaktır. 
 
Genel Kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına, 
gündem başlıklarının açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmesine, 
mevzuatın da yasaklamış olduğu “diğer” veya “çeşitli” gibi gündem maddesi belirlenmemesine 
özen gösterilmektedir. 
 
Toplantılarda kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek Pay Sahiplerimiz için vekaletname 
örnekleri toplantı duyuruları ile birlikte ilan edilmekte ve ayrıca elektronik ortamda da Pay 
Sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır. 
 
Şirketimiz Genel Kurulu’nda oy kullanma usul ve esasları aşağıda maddeler halinde 
sunulmuştur. 
 
• Her pay bir oy hakkı vermektedir. 
• Bir payın birden çok maliki bulunduğu takdirde, bu tür oylar ancak ortak bir temsilci 
aracılığıyla kullanabilir. 
• Ortaklarımız genel kurullarda bizzat bulunabilecekleri gibi, kendilerini vekil aracılığıyla da 
temsil ettirebilirler. 
• Genel kurul toplantılarında oylamalar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak 
hazır bulunanlardan sermayenin onda birini temsil eden Pay Sahiplerinin talebi üzerine gizli oya 
başvurulur.  
  
Oy kullanma usul ve esasları ayrıca toplantı başlangıcında da Pay Sahiplerine duyurulmaktadır. 
 
Pay Sahiplerimizin, Şirketimiz Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimine iletmiş oldukları ve 
gündemde yer almasını istedikleri konular, Yönetim Kurulu tarafından gündem hazırlanırken 
olanaklar dahilinde dikkate alınacaktır. 
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Olağan Genel Kurul toplantımız, mevzuat ve ana sözleşmemiz gereğince, her hesap dönemi 
bitiminden itibaren üç ayı geçmemek üzere mümkün olan en kısa sürede yapılmaktadır.  
 
Genel Kurul toplantılarımız, ana sözleşmemiz uyarınca Şirket merkezimizin bulunduğu yerde 
bütün Pay Sahiplerimizin katılmasına imkan verecek şekilde yapılmaktadır.  
 
Genel Kurul’da kullanılabilecek toplam oy adedi ve sahip olunan imtiyazlar, Pay Sahipleri 
bazında sınıflandırılmakta ve hazirun cetvelinde belirtilmek suretiyle, toplantı başlangıcında Pay 
Sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. 

 
Genel Kurul toplantılarında, medyada çıkan şirket hakkındaki ihtilaflı konulara ilişkin haber ve 
analizler hakkında Pay Sahiplerimize bilgi verilmektedir. 
 
Pay Sahiplerimiz tarafından Yönetim Kurulu veya Denetçilerimize yöneltilen sorulara, pay 
sahipliği haklarının kullanılması için gerekli olması ve ticari sır kapsamına girmemesi kaydıyla 
cevap verilmektedir. 

 
Genel Kurul Toplantı Başkanımız, toplantıyı etkin ve Pay Sahiplerinin haklarını kullanmalarını 
sağlayacak şekilde yönetmektedir.  
 
Genel Kurul toplantısında, Pay Sahiplerimizce sorulan her sorunun doğrudan genel kurul 
toplantısında cevaplandırılmış olması ya da gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap 
verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde ise, en geç bir hafta içerisinde yazılı olarak 
cevaplandırılmasına özen gösterilmektedir. 
 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan 
Yetkililerimiz ve Denetçilerimiz ile gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda 
bulunmak üzere konu ile ilgili kişiler toplantıda hazır bulunmaya özen göstermektedirler. 
 
Genel Kurul toplantılarımızda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanmakta ve oylama sonuçlarına 
ilişkin herhangi bir şüphe oluşmaması için genel kurul toplantısı bitmeden oylar sayılarak 
oylama sonuçları Pay Sahiplerimize duyurulmaktadır. 
 
Genel Kurul toplantı tutanaklarımıza yazılı olarak veya www.anadoluhayat.com.tr adresinde yer 
alan internet sitemiz aracılığıyla elektronik ortamda her zaman erişilebilmektedir. 
 
 
5. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI  
 
Ana Sözleşmemiz uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir. 
 
Şirketimiz sermayesi (A) ve (B) grubu paylardan oluşmaktadır.  
 
Şirketimizin, 31 Mart 2008 itibariyle 175 milyon YTL olan çıkarılmış sermayesinde, 1 milyon 
YTL tutarında 100.000.000 adet (A) grubu ve 174 milyon YTL tutarında 17.400.000.000 adet 
(B) grubu nama yazılı pay bulunmaktadır.  
 
Ana Sözleşmemiz uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerimizin altısı (A) grubu; üçü ise (B) grubu 
pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmektedir.  
 
Ana Sözleşmeye göre, sermaye artırımlarında yeni (A) grubu pay ihdas edilmemektedir. 
 
Herhangi bir hissedarımız ile Şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. 
 
Genel Kurulumuzun takdirleri doğrultusunda seçilmekte olan Yönetim Kurulumuzda azınlık 
payı temsilcisi bulunmamaktadır. 
 
Ana Sözleşmemizde birikimli oy yöntemi yer almamaktadır. 
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Pay Sahiplerimizin genel kurulda kullanabileceği oy sayısında herhangi bir üst sınır 
bulunmamaktadır. 
 
Oy hakkı, payın iktisap edilmesi anında doğmakta olup, bu hakkının iktisap tarihinden itibaren 
belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecek bir düzenlememiz bulunmamaktadır. 
 
Ana Sözleşmemizde, pay sahibi olmayan kişilerin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını 
engelleyen hükümler yer almamaktadır. Pay Sahiplerimiz, oy haklarını genel kurul 
toplantılarında bizzat kullanabildikleri gibi, pay sahibi olan veya pay sahibi olmayan üçüncü bir 
şahıs vasıtasıyla da kullanabilmektedirler. 
 
Her gerçek kişi pay sahibi, genel kurulda ancak bir kişi tarafından temsil edilmekte ve tüzel kişi 
Pay Sahiplerinin birden fazla kişi ile temsil edilmesi durumunda, bunlardan ancak birisi 
tarafından oy kullanılmaktadır. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğu, yetki belgesinde 
gösterilmektedir. 
 
 
6. KÂR DAĞITIM POLİTİKASI VE KÂR DAĞITIM ZAMANI  
Ana Sözleşmemizde dağıtılabilir kârdan, Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve 
miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiştir. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından birinci temettü tutarı 2007 ve devam eden yıllar için, 
dağıtılabilir kârın en az %20’si olarak belirlenmiş ve dağıtımın, genel kurulların alacağı karara 
bağlı olarak nakit ve/veya hisse senedi olarak gerçekleştirilebileceği belirtilmiştir.  
  
Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kâr dağıtım teklifleri,  
 
A. Pay Sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin 
bozulmamasını, 
B. Şirketimizin kârlılık durumunu 
 
dikkate alan bir kâr dağıtım politikası ile hazırlanmaktadır. 
 
Yönetim Kurulumuzca dağıtılabilir kârın en az %30’unun bedelsiz hisse şeklinde veya nakden 
dağıtılmasının Genel Kurula teklif edilmesi esasına dayanan bir kâr dağıtım politikası 
benimsenmiştir.  
 
Kârdan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. 
 
Kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerimize kâr payı verilmesi uygulaması 
bulunmamaktadır. 
 
Ana Sözleşmemiz uyarınca, birinci kâr payının ayrılmasından sonra kalan tutarın en fazla 
%3’üne kadar ve üç maaş ile sınırlı olmak üzere çalışanlarımıza kâr payı ödenmektedir. 
 
Kâr payı ödemelerimiz yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir. 
  
Ana Sözleşmemizde kâr payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. 
 
Şirketimizin yıl içinde yaptığı veya yılsonunda yapmayı planladığı, önem arz eden bağış veya 
yardım bulunmamaktadır. 
 
 
7. PAYLARIN DEVRİ 
Ana Sözleşmemizde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 
 
Azınlık ve Yabancı Pay Sahipleri dâhil, tüm Pay Sahiplerimize eşit muamele yapılmaktadır.  
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8. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 
 

Bilgilendirme Politikası Genel Çerçevesi: 
Şirketimiz, Bilgilendirme Politikalarını; Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Mevzuatı, Bireysel 
Emeklilik Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve hisse senetlerimizin işlem görmekte olduğu 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri çerçevesinde, gereken her türlü finansal veri 
ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile kurumsal 
yönetim prensiplerini gözeterek yerine getirir. 
 
Bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve 
açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili diğer taraflara 
zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak, eşit 
koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır. 
 
Kurumsal yönetim prensiplerinin benimsenerek uygulanması konusunda aktif bir yaklaşım 
içinde olan Şirketimiz, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda, ilgili mevzuat 
gereklerinin ve uluslararası en iyi uygulamaların hayata geçirilmesine azami gayreti 
göstermektedir. Bu çerçevede hazırlanan Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş Bilgilendirme 
Politikası, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve uygulamaya konulmuştur. 
 
Yetki ve Sorumluluk: 
Kurumun bilgilendirme politikalarının oluşturulması ve geliştirilmesinden Şirket Yönetim 
Kurulu sorumludur. Şirket Genel Kurulunda, ortakların bilgisine sunulan politikalar, Pay 
Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından uygulanır. 
 
Kurum Bilgilendirme Politikaları, Yönetim Kurulu, finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu 
yöneticiler ile pay sahipleri birimi çalışanlarının sürekli ve yakın işbirliği çerçevesinde 
uygulanır. 
 
Kamuyu Aydınlatma Kapsamında Yapılan Çalışmalar ile Kullanılan Yöntem ve Araçlar: 
Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Mevzuatı, Bireysel Emeklilik Mevzuatı, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde kamuyu aydınlatmada kullanılan araç ve 
yöntemlere aşağıda yer verilmiştir; 
 
• 3’er aylık dönemlerde T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu 
(SPK) tarafından yayımlanan mevzuata uygun olarak hazırlanan mali tablolar, mali tablolara 
ilişkin dipnot ve açıklamalar ile bağımsız denetim raporu, öngörülen yasal süreler içerisinde 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na (İMKB) iletilerek Şirketimiz internet sitesinde 
yayınlanmaktadır.  
• Kamu otoritesi adına T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na ve Türkiye Sigorta ve 
Reasürans Şirketleri Birliği’ne gönderilen bildirimler 3’er aylık dönemlerde ve elektronik 
ortamda yapılmaktadır. 
• Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanan mali tablolar ve ilgili 
mali tablolara ilişkin dipnot ve açıklamalar ile bağımsız denetim raporu Şirketimiz internet 
sitesinde yayımlanmaktadır. 
• Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı kapsamında yapılması gereken özel durum 
açıklamaları, süresi içerisinde İMKB’ye iletilmektedir. Özel durum açıklamaları, prensip olarak 
finansal raporlamadan sorumlu yöneticiler tarafından imzalanmakla birlikte, istisnaen konu ile 
ilgili birimlerden sorumlu yöneticiler tarafından da imzalanarak ilgili otoritelere sunulmaktadır. 
• Ana Sözleşme değişikliği, Genel Kurul toplantıları, sermaye artırımı gibi durumlarda Ticaret 
Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla gerekli ilan ve duyurular yapılmaktadır. 
• Yıllık faaliyet raporu, her yıl Genel Kurul toplantısından önce, gerekli bilgi ve açıklamaları 
içerecek şekilde Türkçe olarak hazırlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmakta ve 
internet sitemizde (www.anadoluhayat.com.tr) yayımlanmakta, ilgili raporun CD versiyonu 
talep edildiğinde Şirketimiz Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminden temin edilebilmektedir. 
• Basın ile düzenli olarak görüşme ve toplantılar yapılması öngörülmemekte, gerek 
görüldüğünde veya basın temsilcilerinden gelen taleplerin yanıtlanmasına gerek duyulduğunda 
yazılı ve görsel medya vasıtasıyla basın açıklamaları yapılmaktadır. Yazılı ve görsel medyaya 
basın açıklamaları Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya vekili ile söz konusu kişilerin 
uygun göreceği diğer yetkililerce yapılabilir. 
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• Zaman zaman düzenlenen telekonferanslar ile pay sahipleri ve ilgili diğer taraflara bilgi 
aktarımı sağlanmaktadır. İlgili telekonferanslar Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından 
koordine edilmektedir. 
• Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen yatırımcı toplantıları ve yatırımcı ziyaretleri ile pay 
sahipleri ve ilgili diğer taraflara bilgi aktarımı sağlanmaktadır. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 
tarafından yürütülen söz konusu toplantı ve ziyaretlere olanaklar ölçüsünde Genel Müdür, 
finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 
yöneticileri iştirak etmektedir. Gerekli görülen hallerde bahse konu temas ekipleri daha da 
genişletilebilmektedir. 
• Elektronik posta yolu ile pay sahipleri, derecelendirme kurumları ve Şirketimiz hakkında 
araştırma raporu düzenleyen kuruluşlara, başta finansal tablolar olmak üzere, ilgili bilgiler talep 
edildiğinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından iletilmektedir. 
• İnternet sitemizde (www.anadoluhayat.com.tr) yer alan “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde 
kurumsal yönetim profilimize ilişkin detaylı bilgi ve veriler yer almaktadır. İnternet sitesi “Pay 
Sahipleri ile İlişkiler Birimi” tarafından takip edilerek güncel tutulmaktadır. Pay sahipleri ve 
ilgili diğer taraflarca elektronik posta, mektup, telefon gibi araçlar ile yöneltilen her türlü soru 
mümkün olan en kısa sürede Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’nin koordinasyonunda 
cevaplandırılmaktadır. 
 
Yapılan Diğer Bildirimler: 
Yukarıda belirtilenler dışındaki bildirimler ise Şirket imza sirkülerinde belirlenen yetkiler 
dahilinde imzalanarak kamuya açıklanmaktadır.  

 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Kurumsal İnternet Sitesi (www.anadoluhayat.com.tr):  
Bilgilendirme ve kamunun aydınlatılmasında Şirketimizin internet sitesi aktif ve yoğun olarak 
kullanılmaktadır. İnternet sitesi, kurumsal yönetim ilkelerinin ve düzenleyici otoritelerin 
öngördüğü bilgi ve verileri içermektedir. İnternet sitesinde Şirket ortaklık yapısına, iştiraklere, 
kurumsal yapıya, kurumsal yönetim ilkelerine uyum beyanına, genel kurul toplantılarına ilişkin 
gündem maddelerine, genel kurul hazirun cetveline ve genel kurula katılım yöntemleri 
hakkındaki bilgi ve formlara yer verilir. Ayrıca şirketin bilgilendirme politikası, etik kuralları ve 
kamuya ilan edilen özel durum açıklamaları internet sitesinde yer alır. İnternet Sitesinin sürekli 
olarak güncel tutulmasına özen gösterilmektedir. 
 
 
9. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 
 
Şirketimizce 2008 yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 10 adet özel durum açıklaması 
yapılmıştır. 
 
SPK veya İMKB tarafından, ek açıklama talebinde bulunulan veya zamanında yapılmamış olan 
özel durum açıklamamız bulunmamaktadır. 
 
Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminde çalışan Sn. N. Cem Özcan, münhasıran kamuyu aydınlatma 
ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Yatırımcılar, finansal 
analistler, basın mensupları ve benzeri kesimler de bu birime yönlendirilmektedir.  
 
Ayrıca; 
 
• Şeffaflık ilkesine uygun olarak, uygulanan muhasebe politikaları ve faaliyet sonuçları gerçeğe 
uygun şekilde, 
• Şirketimizin sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmeler, 
mevzuat ile belirlenen süre içerisinde zaman geçirmeksizin, 
• Şirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik olması halinde 
veya yakın bir gelecekte önemli bir değişikliğin ortaya çıkmasının beklendiği durumlarda, ilgili 
düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, gerekli bilgiler,  
• Şirketimizin kamuya yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya çıkan 
değişiklikler ve gelişmeler sürekli olarak güncellenerek 
 
kamuya duyurulmaktadır.  
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10. GERÇEK KİŞİ NİHAİ HAKİM PAY SAHİBİ/SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI 
 
Şirketimizin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır. 
 
Şirketimizin mevcut ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur. 
 
 Pay Tutarı (YTL) Pay Oranı (%) 
TÜRKIYE İŞ BANKASI A.Ş. 108.500.000 62 
ANADOLU ANONIM TÜRK SİGORTA ŞTİ. 35.000.000 20 
MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş. 1.750.000 1 
FORTİS BANK A.Ş. 1.750.000 1 
HALKA AÇIK 28.000.000 16 
Toplam 175.000.000 100                 
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11. İÇERDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA 

DUYURULMASI 
 
İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü önlem alınmış olup, 
Şirketimizin, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye 
ulaşabilecek konumdaki Yöneticileri ile hizmet aldığı diğer kişi/kurumlar aşağıda sunulmuştur. 

 
Çalıştığı Kurum   Kişi   Görevi                                               a     
Türkiye İş Bankası A.Ş.  M. Sırrı Erkan  Yönetim Kurulu Başkanı 
Türkiye İş Bankası A.Ş.  Süleyman Kalkan  Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Mete Uğurlu  Yönetim Kurulu Üyesi  
       ve Genel Müdür 
Türkiye İş Bankası A.Ş.  Senar Akkuş  Yönetim Kurulu Üyesi 
Türkiye İş Bankası A.Ş.  Yalçın Sezen   Yönetim Kurulu Üyesi 
Türkiye İş Bankası A.Ş.  Emre Duranlı  Yönetim Kurulu Üyesi 
Türkiye İş Bankası A.Ş.  Selim Selvi  Yönetim Kurulu Üyesi 
Türkiye İş Bankası A.Ş.  Erdal İnceler  Yönetim Kurulu Üyesi 
Türkiye İş Bankası A.Ş.  Serdar Gençer  Yönetim Kurulu Üyesi 
Türkiye İş Bankası A.Ş.  Hüray Böke  Denetçi 
Türkiye İş Bankası A.Ş.  Y.Gürkan Öztoprak  Denetçi 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. M. Afşin Oğuz                 Genel Müdür Yardımcısı 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. M. Uğur Erkan                 Genel Müdür Yardımcısı 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. E. Murat Yüksel                 Genel Müdür Yardımcısı 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. O. Haluk Solak  Genel Müdür Yardımcısı 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Orhan Bozkurt  Genel Müdür Yardımcısı 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. M. Selahattin Bayraktaroğlu Teftiş Kurulu Başkanı  
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. M. Ender Işık  Acenteler Müdürü  
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Harun R. Alpözgen  Aktüerya ve Risk Yönetimi Müdürü 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Nilgün Kılıçuzar  Ar-Ge Müdürü 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Saadettin Yıldız  Bilgi İşlem Müdür Yardımcısı 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Tuna Uğun  Pazarlama Müdürü 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Özgül Çevikalp  Bireysel Emeklilik Müdür Yardımcısı 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Yaşar Kaval  Bireysel Hayat Sigortaları Müdürü 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Mine Kumcuoğlu  Fon Yönetimi Müdür Yardımcısı 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. A.Neyir Can  Grup Hayat Sigortaları ve Reasürans 
       Müdürü  
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Cengiz Aytekin  Hukuk Müşaviri 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Seval Akarçay  Kurumsal Satış Müdürü 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Betül Çığır  İletişim Müşaviri 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Ufuk Seydi İşli  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Atilla Kilcioğlu  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür 
       Yardımcısı 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İ.Hakkı Altay  Müşteri İlişkileri ve Operasyon Müdür 
       Yardımcısı 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. N. Cem Özcan  Muhasebe Müdür Yardımcısı 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Mehmet Kaygusuz  Muhasebe Müdür Yardımcısı 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Yeşim Gönüldenk  Hukuk Müşavir Yardımcısı 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Özlem Işık  Bireysel Satış Müdür Yardımcısı 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Uğur Erdoğan  Süre Sonu İşlemleri Müdürü 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Mustafa Tugay  Ege Bölge Müdürü 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Alpar Dinçer  Güney Anadolu Bölge Müdürü 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. M. Metin Sağsöz  İç Anadolu Bölge Müdürü 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Hamza Ekinci  İstanbul 1. Bölge Müdürü 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Ömer Nakış  İstanbul 2. Bölge Müdürü 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Ömer Madencioğlu  Marmara Bölge Müdürü 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Murat Çora  K.K.T.C. Şube Müdürü 
 
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.    
ve Bağımsız Denetim A.Ş.      Vergi Denetim ve Tam Tasdik 
   
DRT Bağımsız Denetim  ve Serbest    
Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.     Bağımsız Denetim 
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12. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ 
 
Pay Sahiplerimiz, Çalışanlarımız, Alacaklılarımız, Müşterilerimiz, Tedarikçilerimiz, çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarımız, Devletimiz ve Şirketimize yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel 
tasarruf sahiplerini kapsayan, Şirketimizle ilgili menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda 
yazılı olarak bilgilendirme yapılmasına ve kendileriyle olan ilişkilerin yazılı sözleşmeler ile 
düzenlenmesine özen gösterilmektedir. 
 
Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, 
menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde, 
şirketin itibarı da gözetilerek korunmaktadır. 
 
 
13. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI 
 
Ana sözleşmemizde menfaat sahiplerinin şirketin yönetimine katılımını öngören bir düzenleme 
yer almamaktadır. 
 
Şirket çalışanlarına yönelik olarak bir öneri yönetmeliği hazırlanarak; yenilik getirici ve 
iyileştirici öneriler bu yönetmelik kapsamında değerlendirilip Şirket bünyesinde hayata 
geçirilecektir.  
 
Acentelerimizle yılda iki kere bilgilendirme ve önerilerin dinlenmesine ilişkin toplanılmakta 
olup, başarılı acentelerimize ödülleri bu toplantılarda verilmektedir.  
 
 
14. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI 
 
Şirketimizce benimsenen insan kaynakları politikasının esasları aşağıda belirtilmiştir. 
 
Görev tanımları ve dağılımları ile performans kriterleri şirket yönetimi tarafından belirlenmiş 
olup, çalışanlara duyurulacaktır. 

 
İşe alımda, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiş ve işe alım 
kriterleri unvan bazında yazılı olarak belirlenmiş olup, uygulamada bu kriterlere uyulmaktadır. 
 
Eğitim, tayin ve terfi kararlarında, mümkün olduğunca objektif verilerin kullanılmasına ve 
Şirket menfaatlerinin göz önünde bulundurulmasına özen gösterilmektedir. 
 
Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini artırmalarına yönelik eğitim planları yapılmaktadır. 
 
Şirketimiz çalışanları Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası’na üyedirler.  
 
Şirketimizce güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmış olup, bu koşulların sosyal ve 
teknolojik ihtiyaca bağlı olarak iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 
 
Çalışanlarımız, kendileri ile ilgili olarak alınan kararlar veya meydana gelen gelişmeler 
hususlarında bilgilendirilmektedirler.  
 
Şirketimiz çalışanları arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması, insan haklarına saygı 
gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı 
korunması için önlemler alınmaktadır. 
 
Çalışanlarımız ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanması uygulaması bulunmamaktadır. 
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15. MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER 
 
Şirketimizin kalite politikası, bünyesinde bulundurduğu uzman ve deneyimli kadroları güçlü 
teknolojik ve finansal altyapısı, sürekli geliştirme ve iyileştirme anlayışı, deneyimli ve yaygın 
acente ağıyla kaliteli ürün ve hizmet sunmayı ve bunların devamlılığını taahhüt etmektedir.  
 
Şirketimiz hayat sigortası ve bireysel emeklilik hizmetlerinin tüm aşamalarında hizmet 
kalitesinin ve standardının sürekliliğini gözetir. Müşterinin talepleri süratle karşılanır ve 
gecikmeler hakkında müşteriler bilgilendirilir.  
 
Müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki bilgilerinin gizliliğine özen gösterilmektedir. 

 
 

16. SOSYAL SORUMLULUK 
 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. kuruluşundan bugüne ülke çıkarlarını gözeterek sosyal 
sorumluluk bilinci ile Türkiye’de hayat sigortacılığı ve bireysel emeklilik sisteminin 
yaygınlaşması için çaba göstermektedir.  
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17. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER 
 
Yönetim Kurulumuz, Genel Müdürümüz hariç icra görevi bulunmayan üyelerden oluşmaktadır.  
 
Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından 
yürütülmektedir. 
 
Şirketimizin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmadığı dikkate alınarak, Yönetim Kurulu 
Üyelerimizin, tamamının bağımsız hareket edebilme ve Şirketimiz ile menfaat sahiplerinin 
çıkarlarını her şeyin üstünde tutarak kararlarda tarafsız davranabilme avantajına doğal olarak 
sahip oldukları düşünülmektedir. 
 
 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Genel Müdürümüze ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. 
 
 

 
 
Yönetim Kurulumuz karar alma işlevini yerine getirirken;  
 
• Şirketimizin piyasa değerinin mümkün olan en üst seviyeye çıkarılması, 
• Şirketimiz faaliyetlerinin, Pay Sahiplerimizin uzun vadeli ve istikrarlı bir kazanç sağlamasını 
temin edecek şekilde yürütülmesi,  
• Pay Sahiplerimiz ile Şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmaması 
temel düşüncelerinden hareket etmektedir. 
 
Yönetim Kurulumuzun oluşumunda; 
• Yönetim kurulu üyeliği seçimlerinde adayların toplantıda hazır bulunmasına, 
 
 

  Eğitim Görev Yaptığı Çalıştığı  Mesleki   
Adı, Soyadı Unvanı Üniversite Fakülte/Bölüm Kurum  Unvanı Tecrübesi
M. Sırrı 
Erkan Yönetim Kurulu  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi /  Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür 28 
 Başkanı  Uluslararası İlişkiler Bölümü   Yardımcısı  
Süleyman 
Kalkan Yönetim Kurulu  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi /  Türkiye İş Bankası A.Ş. Şube Müdürü 25 
 Başkan Vekili  Uluslararası İlişkiler Bölümü    
Mete Uğurlu Üye-Genel Müdür Orta Doğu Teknik  İdari İlimler Fakültesi  /   Anadolu Hayat  Genel Müdür 30 
  Üniversitesi İşletme Bölümü Emeklilik A.Ş.   

Selim Selvi Üye Orta Doğu Teknik  Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Türkiye İş Bankası A.Ş. 
Seksiyon 
Müdürü 24 

  Üniversitesi Mühendisliği Bölümü     

Yalçın Sezen Üye Orta Doğu  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Türkiye İş Bankası A.Ş. 
Seksiyon 
Müdürü 20 

  Teknik Üniversitesi / Kamu Yönetimi Bölümü    
Emre Duranlı Üye Hacettepe   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Türkiye İş Bankası A.Ş. Seksiyon Müdür 12 
  Üniversitesi İşletme (İngilizce) Bölümü  Yardımcısı  

Serdar Gençer Üye Orta Doğu  Mühendislik Fakültesi / Endüstri  Türkiye İş Bankası A.Ş. 
Seksiyon 
Müdürü 18 

  Teknik Üniversitesi Mühendisliği Bölümü      

Senar Akkuş Üye Orta Doğu  İktisadi ve İdari Bilimler  Türkiye İş Bankası A.Ş. 
Seksiyon 
Müdürü 17 

  Teknik Üniversitesi Fakültesi / İktisat Bölümü      

Erdal İnceler Üye Orta Doğu  İktisadi ve İdari Bilimler Türkiye İş Bankası A.Ş. 
Seksiyon Grup 
Müdürü 18 

  Teknik Üniversitesi Fakültesi /  Ekonomi Bölümü    

Hüray Böke Denetçi Orta Doğu  İktisadi ve İdari Bilimler Türkiye İş Bankası A.Ş. 
Seksiyon Grup 
Müdürü 22 

  Teknik Üniversitesi Fakültesi / İşletme Bölümü    
Y.Gürkan 
Öztoprak Denetçi Orta Doğu  Mühendislik Fakültesi /    Türkiye İş Bankası A.Ş. 

Seksiyon Grup 
Müdürü 20 

  Teknik Üniversitesi Petrol Mühendisliği Bölümü      
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• Adaylar hakkında Pay Sahiplerimize bilgi verilmesine, 
• Pay Sahiplerimize adaylara soru sorma hakkı tanınmasına, 
• Genel kurul toplantılarımızda yönetim kurulu üyeliğine aday olan kişilerin, başka hangi 
şirketlerin yönetim kurullarında görev aldığı ve münhasıran bu konuda belirlenen şirket içi 
düzenlemelere uyulup uyulmadığı hakkında Pay Sahiplerimizin bilgilendirilmesine  
özen gösterilmektedir. 
 
Yönetim Kurulumuz ayda en az bir kez olmak üzere düzenli olarak toplanmaya özen 
göstermektedir. 
 
Tüzel kişileri temsilen görev yapmakta olmaları nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerimizin, 
yönetim kurulu görevi dolayısıyla mevzuat uyarınca hissedar olma zorunluluğu 
bulunmamaktadır. 
 
Yönetim kurulu üyelerimize ait teminat olarak hisse tevdi yükümlülüğü ise temsil ettikleri tüzel 
kişilerce yerine getirilmektedir.  
 
Yönetim Kurulu Üyelerimizin sahip oldukları Şirketimiz hisse senetleri önemsiz düzeydedir.  
 
Ana sözleşmemizde, yönetim kurulu üye seçiminde birikimli oy sistemi uygulamasını öngören 
bir düzenleme yer almamaktadır. 

 
 

18. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ 
 
Yasada düzenlenmiş olması nedeniyle, üye seçiminde aranacak asgari niteliklere ilişkin olarak 
ana sözleşmemizde ayrıca bir düzenleme yer almamaktadır. 
 
Yasal düzenlemeler uyarınca, sigorta şirketleri genel müdürlerinin en az dört yıllık yüksek 
öğrenim görmüş, sigortacılık, bankacılık, iktisat, işletmecilik, muhasebe, hukuk, maliye, 
matematik, istatistik veya mühendislik alanlarından birinde en az on yıllık deneyime sahip 
olmaları gerekmekte ve yönetim kurulu üyelerinin yarıdan fazlasının en az dört yıllık yüksek 
öğrenim görmüş olmaları ve bu alanların en az birinde bilgi ve deneyim sahibi olmaları 
zorunluluğu bulunmaktadır.  
 
Yönetim Kurulu Üyelerimizin tamamı en az bu nitelikleri haiz olup,  
• Bankacılık ve sigortacılık alanında tatminkâr bilgi ve beceri düzeyine,  
• Mali tablo ve raporları, okuma ve analiz becerisine, 
• Şirketimizin tabi olduğu hukuki düzenlemeler ve genel piyasa şartları hakkında temel bilgiye, 
• Görev yapmak üzere seçildiği süre boyunca yönetim kurulu toplantılarına düzenli olarak 
katılma iradesine ve imkânına 
sahip bulunmaktadırlar. 
 
Yönetim Kurulumuz dokuz üyeden oluşmakta ve bu sayı yönetim kurulu faaliyetlerinin etkin bir 
şekilde organize edilebilmesine olanak sağlamaktadır. 
 
Göreve yeni başlayan Yönetim Kurulu Üyelerimize, asgari olarak; 
• Yöneticilerimiz ile tanışma ve Şirketimiz Birimlerine ziyaretleri,  
• Yöneticilerimizin özgeçmişleri ve performans değerlendirmelerini,  
• Şirketimizin stratejik hedefleri, güncel durum ve sorunlarını, 
• Şirketimizin pazar payı, mali yapısı ve performans göstergelerini 
 
kapsayan bir uyum programı sunulur. 
 
Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirketimiz dışında başka görevler alması, belirli kurallara 
bağlanmamış olmakla birlikte, Yönetim Kurulu Üyelerimizin temsilcisi oldukları kurumlardaki 
doğal görevleri ile temsilcisi oldukları kurumlara ait kuruluşlardaki doğal görevleri dışında 
herhangi bir görevleri bulunmamaktadır. 
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19. ŞİRKETİN VİZYON VE MİSYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ 
 
Şirketimizin, 
• Vizyonu, Türkiye’nin ve Türk insanının geleceğini ilgilendiren tüm finansal planlama 
konularında ülkemizin en büyük şirketi olmak,  
• Misyonu, İnsanların ve sevdiklerinin geleceklerini güvence altına alma bilincini geliştirmek ve 
yerleştirmek, bireylerin geleceğe yönelik kuşkularını ortadan kaldıran ve yaşam kalitesini 
yükselten finansal çözümler sunmak ve uzun vadeli fonlar yaratarak ülke ekonomisinin 
gelişmesine katkıda bulunmak” 
olarak belirlenmiştir. 
 
Stratejik hedeflerimiz Yöneticilerimizce, rekabet koşulları, genel ekonomik konjonktür, ulusal 
ve uluslararası finans piyasalarındaki genel beklentiler ile Şirketimizin orta ve uzun vadeli 
hedefleri dikkate alınmak suretiyle belirlenmekte ve Yönetim Kurulumuzun onayına 
sunulmaktadır.  
 
Önerilen stratejiler ve hedefler Yönetim Kurulumuzca, her açıdan ve kapsamlı olarak müzakere 
edilmektedir. 
 
Onaylanan strateji ve hedeflere ilişkin gerçekleşmeler, yönetim kurulu toplantılarında ve aylık 
dönemler itibarıyla, Şirket faaliyetleri, mali yapısı ve performans durumunun değerlendirilmesi 
kapsamında gözden geçirilmektedir. 
 
Yönetim Kurulumuz gözetim ve denetim fonksiyonunu etkin ve sürekli bir şekilde yerine 
getirebilmek amacıyla prensip olarak her ay toplanmaktadır. Toplantılarda esas itibarıyla Şirket 
faaliyetleri, onaylanan yıllık bütçe ve hedeflerin gerçekleşme düzeyi, Şirketin sektör içindeki 
yeri, mali yapısı ve performans durumu, raporlama ve faaliyetlerin uluslararası standartlara 
uyum derecesi değerlendirilmektedir.  
 
 
20. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI 
 
Şirketimizde, Yönetim Kuruluna bağlı olarak Teftiş Kurulu ile Risk Komitesi faaliyet 
göstermektedir. 
 
Risk yönetimi sistem ve süreçlerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 
Aktüerya Müdürlüğü’nün ismi, Aktüerya ve Risk Yönetimi Müdürlüğü olarak yeniden 
tanımlanmıştır. Bunun yanında yürürlükte olan uygulama, prosedür ve iş akışlarından 
kaynaklanabilecek risklerimizi gösteren Risk Kataloğu ve Risk Politikalarımız Yönetim 
Kurulumuz tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Aktüerya ve Risk Yönetimi Müdürlüğü 
tarafından düzenli olarak hazırlanan “Risk Değerlendirme Raporu” ile Şirketimizin maruz 
kaldığı riskler takip edilmekte, Yönetim Kurulumuzun piyasa riskine ilişkin belirlemiş olduğu 
limitlere uygunluk ise söz konusu Müdürlüğümüz tarafından günlük olarak raporlanmaktadır.  
 
 
21. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE 

SORUMLULUKLARI 
 
Yönetim Kurulumuzun yetkileri ana sözleşmemizde belirtilmiştir. 
 
Ana sözleşmemiz uyarınca;  
• Acentelikler, şubeler ve temsilcilikler kurulması, kaldırılması ve şartlarının tayin edilmesi,  
• Diğer sigorta ve reasürans şirketlerinin vekillik, jeranlık, temsilcilik ve acenteliğinin alınması, 
• Bireysel emeklilik konusunda ve Şirketin faaliyet göstereceği sigorta branşlarında faaliyete 
başlama ve son verme tarihlerini saptamak, 
• Emeklilik sözleşmesi, sigorta ve reasürans sözleşmeleri esaslarının saptanması, 
• Her çeşit reasürans sözleşmelerinin yapılması ve feshedilmesi, 
• Bireysel emeklilik ve sigorta işleri ile ilgili şirketler kurmak, bu amaçla kurulmuş ve kurulacak 
şirketlere katılmak, 
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• Bireysel emeklilik yatırım fonları kurmak, 
• Sulh, ibra ve tahkim yollarına gitmek,  
• Şirket amacının gerçekleştirilmesi ve sermaye ve ihtiyatların nemalandırılması için taşınır, 
taşınmaz mal almak ve satmak, inşaat yaptırmak, şirkete ait taşınmazların ipoteği suretiyle borç 
almak, her türlü ayni hak tesis ve fek etmek  
Yönetim Kurulu’nun yetkileri arasındadır. 

 
Yönetim Kurulumuz yetkilerini, görevin tam olarak yerine getirilebilmesini teminen ihtiyaç 
duyulan her türlü bilgiye sahip bir şekilde, basiretli biçimde ve iyi niyet kuralları çerçevesinde 
kullanmaktadır. 
 
Ana sözleşmemiz uyarınca, Yönetim Kurulunun tespit ettiği ilkeler ve sınırlar içerisinde şirketin 
günlük işlemlerinin yürütülmesinden Genel Müdürümüz sorumlu bulunmaktadır. 
 
Şirket faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik olarak icra organlarına yetki devri, imza sirküleri 
uygulaması kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
 
Usul ve/veya mevzuat dışı işlemlerde uygulanacak müeyyideler, Toplu İş Sözleşmemiz ile 
Yönetim Kurulumuzca onaylanarak yürürlüğe giren Personel Yönetmeliğimizde belirtilmiştir. 
 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Şirket işleri için yeterli zaman ayırmaktadır. 
 
Yönetim Kurulumuz, Şirket hakkındaki kamuya açık olmayan ve/veya ticari sır niteliğindeki 
bilgilerin Şirket dışına çıkarılmasını önlemeye yönelik gerekli tedbirleri almıştır.  
 
Yönetim Kurulumuz, periyodik mali tablolar ve yıllık faaliyet raporunun kabulüne dair ayrı bir 
karar almaktadır. 
 
Yönetim Kurulumuz, temel fonksiyonlarının haricinde yer alan;  
• Şirketin yıllık bütçe ve iş planlarını onaylama, 
• Şirketin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve genel kurula sunmak üzere kesinleştirme, 
• Genel kurul toplantılarının mevzuata ve şirket esas sözleşmesine uygun olarak yapılmasını 
sağlama, 
• Genel kurul kararlarının gereğini yerine getirme, 
• Şirketin son bilançosundaki aktif toplamının %10’unu aşan önemli miktarlardaki harcamaları 
kontrol etme, 
• Yöneticilerin kariyer planlarını ve ödüllendirilmelerini onaylama,  
• Şirketin Pay Sahipleri, menfaat sahipleri ve halkla ilişkilerine yönelik politikaları belirleme, 
• Şirketin bilgilendirme politikasını belirleme, 
• Şirket ve çalışanları için etik kuralları belirleme, 
• Komitelerin çalışma esaslarını belirleme; etkin ve verimli çalışmalarını sağlama, 
• Şirket organizasyon yapısının günün koşullarına cevap vermesini teminen gerekli tedbirleri 
alma,  
• Önceki yönetim kurullarının faaliyetlerini inceleme 
gibi sorumluluklarının gereğini, icra organlarının ve komitelerin görüş ve önerilerini de dikkate 
alarak ifa etmektedir.  
 
 
22. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI 
Yönetim Kurulu gündem taslağı, Genel Müdürümüz tarafından hazırlanmakta ve Yönetim 
Kurulu Başkan ve Üyelerimizin önerileri doğrultusunda kesinleşmektedir.  
 
Yönetim Kurulumuz 2008 yılı içinde 4 adet toplantı gerçekleştirmiştir. 
 
Toplantı tarihinin tüm üyelerimizin katılımına imkân sağlayacak şekilde tespit edilmesine, 
öngörülemeyen istisnai durumlar dışında, Yönetim Kurulu toplantıları tüm üyelerimizin 
katılımıyla gerçekleştirilmesine özen gösterilmektedir. 
 
Yönetim Kurulu toplantı tarihinin bir önceki toplantıda tespit edilmesine özen gösterilmekte ve 
daha sonra da yazılı olarak çağrı yapılmaktadır.  
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Yönetim Kurulu Üyelerimizi ve Denetçilerimizin bilgilendirilmesine ve kendileri ile olan 
iletişimin sağlanmasına yönelik Sekreterya oluşturulmuştur.  
 
Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin karşı oy gerekçelerinin, karar zaptına geçirilmesi ve yazılı 
olarak Şirket Denetçilerimize iletilmesinde yarar görülmekle birlikte, 2007 yılında alınan 
Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin olarak karşı oy kullanan Üyemiz bulunmamaktadır.  
 
Bütün Yönetim Kurulu Üyelerimiz Şirketimizin;  
• Faaliyet göstereceği konuların belirlenmesi ile iş ve finansman planlarının onaylanması, 
• Genel kurulun olağan/olağanüstü toplantıya çağırılması ve toplantının organizasyonu ile ilgili 
konular, 
• Genel kurula sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinleştirilmesi, 
• Yönetim kurulu başkanının, başkan vekilinin seçilmesi ve yeni üye atanması, 
• İdari birimlerin oluşturulması veya faaliyetlerine son verilmesi, 
• Genel müdürün atanması veya azledilmesi, 
• Komitelerin oluşturulması, 
• Birleşme, bölünme, yeniden yapılanma; şirketin tamamının veya duran varlıklarının %10’unun 
satılması veya %10’unun üzerinde tutarlarda yatırım yapılması; aktif toplamının %10’unun 
üzerinde tutarlarda gider yapılması, 
• Şirketin temettü politikasının, dağıtılacak dönem kârı miktarının tespit edilmesi, 
• Sermaye artırımı veya azaltılması 
gibi faaliyetleri ile ilgili önemli konulardaki toplantılara fiilen katılmaya özen göstermektedir. 
 
Yönetim Kurulumuz, ilk toplantısını tercihen seçiminin yapıldığı tarihte gerçekleştirmektedir.  
 
İlk toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekilinin seçiminin yanı sıra, görev dağılımı 
ve komitelerin oluşturulmasına yönelik kararlar alınmaktadır. 
 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz prensip olarak her toplantıya katılmaktadır.  
 
Yönetim Kurulumuz, istisnai haller dışında, düzenli olarak ve önceden planlandığı şekilde en az 
ayda bir defa ve gerekli görülen hallerde ise bu süreye bağlı olmaksızın toplanmaktadır.  
 
Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili belge ve bilgilerin, toplantıdan 
en az yedi gün önce Yönetim Kurulu Üyelerimizin incelemesine sunulmasına ve bu 
zamanlamaya uymanın mümkün olmadığı hallerde ise Yönetim Kurulu Üyelerimize eşit bilgi 
akışı sağlanmasına azami özen gösterilmektedir.  
 
Her Yönetim Kurulu Üyemizin bir oy hakkı mevcut olup, Üyelerimizin ağırlıklı; oy hakkı veya 
olumlu/olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır. 
Yönetim Kurulumuz ana sözleşmemiz uyarınca, salt çoğunlukla toplanmakta ve toplantıya 
katılanların salt çoğunluğu ile karar almaktadır.  
 
 
23. ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI 
 
Yönetim Kurulu Üyelerimizin, Şirketimizle işlem yapma ve rekabet etme yasağı kapsamına 
girebilecek, dolayısıyla Genel Kuruldan izin alınmasını gerektirecek herhangi bir işlemi veya 
faaliyeti bulunmamaktadır. 
 
 
24. ETİK KURALLAR VE UYGULAMA İLKELERİ 
 
Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortacılığı dallarında halka açık bir şirket olarak faaliyet gösteren 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (Kurum) verimlilik, kârlılık ve sürekli büyüme hedefine, mevcut 
yasal mevzuat ve bu konudaki düzenlemelerin yanında, dahil olduğu grubun kurum kültürü ve iş 
ahlakı ile aşağıda yer alan “Etik Kurallar” çerçevesinde yaratılan kurum bilinci ile ulaşmaya 
çalışmaktadır. Her seviyedeki Kurum çalışanı, etik kuralları uygulamak ve yeni geliştirilecek iş 
akışları ve organizasyonlarda bu kurallara uyulmasını sağlamakla yükümlüdür. Kurum  
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faaliyetlerinin yürütülmesindeki genel çerçeve; yasal düzenlemelere uygunluk, dürüstlük, 
tarafsızlık, güvenilirlik, saydamlık, sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmektir. 
 
Yasal Düzenlemeler 
Kurum çalışanlarının iş ve işlemlerinin tamamında, kurumun tabi olduğu ilgili hukuki mevzuata 
ve şirket içi düzenlemelere tam uygunluk aranır. 
 
Sosyal ve Kurumsal Menfaatler 
Kurum çalışanları, ülkemizin, toplumun, sektörün, dahil olduğu grubun ve kurumun menfaatleri 
ile itibarını (finansal, fiziksel ve fikri mülkiyet) her aşamada gözetmekle, sosyal ve kurumsal 
menfaatlerin zedelenmemesi için gereken önlemleri alma/ aldırtma konusunda azami dikkat ve 
özeni göstermekle yükümlüdür. 
 
Etik Kuralların Uygulanması 
Kurum çalışanları, istisnasız olarak etik kuralları uygulamak ve uygulatmak, iş akışlarını bu 
doğrultuda düzenlemekle yükümlüdür. Kurum ve çalışanlar, hiçbir karar ve düzenlemede bu 
kurallardan feragat edemez.  
 
Kayıt ve Belge Düzeni 
Kurumun finansal ve operasyonel kayıtları ile iç ve dış raporlamalarında mevzuat 
düzenlemeleri, gerçeğe uygunluk, hesap verilebilirlik, kesinlik ve mütekabiliyet prensiplerinin 
esas alınması sağlanır. 
 
Hissedarlar, Kurum Çalışanları, İş Ortakları, Tedarikçiler 
1. Kurum, hissedarlarına, ortaklık paylarının büyüklüğüne bakılmaksızın, “Şirket Ana 
Sözleşmesi”nde belirlenen hak ve menfaatlerinin tamamını en doğru, en hızlı ve en şeffaf 
şekilde sunmakla yükümlüdür. 
2. Kurum, sigortalılara ve bireysel emeklilik katılımcılarına, tedarikçilerine, rakiplerine ve 
çalışanlarına karşı adil, güvenilir, basiretli ve sorumlu tavır sergilemekle yükümlüdür. 
3. Kurum, çalışanlarının bireysel hak özgürlüklerine saygı duyar, çalışanların bireysel yetenek 
ve başarıları Kurum başarısının anahtarıdır. Bu vesile ile mesleki ve teknik eğitimin sağlanması 
için tüm çalışanlara her türlü eğitim olanağı sunulur.  
4. Kurum, çalışanlarının sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında, en üst düzeyde hizmet 
anlayışı ile görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerini teminen, her türlü tedbiri almaya ve 
uygulamaya koymakla yükümlüdür. 
5. Kurum, içeriden bilgi edinilmesini önlemek amacıyla gerekli düzenlemeleri uygulamaya 
koymak, bunlara uymayanlara karşı gereken yaptırımları, etik kurallar çerçevesinde hayata 
geçirmekle yükümlüdür. 
6. Kurum ve çalışanlar; ortakları, tedarikçileri, çalışanları ve müşterilerine ilişkin sırları, kanuni 
zorunluluklar hariç ifşa edemez, sektörde rekabet eşitliğini bozacak şekilde kendi lehine 
kullanamaz. 
7. Kurum çalışanları, verimliliklerini en üst düzeye çıkarabilmelerinin gereği olarak, 
yürüttükleri işlerde çalışma ahengini gözetmek, teknik ve mesleki becerilerini geliştirmek ve 
karşılıklı saygı, nezaket ve titizlik çerçevesinde hareket etmek bilincine sahiptirler. 
8. Kurum çalışanlarından hiç birisi, sigortalı, bireysel emeklilik katılımcısı, tedarikçi veya satış 
örgütünden hediye kabul edemez. Hediye verme esaslarını Kurum menfaatleri çerçevesinde 
şeffaflık ve saygınlık prensiplerinden ödün vermeden, usulsüzlüğe olanak tanımaksızın 
belirlemek ve uygulatmakla kurum üst yönetimi mükelleftir. 
9. Kurum çalışanları, sigortalı, bireysel emeklilik katılımcısı, acente ve diğer kişi/kurumların 
şikayetlerini çözüme yönelik olarak titizlikle inceler ve bilgilendirme politikası esasları 
dahilinde mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırır.  
10. Kurum çalışanları, sektördeki diğer şirketler ve onların çalışanları hakkında olumsuz intiba  
yaratabilecek her türlü uygulamadan kaçınırlar. 
 
İletişim Politikası 
1. Kurum içi ve dışı iletişim politikası etik kurallar çerçevesinde düzenlenir ve yürütülür.  
2. Kurum, sponsorluk faaliyetlerinde sosyal sorumluluklarının bilinci ile hareket eder. Çevre 
bilinci ve toplumsal fayda, kurumun iletişim politikalarının temel unsurlarıdır. 
3. Kurum duyuru, ilan ve reklâmlarda; sektörün diğer Şirketleri ya da diğer Şirketlerin ürün ve 
hizmetlerini kötüleyen nitelikte ifade ve ibarelere yer vermez. 
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25. YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE 
BAĞIMSIZLIĞI  

 
Şirketimizde Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi mevcuttur. Her bir 
komite, icrada görevi olmayan iki Üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimiz ilke olarak 
birden fazla komitede görev almamaktadırlar. 
 
Mevcut komitelerin faaliyet esaslarının yazılı hale getirilmesine yönelik çalışmalarımız ile 
stratejik planlama komitesi, uzlaşma komitesi, insan kaynakları ve ödüllendirme komitesi ve 
etik komitesi kurulması yönündeki değerlendirmelerimiz devam etmektedir. 
 
Şirketimizin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmadığı dikkate alınarak, komitelerde görev 
yapan Yönetim Kurulu Üyelerimizin, tamamının bağımsız hareket edebilme ve dolayısıyla da 
kararlarında tarafsız davranabilme avantajına doğal olarak sahip oldukları düşünülmektedir. 
 
 
26. YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR 
 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz için huzur hakkı dışında başka herhangi bir ödeme 
yapılmamaktadır. 
 
Huzur hakkı tutarları, Genel Kurul tarafından, Pay Sahiplerince verilen önergeler doğrultusunda 
tespit edilmektedir. 
 
Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirketimizden doğrudan veya dolaylı olarak, nakdi veya gayri 
nakdi kredi kullanması hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. 
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3. FİNANSAL BİLGİLER: 
 

 
3.1 MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER: 
 

Ara döneme ilişkin finansal göstergeler ve pazar payları aşağıda yer alan tabloda sunulmuştur: 
 

2008/3 2007
FİNANSAL GÖSTERGELER  (BİN YTL)  (BİN YTL) 
BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYI 
ÜRETİMİ  109.512 344.916

HAYAT PRİM ÜRETİMİ  92.578 338.892

HAYAT DIŞI PRİM ÜRETİMİ  55 302
MATEMATİK KARŞILIKLAR VE KAR PAYI 
İHTİYATLARI  1.486.239 1.453.067

EMEKLİLİK FON BÜYÜKLÜĞÜ  961.852 910.158

VADE GELİMİ TAZMİNAT ÖDEMELERİ  42.181 163.616

VEFAT TAZMİNATI ÖDEMELERİ  2.837 10.335

HAYAT TEKNİK SONUÇLARI  698 26.341

BİREYSEL EMEKLİLİK TEKNİK SONUÇLARI -80 -18.263

MALİ GELİRLER   12.012 58.027

VERGİ ÖNCESİ KAR    10.673 57.091

GENEL TEKNİK KÂR 205 7.958

ÖZ KAYNAKLAR  291.674 344.312

ÖDENMİŞ SERMAYE 175.000 175.000

AKTİF TOPLAMI  2.880.826 2.825.117

NET KÂR  8.755 45.481
 
 

2008/3 2007 
PAZAR PAYI (%) (%)

HAYAT SEKTÖRÜ 20 24

BİREYSEL EMEKLİLİK (Fon Büyüklüğü) 20 20
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3.2 RİSK YÖNETİMİ POLİTİKALARI: 
 

Risk Türleri İtibarıyla Uygulanan Risk Yönetimi  
Politikalarına İlişkin Bilgiler 
 
Şirketin risk politikaları ve bunlara ilişkin uygulama usulleri, Risk Komitesi’nin önerileri 
doğrultusunda, Yönetim Kurulu tarafından oluşturularak yürürlüğe giren ve üst düzey yönetim 
tarafından uygulamaya konulan yazılı standartları içermektedir.  

 
Risk Komitesi, risklerin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, izlenmesi, ilgili birimlere  
raporlanması, risk yönetimine ilişkin gelişmelerin takip edilmesi, uygulanan teknik ve 
yöntemlerin geliştirilmesi, gerekli yasal raporlama, bildirim ve takip işlemlerinin Yönetim 
Kurulu’na raporlanması amacıyla faaliyette bulunur. 
 
Şirketin karşılaşabileceği riskler risk politikaları içerisinde, sigortalama riski, piyasa riski, kredi 
riski ve operasyonel riskler olarak tanımlanmış ve Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girmiş 
bulunmaktadır. Risk politikaları, Risk Komitesi’nin mevcut organizasyondaki yerini, görev 
kapsamını ve sorumluluklarını belirleyen, risklerin ölçülmesini, limitlerin takip edilmesini, 
limitlerin olası aşımı halinde izlenecek yöntemler ile çeşitli olay ve durumlarda verilmesi 
zorunlu onay ve teyitleri içeren genel nitelikteki standartlardır.  
 
Sigortalama Riski Politikası 
Sigortalama Riski, alınan primlerin ödenen tazminatları karşılamaması ihtimalini ifade 
etmektedir.  
 
Sigortalama Riski yönetimi ve izleme sürecinin temel evreleri şunlardır: 
• Ürün bazında kârlılık analizi,  
• Üretim miktarı (Yeni üretilen poliçe miktarı),  
• İptal oranları ve miktarları,  
• İştira-vefat miktarları,  
• Prim artış miktarları,  
• Hasar prim oranları, 
Sigortalama Riskinin denetimi, Şirketin aktüeryal prensipleri dahilinde, tüm icracı birimlerin 
faaliyetlerinin yasal düzenlemelere, Şirket stratejilerine, politikalarına ve uygulama esaslarına 
uygunluğunun sağlanması amacını taşımaktadır. 
 
Sigortalama Riskinin denetlenmesi süreci; 
• Risk yönetim sürecinin etkinliği, 
• Saptanmış limitlere uyumu, 
• Verilerin gerçek durumu yansıtma derecesi, 
gibi hususlarda Şirket yönetimi ile Yönetim Kurulunun bilgilendirilmesi, alınması gereken 
tedbirler ve gerekli uygulama değişiklikleri ile ilgili önerilerde bulunulması aşamalarından 
oluşmaktadır.  
 
Piyasa Riski Politikası 
Para ve sermaye piyasalarındaki faaliyetlerinin temel ve nihai amacı getiri elde etmek olan 
Şirketin bu faaliyeti dolayısıyla karşı karşıya kaldığı riskin ölçülmesi, raporlanması ve kontrol 
altında tutulması Piyasa Riski politikalarının temelini oluşturmaktadır.  
 
Şirketin maruz kaldığı Piyasa Riskinin, mevzuatın öngördüğü sınırlarda ve Şirketin risk iştahına 
uygun olması birincil önceliktir.  
 
Piyasa Riski; Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin;  
• Getirisi faiz oranı ile ilişkilendirilmiş borçlanmayı temsil eden finansal araçlara, 
• Hisse senetlerine, 
• Diğer menkul kıymetlere, 
• Bilanço içi veya bilanço dışı tüm döviz ve dövize endeksli varlıklara ve yükümlülüklerine, 
• Belirtilen araçlara dayalı türev sözleşmelere 
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ilişkin pozisyonlarının değerinde faiz oranları, hisse senedi fiyatları ve döviz kurlarındaki 
dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek ve "Faiz Oranı Riski", "Hisse Senedi Pozisyon 
Riski", "Kur Riski", “Emtia Riski” ve bunlara ilişkin “Spesifik Risk” gibi unsurlardan oluşan 
zarar riskini ifade eder. 

 
Piyasa Riski yönetimi sürecinin temel evreleri şunlardır: 
• Şirketin serbest portföyüne ait Riske Maruz Değer (RMD) günlük olarak mevzuatla uygulama 
koşulları belirlenmiş, uluslararası kabul görmüş istatistik yöntemler kullanılarak ölçülür.  
• Ölçüm sonuçları güvenilirlikleri açısından test edilir.  
• Değişik senaryolar altında alınan riskin izleyeceği seyrin incelenmesi için senaryo analizleri 
ve stres testleri yapılır. 
• Ölçüm ve test sonuçları, Risk Komitesi tarafından takip edilerek Yönetim Kuruluna sunulur.  
• Yönetim Kurulu, test sonuçlarını değerlendirerek, gerekli gördüğü önlemleri belirler.  
 
Piyasa Riskinin izlenmesi sürecinde Likidite Riski gerekli teknikler kullanılarak izlenir ve 
Yönetim Kuruluna raporlanır. 
 
Piyasa Riskinin denetlenmesi süreci; 
• Para ve sermaye piyasaları işlemleri sonucu Şirketin sahip olduğu pozisyonlar, 
• Risk yönetim sürecinin etkinliği, 
• Saptanmış limitlere uyum, 
• Verilerin gerçek durumu yansıtma derecesi, 
• Limit aşımı raporlamaları, 
• Personelin risk politikalarına ve icra usullerine uyumu 
gibi hususlarda Şirket yönetimi ile Yönetim Kurulu’nun bilgilendirilmesi ve alınması gereken 
tedbirler ve uygulama değişiklikleri ile ilgili önerilerde bulunulması aşamalarından 
oluşmaktadır. 
 
Kredi Riski Politikası 
Kredi Riski; “Şirketin ilişkide bulunduğu 3. tarafların, yapılan sözleşme gereklerine uymayarak 
yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememelerinden dolayı Şirketin 
karşılaştığı durumu” ifade eder. Kredi Riski, Şirketin, özellikle dağıtım kanalı bazında olmak 
üzere aracılar ve reasürörler ile ilişkilerinden doğan, pazarlama faaliyetleri ile başlayan, Şirketin 
ürünlerinin tanıtımı, satışı ve risklerin devredilmesi ile primlerin tahsil edilmesi işlemlerini 
kapsayan işlem ve kararlar bütününü oluşturan süreçtir. 
 
Şirketimizde Kredi Riski yönetim süreci dağıtım kanalı bazında olmak üzere aracılar ve 
reasürör şirketler temelinde ele alınmaktadır: 
 
Acenteler İle İlgili Risklere İlişkin Yönetim Süreci 
Şirket, tüm ürün ve faaliyetlerinin içerdiği Kredi Risklerinin tanımlanmasını, ölçülmesini ve 
yönetilmesini sağlar. Şirket adına hareket eden, ürünlerin tanıtımı ve satışında önemli paya 
sahip olan acentelerin oluşturduğu kredi riskinin yönetiminde belirlenmiş performans ve risk 
kriterleri uygulanır. 
 
Reasürans Şirketleri İle İlgili Risklere İlişkin Yönetim Süreci 
Şirketin reasürans işlemlerini yürütme politikası, istikrarlı ve finansal yönden güvenilir birden 
fazla reasürans şirketi ile iletişimin ve yapıcı fikir alışverişinin sağlanmasını gerektirir. Yönetim 
politikası, yıllık olarak reasürör değerlendirilmesine dayanmaktadır. 
 
Reasürans şirketlerinin seçiminde aşağıdaki kriterler aranır:  
• Reasürans teminatı veren şirketlerin siyasi ve ekonomik olarak güvenilir bölgelerde faaliyet 
göstermesi; bu ülkelerin savaş, iç kargaşalıklar, isyan, ayaklanma gibi koşullar içinde olmaması, 
• Reasürörün yeni ürün geliştirmede Şirkete sağlayacağı destek (İstatiksel, aktüeryal, vb.) ve 
profesyonellik derecesi,  
• Sektörel uygulamaları takibi, yetkinliği, yaklaşımı,  
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• Reasürörün sedanın talep ettiği reasürans kapasitesini karşılaması,  
• Reasürörün finansal güvenilirlik derecesinin yeterli bulunması.  
 
Reasürörün yasal denetim ve kontrol otoritelerince denetlenmekte olduğunu belgeleyen bilanço, 
gelir gider tabloları, yurtdışı bağımsız derecelendirme kurumlarının şirketlerin mali güçlerinin 
belirlenmesinde yaptıkları araştırma sonuçları (Rating) dikkate alınır. Reasürans şirketlerin 
seçimi icracı birimin önerileri doğrultusunda gerçekleştirilir. 

 
Faaliyetler sırasında maruz kalınabilecek tüm Kredi Riskleri, Şirketin ilişkide olduğu 3. 
tarafların sözleşme yükümlülüklerine bağlı kalıp kalmadıkları, faaliyetlerinin risklilik seviyesi 
ve Şirketimizde meydana gelen Kredi Riski ile ilgili zararlar Risk Komitesi tarafından düzenli 
aralıklarla izlenir ve periyodik olarak Yönetim Kurulu’na raporlanır. 
 
Kredi Riski yönetimi süreci, sürekli olarak izlenir. İcracı birimler tarafından gerçekleştirilen 
denetimin yanı sıra Teftiş Kurulu tarafından, Şirket ile sözleşme imzalayan 3. taraflar ve bölge 
bazında acente denetimleri yerine getirilir. Teftiş Kurulu’nca yerine getirilen Kredi Riski 
denetiminin yürütülmesine, denetim sonuçlarının raporlanmasına ve denetimler sonucunda 
saptanan hata ve noksanlıkların giderilmesine yönelik eylem planlarının yerine getirilmesine 
ilişkin esaslar ile denetim planları Yönetim Kurulu’nca belirlenir.  
 
Operasyonel Risk Politikası 
Şirketi maddi olarak ya da itibar açısından kayba uğratacak, sigortalama riski, kredi riski ve 
piyasa riski dışında kalan diğer riskler operasyonel riskler olarak tanımlanmaktadır. 
Örgütlenme, iş akışı, teknoloji, insan gücü, mevzuat, yönetim ve faaliyet ortamı çerçevesinde 
oluşabilecek bu risklerin ölçülmesi analiz edilmesi, izlenmesi ve raporlanması esastır. Şirket 
karşı karşıya kalabileceği temel riskleri risk kataloğunda sınıflandırmıştır. Faaliyet ortamındaki, 
iş süreçlerindeki değişikliklerden dolayı maruz kalınabilecek tanımlanmamış risklere göre risk 
kataloğu güncellenmektedir. Operasyonel riskler, işi yapan personelden bilgi alınarak ve aynı 
zamanda Risk Komitesi tarafından merkezi olarak tanımlanır. 
 
Operasyonel risklerin yönetilebilmesi için nitelikli ve analize uygun verilerin mevcut olması 
gerekir. Operasyonel riskin ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde niteliksel ve niceliksel 
yöntemler bir arada kullanılır. Operasyonel risklerin belirlenmesinde ki en önemli kısım riskin 
tanımlanması, ölçüm yöntemleri için gerekli risk verilerinin ve bu verilerin elde edileceği 
kaynakların belirlenmesidir. Bu veriler ışığında tanımlanan ve zarar boyutu belirlenen riskler 
Yönetim Kurulu’na raporlanır. 
 


