
 
 
 

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 

 
 
 
Şirketimiz Ortakları Olağanüstü Genel Kurulu’nun aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 7 Eylül 2006 Perşembe 
günü saat 14:00’de, İş Kuleleri Kule-2 34330 Levent/İSTANBUL adresinde toplanması kararlaştırılmıştır. Sayın Ortaklarımızın 
veya vekillerinin mezkûr gün ve saatte toplantıyı teşrifleri rica olunur. 
 
Şirketimiz ortaklarından nama yazılı hisse senedi sahipleri doğrudan doğruya Olağanüstü Genel Kurula katılabilirler.  
 
Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki forma göre 
hazırlamalarını veya vekaletname formu örneğini Şirketimiz merkezinden temin ederek 9 Mart 1994 gün ve 21872 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV No.8 Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak Şirketimize 
tevdi etmeleri gerekmektedir. 
 
GÜNDEM : 
 
 

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı’na yetki 
verilmesi. 

 
2. Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000.- (Üçyüzmilyon) YTL.’ye yükseltilmesi ve  5083 sayılı Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti’nin Para Birimi Hakkında Kanun ve 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Şirket Ana Sözleşmemizin sermaye ile ilgili 6. maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin kabul edilmesi. 

       
3. Dilekler. 

 
 
 
 
 
 

VEKALETNAME 
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA 
 
 
 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 7 Eylül 2006 Perşembe günü saat 14.00’te İş Kuleleri Kule-2 34330 Levent/İSTANBUL 
adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, 
teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere…………….’yi vekil tayin ettim. 
 
A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. 
 Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır) 
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır) 
 
B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN 

a) Tertip ve Serisi    : 
b) Numarası     : 
c) Adet ve nominal değeri   : 
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı   : 
e) Hamiline-nama yazılı olduğu   : 

 
ORTAĞIN 
 Adı-soyadı veya unvanı    : 
 İmzası     :  
 Adresi     : 
 
NOT: 

(A) bölümünde (a), (b), veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

ESKİ ŞEKİL     
SERMAYE 
MADDE 6 
 

YENİ ŞEKİL    
SERMAYE 
MADDE 6 

Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye 
sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
15.06.2000 tarih ve 67/1039 sayılı izni ile bu sisteme 
geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 175.000.000.000.000-  
(Yüzyetmişbeştrilyon) TL olup her biri 1.000 TL nominal 
değerde 175.000.000.000 (Yüzyetmişbeşmilyar) paya 
bölünmüştür. 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 65.000.000.000.000.-
(Altmışbeştrilyon) TL’dir. Bunun; 1.000.000.000.000-  
(Birtrilyon) TL’si her biri 1.000 TL nominal değerde 
1.000.000.000 (Birmilyar) paya bölünmüş I. Tertip A 
Grubu, 

64.000.000.000.000.- (Altmışdörttrilyon) TL’si her biri 1.000 
(Bin) TL nominal değerde 64.000.000.000 
(Altmışdörtmilyar) paya bölünmüş çeşitli tarihlerde 
çıkarılan I-IV Tertip B Grubu olup tamamı ödenmiştir. 

Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu hisse senedi ihdas 
edilemez. 
 
Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine 
uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye 
tavanına kadar nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek 
çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden 
fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye 
yetkilidir. 

 
 
Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye 
sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
15.06.2000 tarih ve 67/1039 sayılı izni ile bu sisteme 
geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 300.000.000.- 
(Üçyüzmilyon) YTL olup her biri 1 Ykr nominal değerde 
30.000.000.000 (Otuzmilyar) paya bölünmüştür.  

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 150.000.000.- (Yüzellimilyon) 
YTL’dir. Bunun; 1.000.000.-  (Birmilyon) YTL’si her biri 1 
Ykr nominal değerde 100.000.000 (Yüzmilyon) paya 
bölünmüş  A Grubu, 149.000.000.- (Yüzkırkdokuzmilyon) 
YTL’si her biri 1 Ykr nominal değerde 14.900.000.000 
(Ondörtmilyardokuzyüzmilyon) paya bölünmüş çeşitli 
tarihlerde çıkarılan B Grubu olup tamamı ödenmiştir. 

 
Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay ihraç edilemez. 
 
Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine 
uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye 
tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış 
sermayeyi artırmaya yetkilidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bir payın nominal değeri 1.000 TL iken 5274 Sayılı TTK’da 
değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr olarak 
değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı 
azalmış olup, her biri 1.000 TL’lik 10 adet pay karşılığında 
1Ykr’lik 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili 
olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları 
saklıdır.  
 
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 
çerçevesinde kayden izlenir. 
     

 



 


