
ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 
YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI’NDAN 

 
Şirketimiz Ortakları Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2011 Salı günü saat 
14:00’da aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, İş Kuleleri Kule-2 
Kat 20 34330 Levent/İSTANBUL adresinde yapılacağından; Sayın Ortaklarımızın 
veya vekillerinin anılan gün ve saatte toplantıyı teşrifleri rica olunur.  
 
Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’na iştirak edecek Sayın Ortaklarımızın;  
 
Sahibi bulundukları kaydileştirilmiş hisse senetlerinin, Olağan Genel Kurul Toplantısı 
sonuna kadar blokaj altında tutulduğuna dair Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) 
tarafından düzenlenmiş Blokaj Mektubunu tedarik ederek,  
 
Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımızın, 
aşağıdaki forma göre hazırlayacakları veya Şirketimiz merkezinden örneğini temin 
edecekleri vekaletname formunu düzenleyerek ve 9 Mart 1994 gün ve 21872 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV No:8 Tebliğ 
hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak,  
 
Ortaklar Genel Kurulu Toplantısı’ndan en geç bir hafta önce Şirketimize tevdi etmeleri 
gerekmektedir.  
 
Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun 
30.01.2008 tarihli ve 294 numaralı Genel Mektubu uyarınca, ortaklarımızın hisse 
senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurul Toplantılarına katılmaları ve 
ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.  
 
2010 yılına ait Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ile bağımsız denetleme kuruluşu 
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin 
denetim raporu 11 Mart 2011 tarihinden itibaren, Şirketimiz Merkezi’nde, Bölge 
Müdürlükleri’nde ve Kurumsal İnternet Sitesi’nde Sayın Ortaklarımızın tetkikine hazır 
bulundurulacaktır.  
 
Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GÜNDEM: 
 
1. Açılış, Başkanlık Divanı’nın oluşturulması ve Genel Kurul Tutanakları’nın 

imzalanması hususunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi. 
 
2. 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız 

Denetim Kuruluşu’na ait raporun okunması ve müzakeresi. 
 
3. 2010 yılına ait finansal tabloların incelenerek onaylanması. 
 
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi. 
 
5. 2010 yılı kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara 

bağlanması ve dağıtım tarihinin saptanması. 
 
6. Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanı’nın 450.000.000.- (Dörtyüzellimilyon) TL’ye 

yükseltilmesi ve Bakanlar Kurulu’nun, 05.05.2007 tarihli/26513 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 04.04.2007 tarihli/11963 sayılı “Yeni Türk Lirası ve Yeni 
Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin 
Kararı”na uygun hale getirilmesi amacıyla Şirket Ana Sözleşmemizin sermaye ile 
ilgili 6. Maddesinin değiştirilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması. 

 
7. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi. 
 
8. Denetçilerin seçimi. 
 
9. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ve Denetçileri’ne verilecek aylık ücretin saptanması. 
 
10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde 
yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. 
 
11. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. ANASÖZLEġMESĠNĠN 6. MADDESĠNE AĠT 
DEĞĠġĠKLĠK 

 
ESKĠ METĠN YENĠ METĠN 

 
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 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 
1000 TL’lik 10 adet pay karşılığında 1 
Ykr’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.                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 

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 450.000.000-
(Dörtyüzellimilyon) TL olup her biri 1 Kr 
nominal değerde 45.000.000.000 
KırkbeĢmilyar) paya bölünmüştür. 
 
Şirketin çıkarılmış sermayesi 
250.000.000.-(ikiyüzellimilyon) TL’dir. 
Bunun; 1.000.000.- (Birmilyon) TL’si her 
biri 1 Kr nominal değerde 100.000.000 
(Yüzmilyon) paya bölünmüş A grubu, 
249.000.000.- (Ġkiyüzkırkdokuzmilyon) 
TL’si her biri 1 Kr nominal değerde 
24.900.000.000 
(Yirmidörtmilyardokuzyüzmilyon) paya 
bölünmüş çeşitli tarihlerde çıkarılan B 
Grubu olup tamamı ödenmiştir. 
 
Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay 
ihraç edilemez. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen 
kayıtlı sermaye tavanı izni 2011-2015 
yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı 
sonunda izin verilen kayıtlı sermaye 
tavanına ulaĢılamamıĢ olsa dahi, 2015 
yılından sonra yönetim kurulunun 
sermaye artırım kararı alabilmesi için; 
daha önce izin verilen tavan ya da yeni 
bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası 
Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel 
kuruldan yeni bir süre için yetki alması 
zorunludur. Söz konusu yetkinin 
alınmaması durumunda Ģirket kayıtlı 
sermaye sisteminden çıkmıĢ sayılır. 
 
Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları 
arasında, Sermaye Piyasası Kanunu 
Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü 
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına 
kadar nama yazılı paylar ihraç edilerek 
çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

Payların nominal değeri 1.000.-TL iken 
önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
uyarınca 1 Yeni KuruĢ, daha sonra 4 
Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk 
Lirası ve Yeni KuruĢ’ta yer alan “Yeni” 
ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde 
kaldırılması sebebiyle 1 KuruĢ olarak 
değiĢtirilmiĢtir. Bu değişim sebebiyle, 
toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-
TL’lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) 
KuruĢ nominal değerli pay verilmiĢtir. 
Söz konusu değişim ile ilgili olarak 
ortakların sahip olduğu paylardan doğan 
hakları saklıdır. 
 
ĠĢbu esas sözleĢmede yer alan “Türk 
Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen 
Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 
değiĢtirilmiĢ ibarelerdir. 
 
Sermayeyi temsil eden paylar 
kaydileştirme esasları çerçevesinde 
kayden izlenir. 



VEKALETNAME 
ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 

YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI’NA 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 29 Mart 2011 Salı günü saat 14:00’da İş Kuleleri 
Kule-2 Kat 20 34330 Levent/İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul 
Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, 
teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere…………….’yi 
vekil tayin ettim.  
 
A. TEMSĠL YETKĠSĠNĠN 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 yazılıdır.)  
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 yazılıdır.)  
 
B. ORTAĞIN SAHĠP OLDUĞU HĠSSE SENEDĠNĠN  
a) Nominal değeri :  
b) Adet :  
 
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. 

 

 


