
 
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 
 

Şirketimiz Ortakları Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2012 Perşembe 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 payların, 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.  
 
6111 sayılı Kanun’la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi ve 
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin 28.04.2011 tarih, 551 sayılı Genel Mektubu uyarınca; 
paylarını fiziken ellerinde bulunduran ortaklarımızın oy kullanma hakkı ise, kayden izlemenin 
başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonu olan 31.12.2012 tarihine kadar geçerlidir.  
 
2011 yılına ait Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ile bağımsız denetleme kuruluşu Akis 
Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin denetim 
raporu, 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. 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim 
Kuruluşu’na ait raporun okunması ve müzakeresi. 
 

3. 2011 yılına ait finansal tabloların incelenerek onaylanması. 
 

4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi. 
 

5. 2011 yılı kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara 
bağlanması ve dağıtım tarihinin saptanması. 
 

6. “Ücretlendirme Politikası”nın ortakların bilgi ve görüşlerine sunulması. 
 

7. İlgili yasal mercilerden gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, Ana Sözleşmenin 
"Kuruluş" başlıklı 1. Maddesi, "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. Maddesi, 
"Sermaye" başlıklı 6. Maddesi, "Hisse Senetleri" başlıklı 7. Maddesi ile İkinci Bölümün 
başlığına ilişkin tadillerin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 39. 
Madde’nin Ana Sözleşme’ye ilave edilmesinin onaylanması, 
 

8. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu’nun 315. ve 
Ana Sözleşme’nin 10. Maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması. 
 

9. Dönem içinde gerçekleşen denetçi değişikliklerine ilişkin bilgi verilmesi. 
 

10. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi 
 

11. Denetçilerin seçimi. 
 

12. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ve Denetçileri’ne verilecek aylık ücretin saptanması. 
 

13. Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu 
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili 
mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi. 
 

14. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL  
TASARISI 

 

1.MADDENİN ESKİ ŞEKLİ 
 
Kuruluş 
Madde 1- Aşağıda adları ve 
ikametgahları yazılı kurucular arasında 
Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta 
Murakabe Kanunu hükümlerine göre bir 
anonim şirket kurulmuştur. 
 
1- Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 
Rıhtım Caddesi Anadolu Sigorta Han 
No.57 Karaköy / 
İSTANBUL 
T.C. uyruklu 
 
2- Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi 
Atatürk Bulvarı No.191 Kavaklıdere / 
ANKARA 
T.C. uyruklu 
 
3- Destek Reasürans Türk Anonim 
Şirketi 
Abdi İpekçi Caddesi No.75 Maçka / 
ISTANBUL 
T.C. uyruklu 
 
4- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 
Anonim Şirketi 
Barbaros Bulvarı No.125 Camhan 
Beşiktaş / 
İSTANBUL 
T.C. uyruklu 
 
5- Mensa Mensucat Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi 
Mersin Asfaltı 14. Km. / ADANA 
T.C. uyruklu 
 
6- Türk Dış Ticaret Bankası Anonim 
Şirketi 
Yıldız Posta Caddesi No.54 Gayrettepe / 
İSTANBUL 
T.C. uyruklu 
Yukarıda ünvanları ve o zamanki 
merkezleri yazılı olan kurucular 
tarafından kurulan anonim şirket, ana 
sözleşmesinde daha sonra yapılan 

1. MADDENİN YENİ ŞEKLİ 
 
Kuruluş 
Madde 1- Aşağıda adları ve 
ikametgahları yazılı kurucular arasında 
Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta 
Murakabe Kanunu hükümlerine göre bir 
anonim şirket kurulmuştur. 
 
1- Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 
Rıhtım Caddesi Anadolu Sigorta Han 
No.57 Karaköy / 
İSTANBUL 
T.C. uyruklu 
 
2- Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi 
Atatürk Bulvarı No.191 Kavaklıdere / 
ANKARA 
T.C. uyruklu 
 
3- Destek Reasürans Türk Anonim 
Şirketi 
Abdi İpekçi Caddesi No.75 Maçka / 
ISTANBUL 
T.C. uyruklu 
 
4- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 
Anonim Şirketi 
Barbaros Bulvarı No.125 Camhan 
Beşiktaş / 
İSTANBUL 
T.C. uyruklu 
 
5- Mensa Mensucat Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi 
Mersin Asfaltı 14. Km. / ADANA 
T.C. uyruklu 
 
6- Türk Dış Ticaret Bankası Anonim 
Şirketi 
Yıldız Posta Caddesi No.54 Gayrettepe / 
İSTANBUL 
T.C. uyruklu 
Yukarıda ünvanları ve o zamanki 
merkezleri yazılı olan kurucular 
tarafından kurulan anonim şirket, ana 
sözleşmesinde daha sonra yapılan 



değişikliklerle Sermaye Piyasası Kanunu 
anlamında “hisse senetleri halka arz 
edilmiş şirkete” ve Bireysel Emeklilik 
Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 
anlamında “Bireysel Emeklilik Şirketi”ne 
dönüşmüştür. 
 

değişikliklerle Sermaye Piyasası Kanunu 
anlamında “payları halka arz edilmiş 
şirkete” ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve 
Yatırım Sistemi Kanunu anlamında 
“Bireysel Emeklilik Şirketi”ne 
dönüşmüştür. 
 

 
 

3. MADDENİN ESKİ ŞEKLİ 
 
Şirketin Amaç ve Konusu 
Madde 3- Şirketin amaç ve konusu: 
 
a) Ferdi veya grup bireysel emeklilik 
faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda 
emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara 
ilişkin olarak fon içtüzüğü oluşturmak, 
emeklilik sözleşmeleri, yıllık gelir 
sigortası sözleşmeleri, portföy yönetimi 
sözleşmeleri, fon varlıklarının saklanması 
için saklayıcı ile saklama sözleşmeleri 
akdetmek, iştigal konuları ile ilgili diğer 
sözleşmeleri akdetmek;  
Şirket Bireysel Emeklilik Kanunu 
kapsamındaki faaliyetleri sırasında bu 
kanunda öngörülen esas ve kurallara 
uygun hareket eder ve özellikle: 
- Emeklilik sözleşmesine ilişkin olarak 
banka ve şubelerinden ve bireysel 
emeklilik aracılarından hizmet alabilir 
-Katılımcılardan tahsil edilen katkı 
paylarını kanunda öngörülen süre içinde 
fona yönlendirir 
-Bireysel emeklilik hesaplarını ve bu 
hesaplarla ilgili diğer kayıtları sürekli 
olarak güncelleştirir ve bu kayıtlarla fon 
varlıklarının saklanması için gerekli 
tedbirleri alır 
-Katılımcıların bireysel emeklilik 
hesaplarına ait günlük bilgilere erişimine 
olanak sağlar 
-Katılımcılara düzenli olarak fon 
portföylerinde yer alan varlıklar, fonların 
performansları ve mali tabloları hakkında 
bilgi verir 
-Fonların şirketçe benimsenen genel 
stratejilere ve alınan kararlara göre 
yönetilmesini sağlar 
-Saklayıcıya, saklama hesaplarına 

3. MADDENİN YENİ ŞEKLİ 
 

Şirketin Amaç ve Konusu 
Madde 3- Şirketin amaç ve konusu: 
 
a) Ferdi veya grup bireysel emeklilik 
faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda 
emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara 
ilişkin olarak fon içtüzüğü oluşturmak, 
emeklilik sözleşmeleri, yıllık gelir 
sigortası sözleşmeleri, portföy yönetimi 
sözleşmeleri, fon varlıklarının saklanması 
için saklayıcı ile saklama sözleşmeleri 
akdetmek, iştigal konuları ile ilgili diğer 
sözleşmeleri akdetmek;  
Şirket Bireysel Emeklilik Kanunu 
kapsamındaki faaliyetleri sırasında bu 
kanunda öngörülen esas ve kurallara 
uygun hareket eder ve özellikle: 
- Emeklilik sözleşmesine ilişkin olarak 
banka ve şubelerinden ve bireysel 
emeklilik aracılarından hizmet alabilir 
-Katılımcılardan tahsil edilen katkı 
paylarını kanunda öngörülen süre içinde 
fona yönlendirir 
-Bireysel emeklilik hesaplarını ve bu 
hesaplarla ilgili diğer kayıtları sürekli 
olarak güncelleştirir ve bu kayıtlarla fon 
varlıklarının saklanması için gerekli 
tedbirleri alır 
-Katılımcıların bireysel emeklilik 
hesaplarına ait günlük bilgilere erişimine 
olanak sağlar 
-Katılımcılara düzenli olarak fon 
portföylerinde yer alan varlıklar, fonların 
performansları ve mali tabloları hakkında 
bilgi verir 
-Fonların şirketçe benimsenen genel 
stratejilere ve alınan kararlara göre 
yönetilmesini sağlar 
-Saklayıcıya, saklama hesaplarına 



yansıtılmak üzere gerekli bilgileri 
zamanında iletir 
-Fon portföyünün değerlemesini yapar ve 
birim pay fiyatının doğru olarak 
hesaplanmasını sağlar 
-Katılımcıların talebi üzerine emeklilik 
planının değişmesini sağlar 
-Katılımcının talebi üzerine katkı 
paylarının mevzuattaki hükümler 
çerçevesinde başka bir fona veya başka 
bir emeklilik şirketine aktarılmasını 
sağlar. 
 
b) Ferdi veya grup hayat veya ölüm 
sigortaları ile bunlara bağlı kaza 
sigortaları ve ayrıca bireysel emeklilik 
mevzuatının izin verdiği süre ile sınırlı 
olmak üzere ferdi veya grup hastalık 
sigortaları ile her türlü can sigortaları ve 
bütün bu sigortalarla ilgili reasürans 
işlemleri yapmak; 
 
c) Hayat dalında çalışan yerli veya 
yabancı başka sigorta ve reasürans 
şirketleri ile emeklilik şirketlerinin vekillik, 
jeranlık ve mümessilliğini üstlenmek; 
 
d) Şirket konusu ile ilgili her türlü 
işlemleri yapmak, aynı konuda şirketler 
kurmak veya bu konuda kurulmuş veya 
kurulacak teşebbüslere iştirak etmek; 
 
e) Sağlık kuruluşlarına iştirak etmek; 
 
f)  Şirketin amacının gerçekleşmesi, 
sermaye ve ihtiyatlarının 
nemalandırılması için, taşınır, taşınmaz 
mal almak ve satmak, inşaat yapmak, 
ipotek ve her türlü ayni hak tesis ve fek 
etmek, aynı amaçla, aracılık faaliyeti ve 
portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak 
şartıyla, mevzuatın imkân verdiği her 
türlü yurt içi ve yurt dışı para, mali ve 
sermaye piyasası araçlarını almak ve 
satmak; 
 
g) Menkul ve gayrimenkul yatırım fonları, 
yatırım ortaklıkları ile hayat ve sağlık 
sigortalarının geliştirilmesi amacıyla 
kurulmasına izin verilen her türlü fonu 

yansıtılmak üzere gerekli bilgileri 
zamanında iletir 
-Fon portföyünün değerlemesini yapar ve 
birim pay fiyatının doğru olarak 
hesaplanmasını sağlar 
-Katılımcıların talebi üzerine emeklilik 
planının değişmesini sağlar 
-Katılımcının talebi üzerine katkı 
paylarının mevzuattaki hükümler 
çerçevesinde başka bir fona veya başka 
bir emeklilik şirketine aktarılmasını 
sağlar. 
 
b) Ferdi veya grup hayat veya ölüm 
sigortaları ile bunlara bağlı kaza 
sigortaları ve ayrıca bireysel emeklilik 
mevzuatının izin verdiği süre ile sınırlı 
olmak üzere ferdi veya grup hastalık 
sigortaları ile her türlü can sigortaları ve 
bütün bu sigortalarla ilgili reasürans 
işlemleri yapmak; 
 
c) Hayat dalında çalışan yerli veya 
yabancı başka sigorta ve reasürans 
şirketleri ile emeklilik şirketlerinin vekillik, 
jeranlık ve mümessilliğini üstlenmek; 
 
d) Şirket konusu ile ilgili her türlü 
işlemleri yapmak, aynı konuda şirketler 
kurmak veya bu konuda kurulmuş veya 
kurulacak teşebbüslere iştirak etmek; 
 
e) Sağlık kuruluşlarına iştirak etmek; 
 
f)  Şirketin amacının gerçekleşmesi, 
sermaye ve ihtiyatlarının 
nemalandırılması için, taşınır, taşınmaz 
mal almak ve satmak, inşaat yapmak, 
ipotek ve her türlü ayni hak tesis ve fek 
etmek, aynı amaçla, aracılık faaliyeti ve 
portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak 
şartıyla, mevzuatın imkân verdiği her 
türlü yurt içi ve yurt dışı para, mali ve 
sermaye piyasası araçlarını almak ve 
satmak; 
 
g) Menkul ve gayrimenkul yatırım fonları, 
yatırım ortaklıkları ile hayat ve sağlık 
sigortalarının geliştirilmesi amacıyla 
kurulmasına izin verilen her türlü fonu 



kurmak, işletmek ve bunlara iştirak 
etmek, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve 
Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında 
şirketçe kurulan Emeklilik Yatırım 
Fonlarını birleştirmek, devretmektir. 
Yukarıda sayılanlardan başka, ileride 
Şirket için lüzumlu veya faydalı görülecek 
diğer işlerin Şirket konusuna ithali, bu 
ana sözleşmenin tadili sureti ile olur. 
 

kurmak, işletmek ve bunlara iştirak 
etmek, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve 
Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında 
şirketçe kurulan Emeklilik Yatırım 
Fonlarını birleştirmek, devretmektir. 
 
h) Şirket, sosyal sorumluluk 
kapsamında ve Sermaye Piyasası 
Kurulu tarafından belirlenen usul ve 
esaslar dahilinde bağışta bulunabilir. 
 
Yukarıda sayılanlardan başka, ileride 
Şirket için lüzumlu veya faydalı görülecek 
diğer işlerin Şirket konusuna ithali, bu 
ana sözleşmenin tadili sureti ile olur. 
 

 

İKİNCİ BÖLÜM BAŞLIK ESKİ ŞEKLİ 
 
ŞİRKETİN SERMAYESİ VE HİSSE 
SENETLERİ 

İKİNCİ BÖLÜM BAŞLIK YENİ ŞEKLİ 
 
ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLAR 

 
 
 
 

6 .MADDENİN ESKİ ŞEKLİ 
 
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 
450.000.000-(Dörtyüzellimilyon) TL olup 
her biri 1 Kr nominal değerde 
45.000.000.000 (Kırkbeşmilyar) 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.- (İkiyüzkırkdokuzmilyon) 
TL’si her biri 1 Kr nominal değerde 
24.900.000.000 
(Yirmidörtmilyardokuzyüzmilyon) paya 
bölünmüş çeşitli tarihlerde çıkarılan B 
Grubu olup tamamı ödenmiştir.  

6 .MADDENİN YENİ ŞEKLİ 
 
Sermaye ve Paylar 
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 (Kırkbeşmilyar) paya 
bölünmüştür.  
 
Şirketin çıkarılmış sermayesi 
300.000.000.-(üçyüzmilyon) TL’dir. 
Bunun; 1.000.000.- (Birmilyon) TL’si her 
biri 1 Kr nominal değerde 100.000.000 
(Yüzmilyon) paya bölünmüş A grubu, 
299.000.000.- 
(İkiyüzdoksandokuzmilyon) TL’si her 
biri 1 Kr nominal değerde 
29.900.000.000 
(Yirmidokuzmilyardokuzyüzmilyon) 
paya bölünmüş çeşitli tarihlerde çıkarılan 



 
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 ulaşılamamış 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 Şirket kayıtlı 
sermaye sisteminden çıkmış 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 Kuruş, daha sonra 4 
Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk 
Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan “Yeni” 
ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde 
kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak 
değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, 
toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-
TL’lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) 
Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. 
Söz konusu değişim ile ilgili olarak 
ortakların sahip olduğu paylardan doğan 
hakları saklıdır. 
 
İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk 
Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen 
Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 
değiştirilmiş ibarelerdir.  
 
Sermayeyi temsil eden paylar 
kaydileştirme esasları çerçevesinde 

B Grubu olup tamamı ödenmiştir. 
Payların tamamı nama yazılıdır. 
 
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 ulaşılamamış 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 Şirket kayıtlı 
sermaye sisteminden çıkmış 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 Kuruş, daha sonra 4 
Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk 
Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan “Yeni” 
ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde 
kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak 
değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, 
toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-
TL’lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) 
Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. 
Söz konusu değişim ile ilgili olarak 
ortakların sahip olduğu paylardan doğan 
hakları saklıdır. 
 
İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk 
Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen 
Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 
değiştirilmiş ibarelerdir.  
 



kayden izlenir.  
 

Sermayeyi temsil eden paylar 
kaydileştirme esasları çerçevesinde 
kayden izlenir.  
 

 
 

7 .MADDENİN ESKİ ŞEKLİ 
 
Hisse Senetleri 
Madde 7- Hisse senetlerinin tamamı 
nama yazılıdır. 
 
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası 
Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 
hisse senetlerini birden fazla payı 
temsil eden kupürler halinde 
bastırabilir. 
 

7 .MADDENİN YENİ ŞEKLİ 
 
Hisse Senetleri 
Madde 7- İptal edilmiştir. 
 

 
 

DOKUZUNCU BÖLÜMUN ESKİ ŞEKLİ 
 
Mevcut Ana sözleşmemizde son olarak 
38. Madde ve ardından gelen Geçici 
Madde 1 yer almaktadır.  

DOKUZUNCU BÖLÜME EKLENEN  
YENİ MADDE 
 
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum 

Madde 39- Sermaye Piyasası Kurulu 
tarafından uygulaması zorunlu tutulan 
Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. 
Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan 
işlemler ve alınan yönetim kurulu 
kararları geçersiz olup esas 
sözleşmeye aykırı sayılır. 

Kurumsal Yönetim İlkelerinin 
uygulanması bakımından önemli 
nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin 
her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve 
üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve 
ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
kurumsal yönetime ilişkin 
düzenlemelerine uyulur. 

Yönetim kurulunda görev alacak 
bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
kurumsal yönetime ilişkin 
düzenlemelerine göre tespit edilir. 

 
 
 

 



 
 

VEKALETNAME 
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA 
 

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 29 Mart 2012 Perşembe 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. TEMSiL YETKiSiNiN 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 SAHiP OLDUĞU PAYIN 
 
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. 


