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

 
Şirketimiz Ortakları Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2014 Pazartesi günü saat 
10:00’da aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, İş Kuleleri Kule 1 Kat 41 
Levent 34330 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapılacağından; Sayın Ortaklarımızın veya 
vekillerinin anılan günde ve anılan saatten yarım saat önce kayıtlarını yaptırmak üzere 
toplantıyı teşrifleri rica olunur.  
 
Ortaklarımızın, Olağan Genel Kurul Toplantımıza şahsen, vekaleten veya Türk Ticaret 
Kanunu’nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda katılabilmeleri ve oy kullanabilmeleri 
mümkün olacaktır. 
 
Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımızın, 24 
Aralık 2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun II-30.1, “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği” 
hükümleri çerçevesinde, aşağıdaki forma göre hazırlayacakları veya Şirketimiz merkezinden 
örneğini temin edecekleri vekaletname formunu düzenleyerek Ortaklar Genel Kurulu 
Toplantısı öncesinde Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.  
 
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 
28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda 
Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” hükümlere uygun olarak işlemleri 
tamamlamaları gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle 
atanmış olan vekillerin vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Elektronik Genel Kurul 
Sistemine ilişkin ayrıntılı bilgiye www.mkk.com.tr adresinden erişilebilir.  
 
2013 yılına ait Faaliyet Raporu, solo ve konsolide Finansal Tablolar ile bağımsız denetim 
kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin 
Denetim Raporu, Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtım Önerisi, Şirketimiz Merkezi’nde, Bölge 
Müdürlükleri’nde Sayın Ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır. Söz konusu bilgi ve 
belgelere www.anadoluhayat.com.tr adresinde yer alan internet sitemizden de 
ulaşılabilmektedir. 
 
Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mkk.com.tr/
http://www.anadoluhayat.com.tr/


 
 
GÜNDEM: 
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının 
Toplantı Başkanlığı’nca imzalanması için yetki verilmesi. 
2. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız 
Denetim Kuruluşu’na ait Rapor’un okunması. 
3. 2013 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması. 
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi. 
5. Tadil edilen Kâr Dağıtım Politikası’nın onaylanması. 
6. Kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi. 
7. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması. 
8. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı 
muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. 
9. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne verilecek ücretlerin saptanması. 
10. Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun belirlenmesi. 
11. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi. 
12. 2014 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. KAR DAĞITIM POLĠTĠKASI’NA AĠT TADĠL TASARISI 
 

Kar Dağıtım Politikasının Eski ġekli 
 
Ana sözleşmemizde dağıtılabilir kârdan Sermaye Piyasası 
Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması 
esası benimsenmiştir. 
 
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 Kurulumuzda 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. 

Kar Dağıtım Politikasının Yeni ġekli 

Şirketimizin ortaklar ve kâra katılan diğer kişiler için uygulanan 
kâr dağıtım esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 
Mevzuatı, Şirketimizin tabi olduğu sair mevzuat hükümleri ile 
Esas Sözleşmemizdeki ilgili düzenlemelere tabidir. 

Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu 
kâr dağıtım teklifleri Pay Sahiplerimizin beklentileri ile 
Şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin 
bozulmamasını sağlayacak şekilde, Şirket’in faaliyetlerine 
ilişkin geleceğe yönelik beklentilerini, sermaye yeterlilik 
hedeflerini ve sermaye piyasalarındaki şartları da göz önünde 
bulundurarak ve Şirketimizin karlılık durumunu dikkate alarak 
hazırlanmaktadır. 

Yönetim Kurulumuzca, net dağıtılabilir dönem karının en az 
%30'unun bedelsiz hisse şeklinde ve/veya nakden 
dağıtılmasının Genel Kurul’a teklif edilmesi esasına dayanan 
bir kar dağıtım politikası benimsenmiştir. 

Kârdan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. 
 
Kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerimize kâr payı 
verilmesi uygulaması bulunmamaktadır. 
 
Esas 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. 
 
Nakit kâr payı dağıtımı, en geç kâr dağıtım kararının alındığı 
genel kurul toplantı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar 
yapılır.  Kaydi pay şeklindeki kar payı dağıtımı ise yasal izinleri 
takiben gerçekleştirilir. 
 
Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen usul ve esaslara 
uyulmak kaydıyla temettü avansı dağıtılabilir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
VEKALETNAME 

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 
 

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 24 Mart 2014 Pazartesi günü, saat 10:00’da İş Kuleleri Kule 
1 Kat 41 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul 
toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte 
bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak 
tanıtılan ..............................................................’yi vekil tayin ediyorum. 

 
Vekilin(*);  
 
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: 
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 
 
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 
 

  
 

A)      TEMSĠL YETKĠSĠNĠN KAPSAMI 
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil 
yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 
 
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; 
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
 
Talimatlar: 
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar 
ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek 
(kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına 
yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir. 
 
Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet ġerhi 

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı 
tutanağının Toplantı Başkanlığı’nca imzalanması için yetki verilmesi. 

   

2. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunarak müzakeresi ve 
Bağımsız Denetim Kuruluşu’na ait Rapor’un okunması. 

   

3. 2013 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması.    

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.    

5. Tadil edilen Kâr Dağıtım Politikası’nın onaylanması.    

6. Kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi.    

7. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması.    

8. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde 
yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. 

   

9. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne verilecek ücretlerin saptanması.    

10. Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun belirlenmesi.    

11. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.    

12. 2014 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması.    

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini 
teminen ayrıca belirtilir. 
 

 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık 
haklarının kullanılmasına iliĢkin özel talimat: 
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. 



c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
 
ÖZEL TALĠMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada 
belirtilir. 
 
B) Pay sahibi aĢağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği 
payları belirtir. 
 
1. AĢağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. 
a) Tertip ve serisi:* 
b) Numarası/Grubu:** 
c) Adet-Nominal değeri: 
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: 
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* 
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: 
 
*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. 
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 
 
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula 
katılabilecek pay sahiplerine iliĢkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil 
tarafından temsilini onaylıyorum. 
 
PAY SAHĠBĠNĠN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) 
 
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: 
 
Adresi: 
 
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması 
zorunludur. 
 
 

ĠMZASI 
 

 


