
AVİVASA HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ 

ESKİ METİN YENİ METİN 

Madde 6 – Sermaye 

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı 

sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

01/09/2014 tarih ve 1756 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine 

geçmiştir. 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.- TL (üçyüzmilyon 

Türk Lirası) olup, her biri 1 kuruş itibari değerde nama yazılı 

30.000.000.000 paya bölünmüştür. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen Şirket’in kayıtlı sermaye 

tavanı izni, 2016 ile 2020 (5 yıl) arasında geçerlidir. 2020 yılı 

sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa 

dahi, bu tarihten 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 Kurul’dan beş (5) yılı geçmemek üzere yeni bir 

süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin 

alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı 

yapılamaz. 

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine 

uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye 

tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi 

artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının 

sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay 

ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma 

kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak 

şekilde kullanılamaz. 

Şirketin çıkarılmış sermayesi beheri 1 KR (bir Kuruş) 

kıymetinde nama yazılı 18.000.000.000 adet nama yazılı paya 

bölünmüş olup, 180.000.000.-TL (yüzseksenmilyon-

TürkLirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. 

Şirket payları kaydileştirilmiş şekilde Merkezi Kayıt Kuruluşu 

tarafından tutulur ve kayden izlenir. 

Madde 6 – Sermaye 

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı 

sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

01/09/2014 tarih ve 1756 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine 

geçmiştir. 

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000,00 (Beşyüzmilyon) 

Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 

50.000.000.000 (Ellimilyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür. 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen Şirket’in kayıtlı sermaye 

tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı 

sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa 

dahi, 2025 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 Kurul’dan beş (5) yılı geçmemek üzere yeni bir 

süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin 

alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı 

yapılamaz. 

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine 

uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye 

tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi 

artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının 

sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay 

ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkı 

kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak  

şekilde kullanılamaz. 

Şirketin 180.000.000,00 (Yüzseksenmilyon) Türk Lirası olan 

çıkarılmış sermayesi, beheri 1 (Bir) Kuruş değerde 

18.000.000.000 (Onsekizmilyar) adet nama yazılı paya bölünmüş 

olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. 

Şirket payları kaydileştirilmiş şekilde Merkezi Kayıt Kuruluşu 

tarafından tutulur ve kayden izlenir. 
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Madde 13 – Yönetim Kurulu Toplantıları 

Yönetim Kurulu üyeleri, her yıl aralarından bir başkan ve başkan 

bulunmadığı zaman ona vekâlet edecek bir başkan vekili seçerler. 

Şirketin Genel Müdürü ve yokluğunda vekili Yönetim Kurulunun 

doğal üyesidir. Toplantı günleri ve gündem başkan veya başkan 

vekili tarafından düzenlenir. Yönetim Kurulu Şirket işleri 

gerektirdikçe, başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanır. 

Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilir. 

Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, başkan veya Yönetim 

Kurulunu toplantıya çağırmazsa üyeler de re´sen çağrı yetkisine 

haiz olurlar. 

Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu 

kararlarını, toplantı yapılmaksızın, içlerinden birinin muayyen bir 

hususa dair yaptığı yazılı teklifin diğer tüm üyelere gönderilmesi 

ve yapılan yazıla teklife işbu Esas Sözleşmenin 9uncu maddesinde 

yer alan karar nisabına uygun olarak üyelerin yazılı onayların 

alınması suretiyle de verilebilir. 

Madde 13 – Yönetim Kurulu Toplantıları 

Yönetim Kurulu üyeleri, her yıl aralarından bir başkan ve başkan 

bulunmadığı zaman ona vekâlet edecek bir başkan vekili seçerler. 

Şirketin Genel Müdürü ve yokluğunda vekili Yönetim Kurulunun 

doğal üyesidir. Toplantı günleri ve gündem başkan veya başkan 

vekili tarafından düzenlenir. Yönetim Kurulu Şirket işleri 

gerektirdikçe, başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanır. 

Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilir. 

Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, başkan veya Yönetim 

Kurulunu toplantıya çağırmazsa üyeler de re´sen çağrı yetkisine 

haiz olurlar. 

Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu 

kararlarını, toplantı yapılmaksızın, içlerinden birinin muayyen bir 

hususa dair yaptığı yazılı teklifin diğer tüm üyelere gönderilmesi 

ve yapılan yazıla teklife işbu Esas Sözleşmenin 9uncu maddesinde 

yer alan karar nisabına uygun olarak üyelerin yazılı onayların 

alınması suretiyle de verilebilir. 

Şirket’in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip 

olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 nci 

maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, 

Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında 

Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ 

hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara 

elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan 

tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu 

amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. 

Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü 

uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti 

alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta 

belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede 

kullanabilmesi sağlanır. 

 


