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AALLLLIIAANNZZ  HHAAYYAATT  VVEE  EEMMEEKKLLİİLLİİKK  AANNOONNİİMM  ŞŞİİRRKKEETTİİ  
EESSAASS  SSÖÖZZLLEEŞŞMMEESSİİ  

  
 
KURULUŞ   : 
 
Madde 1 – 
 
Aşağıda adları, soyadları, ticaret ünvanları, ikametgahları ve 
tabiyetleri yazılı kurucular arasında bu Ana Sözleşme, Türk 
Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre idare 
edilmek üzere bir anonim şirket kurulmuştur. 
 
 
Adı Soyadı, Ticaret Ünvanı  Tabiy

eti 
 İkametgah Adresi 

     

1- Rahmi M. Koç  T.C.  Çobançeşme Sok. No: 4 
Tarabya/İSTANBUL 

     

2- Suna Kıraç  T.C.  Vaniköy Cad. No: 62 
Kandilli/İSTANBUL 

     

3- Koç Holding Anonim Şirketi  T.C.  Nakkaştepe, Azizbey 
Sok. No:1 
81207-
Kuzguncuk/İSTANBUL 

     

4- Riunione Adriatica Di 
Sicurta S.p.A. 

 İtaly
an 

 Corso Italia, 23 
Cap 20122-
Milano/ITALIA 

     

5- The Tokio Marine and Fire 
Insurance 
    Co. Ltd. 

 Japon  2-1 Marunouchi 1-Chome 
Chiyoda-ku 
Tokyo/100-8050  JAPAN 

     

6- Allianz Aktiengesellschaft 
Holding 

 Alman  Königinstrasse 28 
80802 Münich 
GERMANY 

     

7- Koç Allianz Sigorta A.Ş.  T.C.  Bağlarbaşı, Kısıklı 
Cad. No:9 
Altunizade/İSTANBUL 

     

8- RB Vita S.p.A.  İtaly
an 

 Plazza Erculea, 13/15 
Milano/ITALIA 

     

9- Temel Ticaret ve Yatırım 
Anonim Şirketi 

 T.C.  Nakkaştepe, Azizbey 
Sok. No:1 
81207-
Kuzguncuk/İSTANBUL 
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ŞİRKETİN ÜNVANI    : 
 
Madde 2- 
 
Şirketin ünvanı “Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi” 
’dir. 
 
AMAÇ VE KONUSU  : 
 
Madde 3 – 
 
3.1 Şirketin amacı, Türkiye’de ve yabancı ülkelerde aşağıdaki 

faaliyetlerde bulunmaktır: 
 
3.1.1 Bireysel emeklilik sisteminde faaliyet göstermek; ve bu 

amacını gerçekleştirmek için:  
 

a) Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili  mevzuatta belirlenmiş 
ilke ve kurallar çerçevesinde ve Sermaye Piyasası 
Kurulundan gerekli izin ve onayların alınması koşuluyla, 
farklı risk ve getiri tercihlerine göre emeklilik yatırım 
fonları ve emeklilik planları oluşturabilir; 

b) Müşterilerle, emeklilik sözleşmeleri yapmak suretiyle ve 
vekil sıfatı ile Sermaye Piyasası araçlarından oluşan 
portföyleri yönettirebilir,  

c) Bireysel Emeklilik faaliyeti kapsamında, gerektiğinde 
portföy yönetim şirketi kurabilir, portföy yönetim 
şirketlerine ve ileride ilgili mevzuatın izin vermesi 
durumunda diğer şirketlere iştiraklerde bulunabilir, 

d) Fon portföyünü oluşturmak üzere,aracılık yapmamak 
kaydıyla, nakit, vadeli ve vadesiz mevduat, borçlanma 
araçları (ters repo dahil) ile hisse senetleri, kıymetli 
madenlere ve gayrımenkule dayalı varlıklar, repo 
işlemleri, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, borsa 
para piyasası işlemleri, yatırım fonu katılma belgeleri, 
ilgili mevzuat tarafından uygun görülen ve kamuya ilan 
edilen diğer para ve sermaye piyasası araçları ile 
işlemleri aracı kurumlar veya portföy yönetim şirketleri 
aracılığı ile yapabilir, alıp satabilir, bu işlemlerin 
gerçekleştirilmesi için aracı kurumlarla ve/veya portföy 
yönetim şirketleri sözleşme imzalayabilir,  

e) Kurduğu fonlarla ilgili işlemlerin takibi ve raporlanması 
amacıyla, fon iç tüzüğü oluşturabilir, şirket yönetim 
kurulu kararı ile bir fon kurulu atayabilir,  

f) Sahip olduğu bireysel emeklilik fonlarının 
birleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kuruluna 
başvurabilir,    

g) Hazine Müsteşarlığının onayını almak kaydıyla, Bireysel 
emeklilik mevzuatı tarafından öngörülen Emeklilik 
sözleşmeleri ve yıllık gelir sigortası sözleşmeleri ve 
fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere sair her türlü 
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sözleşme ile izahname gibi her türlü belge ve formu 
hazırlayabilir, imzalayabilir, taahhüte girebilir,  

h) İMKB Takasbank ve Saklama Bankası  A.Ş. (“Takasbank”) 
ve/veya Sermaye Piyasası Kurulunca yetkilendirilecek 
diğer kuruluşlarla fon varlıklarının saklanmasına ilişkin 
sözleşme yapabilir, saklama hesapları açtırabilir, 

i) Bireysel Emeklilik ile ilgili olarak ileride Sermaye 
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat tarafından izin verilen 
diğer faaliyetlerde bulunabilir. 

 
3.1.2  Hayat ve sadece hayat teminatına ek teminat olarak 
verilecek ferdi kaza sigortaları, emeklilik şirketine dönüşüm 
sırasında ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde ve süre 
için, hastalık ve sadece hastalık teminatlarına ek teminat 
olarak verilecek ferdi kaza sigortaları ile, ileride ilgili 
mevzuat tarafından izin verilebilecek diğer sigortalarla 
uğraşmak, bu sigortaların reasürans işlemlerini yapabilmek, 
pool’larına katılabilmek; bu sigortaların gerektirdiği her 
çeşit ticari ve mali işleri yapabilmek, şirketleri kurmak veya 
mevcut veya kurulacak yerli ve yabancı şirketlere iştirak 
edebilmek; bu sigortalar çerçevesinde sigorta portföylerini 
kısmen veya tamamen devralabilmek veya devredebilmek. 
 
3.2  Şirket, amacı kapsamında, şirket varlıklarını yurtiçinde 
ve yurtdışında başlıca aşağıdaki şekillerde değerlendirip 
verimlendirir: 
 
3.2.1  Şirket amacı kapsamındaki faaliyetlerle sınırlı 
olmak ve ilgili mevzuatın elverdiği ölçüde, gayrımenkuller 
satın alabilir, kiralayabilir, ifraz ve tevhid işlemleri 
yapabilir; Şirkete ait gayrımenkulleri satabilir, kiraya 
verebilir; her türlü ayni hak tesis, tadil ve fek edebilir, 
inşaat yapabilir veya yaptırabilir, 
 
3.2.2  Hayat Sigorta poliçeleri teminatı karşılığında ödünç 
para vermek,   
 
3.2.3  Aracılık yapmamak kaydıyla, başka şirketlerin hisse 
senetlerini satın alabilir ve Şirket varlıklarını 
değerlendirip verimlendirmek amacı ile nakit, vadeli ve 
vadesiz mevduat, Repo ve ters repo işlemleri, Borsa piyasası 
işlemleri, vadeli işlemler ve opsiyon işlemleri, Yatırım fonu 
katılma belgeleri, ilgili mevzuat tarafından uygun görülen ve 
kamuya ilan edilen diğer para ve sermaye piyasası araçları, 
özel veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak 
hisse senedi, Borçlanma senetleri, Hazine Bonosu ve Devlet 
Tahvilleri, tahviller, intifa senetleri, gelir ortaklığı 
senetleri, Kıymetli madenlere ve gayrımenkule dayalı sermaye 
piyasası araçları, gibi bilcümle kıymetli evrakı satın 
alabilir, satabilir, teminat gösterebilir, üzerlerinde intifa 
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hakkı tesis edebilir veya bunların intifaından yararlanabilir 
veya başka hukuki tasarruflarda bulunabilir, 
 
3.2.4  Yukarıda 3.2.1 ve 3.2.3 bentlerinde belirtilen 
yatırımlarla iştigal edecek her nev'i şirket ve iştirakler 
kurabilir, başka şirketlere ve teşebbüslere iştirak edebilir, 
mevcut olanları devralabilir ve bunlarla birleşebilir ve 
bunları tasfiye edebilir, 
 
3.2.5  Şirket Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri 
uyarınca tahvil çıkarabilir, 
 
3.2.6 Şirket amacı kapsamındaki faaliyetlerle sınırlı olmak ve 
ilgili mevzuatın elverdiği ölçüde, hak veya alacaklarının veya 
yükümlülüklerinin tahsili ve ödenmesi için  kefalet ve teminat 
mektupları alıp verebilir, leh ve aleyhine menkul ve 
gayrimenkul rehni, işletme rehni ve teminat ipoteği tesis, 
tadil ve fek ettirebilir ve edebilir,  
 
3.2.7 Şirketin faaliyetleri için faydalı olan fikri hakları, 
ihtira, lisans, marka, model, know-how, ticaret ünvanlarını, 
telif, hususi imal ve istihsal usullerini ve benzeri gayri 
maddi hakları iktisab edebilir, kullanabilir, satabilir, 
devredebilir, kiralayabilir veya üçüncü şahıslardan bu hakları 
kullanma konusunda haklar iktisab edebilir, ilgili sicillere 
bu hakları tescil ve terkin edebilir. 
 
Yukarıda gösterilen işlemlerden başka ileride şirket için 
faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği 
takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine bu husus Genel 
Kurul’un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra 
şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ancak Esas Sözleşme 
değişikliği niteliğinde olan bu tür kararların uygulanması 
için Hazine Müsteşarlığı’nın uygun görüşü alınmak suretiyle, 
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınacaktır.  
 
ŞİRKETİN MERKEZ, ŞUBE, ACENTE VE TEMSİLCİLİKLERİ  : 
 
Madde 4 - 
 
Şirketin merkezi İstanbul’dadır. Mevzuat hükümleri içinde yurt 
içinde ve yurt dışında şubeler, acentelikler ve temsilcilikler 
açabilir. 
 
ŞİRKETİN MÜDDETİ         : 
 
Madde 5 - 
 
Şirketin müddeti sınırsızdır. 
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SERMAYE                          : 
 
Madde 6 – 
 
Şirketin sermayesi 78.500.000,00 TL’dir. (yetmişsekizmilyon 
beşyüzbintürklirası) Bu sermaye beheri 10 (on) Kr nominal 
değerde nama yazılı 785.000.000 (yediyüzseksenbeşmilyon) adet 
hisseye bölünmüştür. 
 
Şirketin 20.000.000,00 TL’lik (yirmimilyontürklirası) 
sermayesi tamamen karşılanmış ve ödenmiştir. 
 
Bu defa arttırılan 58.500.000,00 TL’lik (ellisekizmilyon 
beşyüzbintürklirası) kısmın, 2.165.005,30 TL’si (ikimilyonyüz 
altmışbeşbinbeştürklirası,otuzkuruş) 2009 yılı Fevkalade 
İhtiyatlarından, 4.595.401,11 TL’si (dörtmilyonbeşyüzdoksanbeş 
bindörtyüzbirtürklirası,onbirkuruş) 2011 yılı Fevkalade 
İhtiyatlarından, 11.397.694,41 TL’si (onbirmilyonüçyüzdoksan 
yedibinaltıyüzdoksandörttürklirası,kırkbirkuruş) Enflasyon 
Düzeltme Farklarından, 4.402,460,52 TL’si (dörtmilyondörtyüz 
ikibindörtyüzaltmıştürklirası,elliikikuruş) Geçmiş Yıl 
Karlarından karşılanmış olup, bakiye sermaye olan 
35.939.438,66 TL’nin  (otuzbeşmilyondokuzyüzotuzdokuzbindört 
yüzotuzsekiztürklirası,altmışaltıkuruş) tamamı, muvazaadan ari 
olarak nakden taahhüt edilmiş; bu tutarın 9.000.000,00 TL’si 
(dokuzmilyontürklirası), şirketin sermaye arttırımının tescil 
tarihinden önce, bakiye 26.939.438,66 TL’nin 
(yirmialtımilyondokuzyüzotuzdokuzbindörtyüzotuzsekiztürklirası
,altmışaltıkuruş)ise en geç 31/12/2013 tarihine kadar olmak 
üzere, Yönetim Kurulu tarafından  kararlaştırılacak tarihlerde 
nakden ödenecektir. 
 
Hisse senetleri, tedavül kolaylığı için birden fazla hisseyi 
temsil edecek şekilde çıkarılabilir. 
 
SERMAYENİN ARTTIRILIP AZALTILMASI   : 
 
Madde 7 – 
 
Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat 
hükümleri uyarınca arttırılıp azaltılabilir.  
 
Genel Kurul’un esas sermayenin arttırılmasına ilişkin 
kararında aksine şart olmadıkça pay sahipleri, yeni 
çıkarılacak hisse senetlerinden hisseleri oranında öncelikle 
satın alma hakkına haizdir. Bu hakkın kullanılma şekli Yönetim 
Kurulu tarafından saptanarak mevzuat hükümleri çerçevesinde 
yayınlanır. 
 
 
 



 

 6

YÖNETİM KURULU                : 
 
Madde 8 – 
 
Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve ilgili 
mevzuat hükümleri uyarınca seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir 
Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Genel Müdür Yönetim 
Kurulu’nun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu üye sayısı Genel 
Kurul tarafından belirlenir ve üyeler bir sonraki olağan Genel 
Kurul’a kadar görev yapmak üzere seçilirler ve yerlerine 
yenileri seçilinceye kadar görevlerine devam ederler. Eski 
üyeler, üyeliğe tekrar seçilebilirler. 
 
Yönetim Kurulu şirket işlerinin yürütülmesiyle görevli ve 
yetkili bulunmak üzere ortaklar arasından veya dışarıdan bir 
Genel Müdür tayin edebilir. Genel Müdür ve Yardımcıları ile 
yetki ve görevleri itibariyle bunlara denk gelen diğer 
yöneticilerin tayini de  ilgili mevzuat hükümlerine uygun 
olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılır. 
 
Yönetim Kurulu seçimden sonra toplanarak üyeleri arasından bir 
Başkan ve bir Başkan Vekili seçer. Başkan ile Vekili 
bulunmadığı zaman toplantıda bulunan üyelerden biri geçici 
Başkan seçilir.   
 
Yönetim Kurulu’nun hak, yükümlülük ve sorumlulukları, toplantı 
şekil ve nisabı, üyelikteki boşalmalarda yenisinin seçilmesi, 
ücretleri ve Yönetim Kurulu’na ilişkin diğer hususlar Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür. 
 
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI   : 
 
Madde 9 – 
 
Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve 
kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile 
alır. Türk Ticaret Kanunu’nun 390 ıncı maddesinin dördüncü 
fıkra hükmü saklıdır. 
 
YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ     : 
 
Madde 10 – 
 
Mevzuatta ve bu Esas Sözleşmede, Genel Kurul kararı alınması 
zorunluluğu olan muamelelere ilişkin olanlar dışındaki 
kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. 
 
Türk Ticaret Kanunu’nun 375 inci maddesinde yer alan görev ve 
yetkiler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. 
 
Aşağıdaki hususlar da Yönetim Kurulu kararı ile yapılır: 
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a) İcra komitesi teşkil ve yetkilerinin tespiti, 
b) Murahhas üye seçimi ve yetkilerinin tespiti, 
c) Gayrimenkul alımı veya satımı, 
d) Şirket menkulleri ve gayrimenkulleri üzerinde ipotek, 
rehin ve diğer ayni hakların tesisi, 
e) Borç senetleri tenzimi ve tahvil ihracı, 
f) Avukatlara dava ve icra talepleri için verilecekler 
dışında umumi vekaletname verilmesi, 
g) Başka bir şirkete ilk defa iştirak edilmesi; 
iştiraklerdeki nakdi sermaye artışları, iştiraklerin satışı. 
 
ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI         : 
 
Madde 11 – 
 
Şirketin idaresi, temsil ve ilzamı Yönetim Kurulu’na aittir. 
Yönetim Kurulu bu yetkilerini başkasına da verebilir. 
 
Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak 
sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin 
ticari ünvanı altına atılmış ve şirket adına imzaya yetkili 
kişilerin imzasını taşıması lazımdır. 
 
İmzaya yetkili kişiler Yönetim Kurulu kararı ile tayin ve 
tesbit olunur. 
 
Yönetim Kurulu, bir iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya 
tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü 
kişilere devredebilir. 
 
DENETÇİ                 : 
 
Madde 12 –  
 
Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık mevzuatı 
uyarınca her yıl denetçi seçimi yapar.   
 
DENETÇİNİN GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ     : 
 
Madde 13 –  
 
Denetçinin görev, yükümlülük ve sorumlulukları ve denetime 
ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat 
hükümleri uygulanır. 
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GENEL KURUL                : 
 
Madde 14 –  
 
Şirketin Genel Kurul’u Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. 
Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren 
üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu 
toplantıda Türk Ticaret Kanunu’nun 409’uncu maddesinde yazılı 
hususlar incelenerek karara bağlanır. 
 
Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği ve 
Kanun’un öngördüğü hallerde ve zamanlarda mevzuat ve bu Esas 
Sözleşme’de yazılı hükümlere göre toplanarak gereken kararları 
alır. 
 
TOPLANTI YERİ             : 
 
Madde 15 –  
 
Genel Kurul şirketin merkezinde veya şirket merkezinin 
bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. 
 
TOPLANTIYA ÇAĞRI VE GÜNDEM : 
 
Madde 16 –  
 
Genel Kurul’un toplantıya çağırılmasına ait bildirimler Türk 
Ticaret Kanunu’nun 414 üncü maddesi hükmü uyarınca yapılır. 
 
Genel Kurulda görüşmeler, Türk Ticaret Kanunu uyarınca tanzim, 
ilan ve hissedarlara bildirilen gündem dairesinde yürütülür.  
 
BAKANLIK TEMSİLCİSİ        : 
 
Madde 17 –  
 
Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarda T.C. Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı Temsilcisi’nin bulunması şarttır. Bakanlık 
temsilcisinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında 
alınacak kararlar geçersizdir. 
 
TOPLANTI VE KARAR NİSABI   : 
 
Madde 18 –  
 
Olağan ve olağanüstü Genel Kurul’un ilk toplantısı, sermayenin 
yarısından fazlasını temsil eden hissedarların veya 
temsilcilerinin iştiraki ile yapılabilir. Bu nisabın toplantı 
süresince korunması şarttır.  İlk toplantıda anılan nisaba 
ulaşılamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için 
nisap aranmaz. 
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OY HAKLARI                             : 
 
Madde 19 – 
 
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan 
pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oy 
hakları vardır. 
 
VEKİL TAYİNİ                          : 
 
Madde 20 – 
 
Genel Kurul Toplantılarına katılamayan pay sahipleri, 
kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin 
edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette 
pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil 
ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya 
yetkilidirler. Yetki belgelerinin şekli Yönetim Kurulu’nca 
tayin ve ilan edilir.  
 
OYLARIN KULLANILMASI      : 
 
Madde 21-  
 
Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak veya ayağa 
kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle 
kullanılır. Ancak, hazır bulunan pay sahiplerinden şirket 
sermayesinin % 10’una sahip olanların talebi halinde gizli oya 
başvurulur. 
 
İLANLAR 
 
Madde 22 –  
 
Mevzuatın Türkiye Ticaret Gazetesi ile ilanını zorunlu kıldığı 
hususlar saklı kalmak ve yasalarda aksi emredilmemiş olmak 
koşulu ile şirkete ait ilanlar, yasal süreler dikkate 
alınarak, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük 
gazetelerden biri ile yapılır. 
 
Şirketin gerçekleştireceği bireysel emeklilik faaliyetinin 
tanıtımı ve pazarlaması ve bununla ilgili sermaye piyasası 
faaliyetleri kapsamında yapılacak her türlü reklam ve ilanlar, 
Sermaye Piyasası mevzuatı; Bireysel Emeklilik Mevzuatı ve 
ilgili sair mevzuat hükümlerine tabidir. 
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ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ  : 
 
Madde 23 –  
 
Bu Esas Sözleşme’de Genel Kurul kararıyla yapılacak 
değişikliklerin tamamlanması ve uygulanması, Hazine 
Müsteşarlığı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 
yürürlükteki mevzuata göre vereceği izne bağlıdır.  
 
Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve 
Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra, ilan edilir. İlan 
edilen değişiklikler şirketin internet sitesine konulur. 
Değişiklikler, ilan tarihinden itibaren geçerli olur. 
 
HESAP DÖNEMİ               : 
 
Madde 24 –  
 
Şirketin hesap dönemi, her yıl 1 Ocak tarihinden başlayıp 31 
Aralık tarihinde biten bir takvim yılıdır. 
 
KARIN DAĞITILMASI          : 
 
Madde 25 –  
 
Şirketin yıllık safi karından Türk Ticaret Kanunu’nun 519 uncu 
maddesi uyarınca genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 
kalan kısım hakkında Genel Kurul tarafından alınacak karara 
göre işlem yapılır. Kar dağıtımında Türk Ticaret Kanunu’nun 
519 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi hükümleri 
dikkate alınır.  
 
Kar dağıtımının hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde 
yapılacağı Genel Kurul tarafından kararlaştırılmadığı takdirde 
bu konuda Yönetim Kurulu’na yetki verilmiş sayılır.  
 
YEDEK AKÇE                 : 
 
Madde 26 –  
 
Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk 
Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır. 
 
ŞİRKET PERSONELİ İÇİN VAKIF: 
 
Madde 27 – 
 
Şirket memur, hizmetli ve işçileri için Türk Ticaret 
Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Vakıf kurulabileceği gibi 
bu nitelikteki Vakıflara da katılabilir. 
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İNFİSAH VE TASFİYE         : 
 
Madde 28 – 
 
Şirketin infisah ve tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili 
mevzuat hükümlerine tabidir. 
 
YETKİLİ MAHKEME            : 
 
Madde 29 – 
 
Şirketin gerek faaliyeti gerek tasfiyesi zamanında, şirket ile 
ortaklar arasında çıkacak ihtilaf ve doğacak davalarda yetkili 
mahkeme, şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemeleridir. 
 
KANUNİ HÜKÜMLER            : 
 
Madde 30 –  
 
Bu Esas Sözleşme’de öngörülmemiş hususlarda Türk Ticaret 
Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 
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Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde İlan           : 
 
Allianz Hayat Ve Emeklilik Anonim Şirketi’nin Ana Sözleşmesi, 
24.5.1991 tarihli 2783 no.lu Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesinde yayımlanmıştır. Bu Ana Sözleşmede daha sonra 
yapılıp, ilgili madde metinlerine yeni şekliyle yazılmış 
bulunan tadillerden: 
 
1. Ana Sözleşme 8 ve 12. Madde değişiklikleri Türkiye Ticaret 
Sicil Gazetesinin 22.5.1996 tarihli ve 4042 sayılı nüshasında, 
 
2. 2,3,10,22 ve 24. Maddelerin son değişikliği Ticaret 
Bakanlığının 7.2.2003 tarihli 935 sayılı izni uyarınca 
21.2.2003 tarihinde Tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil 
Gazetesinin 28.2.2003 tarih ve 5746 sayılı nüshasında, 
 
3. 6. Maddenin son değişikliği Ticaret Bakanlığının 23 Mart 
2005 tarihli izni uyarınca 06.05.2005 tarihinde tescil 
edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11.05.2005 tarih ve 
6301 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.     
 
4. 2, 9 ve 17.maddelerin son değişikliği Türkiye Ticaret Sicil 
Gazetesinin 7 Ekim 2008 tarihli ve 7162 sayılı nüshasında, 
 
5.   6.maddenin son değişikliği Ticaret Bakanlığının 
17.02.2009 tarih, 890 sayılı izni uyarınca 21.04.2009 
tarihinde tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 
27.04.2009 tarih ve 7299 sayılı nüshasında, 
 
6. 6.maddenin son değişikliği Ticaret Bakanlığının 13.03.2013 
tarih ve 1770 sayılı izni uyarınca 22.04.2013 tarihinde tescil 
edilerek, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29.04.2013 tarih 
ve 8309 sayılı nüshasında, 
 
7. 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 
25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31. maddelerin son değişikliği ile, 
“İlgili Makama Sunulacak Belgeler” başlıklı 24. maddenin 
başlığı ile birlikte esas sözleşme metninden çıkartılması ve 
takip eden maddelerin buna uygun şekilde sıralanması hususu, 
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığının 18.06.2013 tarih ve 4846 sayılı 
izni uyarınca, 09.07.2013 tarihinde tescil edilerek, Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesinin 15.07.2013 tarih ve 8363 sayılı 
nüshasında ilan edilmiştir. 


