
 
 
TARİH:17/01/2005 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 17.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimize ait emeklilik planlarının ve hayat sigortası ürünlerinin pazarlanmasına aracılık etmek üzere 
HSBC Bank A.Ş. ile Şirketimiz arasında acentelik sözleşmesi imzalanmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:19/01/2005 
 
HABER:  

ANHYT 
ANSGR 

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 19.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Sağlık portföyümüzün Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketine devri ile ilgili işlemler tamamlanmış 
olup, portföy için 16.250.000,-YTL değer tespit edilmiştir. Bu tutar 31.12.2004 dönemine gelir 
kaydedilmiştir. 
Devredilen portföyünün değerinin belirlenmesinde, PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri 
Ltd.Şti. tarafından yapılan sağlık portföyünün 31.08.2004 tarihi itibariyle değerleme çalışması dikkate 
alınmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:19/01/2005 
 
HABER:  

ANSGR 
ANHYT 

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’nin 19.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nden sağlık portföyünün Şirketimize devri ile ilgili işlemler tamamlanmış 
olup portföy için 16.250.000,-YTL değer tespit edilmiştir. 31.12.2004 döneminde şerefiye olarak 
aktifleştirilen sözkonusu tutar amortismana tabi tutulmak suretiyle giderleştirilecektir. Devredilen portföyün 
fiyatının belirlenmesinde PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan 
sağlık portföyünün 31.08.2004 tarihi itibari ile değerleme çalışması dikkate alınmştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:28/01/2005 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 28.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizin 01.01.2004-31.12.2004 dönemine ait prim üretimi hayat dalı 381.256.043,-YTL, hayat dışı 
29.316.780,-YTL olmak üzere toplam 410.572.823,-YTL olarak gerçekleşmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH: 31/01/2005  
 
TAKASBANK A.Ş. HABERİ: 

 Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği’nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri 
Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin 
Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 31/01/2005 tarihinde Takasbank’a depo edilen hisse 
senetlerinin bilgileri. 
 

Satışa 
Konu 
Hisse 

Senedi 
Kodu 

Sıra 
No 

Hisse Senedi Satışa Konu Şirket 
Ünvanı 

Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı 
Ünvanı 

 Nominal 
Tutar 
(YTL)  

Öngörül
en satış 
süresi 

ANHYT 1 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. E ALİ RIZA YEŞEREN   36,922 1 YIL 
 
 
 
 
 
 
 



 
TARİH:08/03/2005 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin olağan gündem maddelerinin yanısıra, yasal kayıtlarda 5024 sayılı 
kanun gereği yapılan enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan geçmiş yıl zararının özsermaye kalemlerine 
ait enflasyon farklarından mahsubu konusunun da görüşüleceği 2004 yılı Olağan Genel Kurul 
Toplantısı’nın 29.03.2005 Salı günü saat 14:00’da İş Kuleleri, Kule 2, 4. Levent, İstanbul adresinde 
yapılacağı bildirilmiştir. 
Genel Kurul Gündemi ekte yayınlanmaktadır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH: 11/03/2005  
 
TAKASBANK A.Ş. HABERİ: 

 
 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği'nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri 
Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin 
Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 11/03/2005 tarihinde Takasbank’a depo edilen hisse 
senetlerinin bilgileri. 

Satışa 
Konu His. 
Sen. Kodu 

Sıra 
No 

Hisse Senedi Satışa Konu Şirket 
Ünvanı 

Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı  Nominal 
Tutar  
(YTL)  

Öngörül
en satış 
süresi 

ANHYT 1 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. E TÜRK DIŞ TİCARET BANKASI 
A.Ş. 999.998,9

6 

 10 YIL 

 
TARİH:14/03/2005 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 14.03.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 14 Mart 2005 tarihli toplantısında 100 milyon YTL olan çıkarılmış 
sermayemizin; 
- 43.054.730,91 YTL Sermaye Düzeltme Farlarından, 
- 1.207.821,72 YTL İştirak Hisseleri Satış Kazancından, 
- 88.317,21 YTL İştirak Hisseleri Satış Kazancı Düzeltme Farklarından, 
- 627.295,84 YTL Gayrimenkul Satış Kazancından, 
- 21.834,32 YTL Gayrimenkul Satış Kazancı Düzeltme Farklarından karşılanarak toplam 45.000.000 

YTL (%45) iç kaynaklardan, 
- 5.000.000 YTL (%5) 2004 yılı karından (Yönetim Kurulu’nun temettü dağıtım teklifinin 29 Mart 2005 

tarihinde yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurulunda kabulüyle) 
karşılanmak suretiyle toplam 50 milyon YTL artırılarak 150 milyon YTL’ye yükseltilmesi kararlaştırılmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:14/03/2005 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 14.03.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 14 Mart 2005 toplantısında Şirketimiz 2004 yılı karından 5.000.000 YTL 
hisse senedi (%5), 5.500.000 YTL’si nakit (%5,5) olmak üzere ortaklara toplam 10.500.000 YTL kar payı 
dağıtılması, dağıtım işlemlerinin 31.05.2005 tarihine kadar tamamlanması hususlarının 29 Mart 2005 
tarihinde yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiştir. 
Vergi yasasına göre gerçek kişilere ve Kurumlar Vergisinden muaf olanlar ile dar mükellef kurumlara %10 
oranında Gelir Vergisi kesintisi yapılacaktır.”  
Şirketten gelen temettü tablosunda nakit olarak dağıtılacak 5.500.000 YTL temettünün brüt tutar ve 1 YTL 
nominal değerli beher hisseye 0,055 YTL olduğu belirtilmektedir.  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:24/03/2005 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 24.03.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“11.03.2005 tarihinde disket ile göndermiş olduğumuz Şirketimize ait 2004 yılı gelir tablosunun 1. sütunun 
başlık kısmında sehven yazılan “Hayat Dışı” ifadesinin “Hayat”, 2. sütunundaki “Hayat” ifadesininde 
“Hayat Dışı” olarak değiştirilmesi aynı değişikliklerin 5. ve 6. sütunlarda da yapılması gerekmektedir. 
Gerekli değişikliklerin yapıldığı disket ektedir. 
Sözkonusu değişiklik internet sitemizde güncellenmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  



 
TARİH:29/03/2005 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 29.03.2005 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda,  
• 2003 yıl sonu itibarıyla yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan geçmiş yıl zararının, özsermaye 

kalemlerine ait enflasyon düzeltme farklarından mahsup edilmesi işleminin onaylandığı,  
• 2004 yılı karından 5 milyon YTL (%5 oranında) kar payının hisse senedi şeklinde 31.05.2005 tarihine 

kadar, 5.500.000 YTL (brüt %5,5 oranında, net %4,95 oranında, 1 YTL nominal değerli beher 
hisseye brüt 0,055 YTL, net 0,0495 YTL) kar payının ise nakit olarak 31.03.2005 tarihinde 
dağıtılmasına karar verildiği,  

• Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere M. Sırrı Erkan, A. Onur Özbilen, 
Mustafa Ali Su, Ahmet Yavuz, F. Güliz Aykan, Bayram Öztürk, Aydın Süha Önder, Murat Vulkan ve 
Burhanettin Kantar’ın seçildiği,  

• Denetçiliklere 1 yıl süre ile görev yapmak üzere İzlem Erdem ve Emre Duranlı’nın seçildiği,  
bildirilmiştir.  
Genel kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır.  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:29/03/2005 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 2004 yılı nakit kar paylarının 2004 yılı kar payı kuponları karşılığında 
31.03.2005 tarihinden itibaren aşağıdaki adreslerde dağıtılacağı bildirilmiştir.  
Başvuru Yerleri: 
Şirket Merkezi  
T. İş Bankası A.Ş.’nin İstanbul’da Yenicami, Rıhtım Kadıköy, Ankara’da Ankara, İzmir’de İzmir şubeleri  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:30/03/2005 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 30.03.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
29 Mart 2005 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında göreve seçilen 
yeni Yönetim Kurulumuz kendi arasında görev bölümü yaparak, Başkanlığa M.Sırrı Erkan, Başkan 
Vekilliğine Ahmet Yavuz'un seçilmelerine oybirliği ile karar vermiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:04/04/2005 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 04.04.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizin 04.04.2005 tarihli yönetim kurulu toplantısında, %0,03 oranında hissedarı olduğumuz Avea 
İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin 6 Nisan 2005 tarihinde yapılması öngörülen olağanüstü genel kurul 
toplantısında kararlaştırılacak olan sermaye artırımından doğacak rüçhan haklarımızın kullanılmamasına 
karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH: 05/04/2005  
 
TAKASBANK A.Ş. HABERİ: 

ANHYT  ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.’nin 31/03/2005 tarihinde başlayan % 5,5 oranında brüt,  % 4,95 
oranında net temettü dağıtım işleminde, ilgili tutarlar alacaklı üyelerin Bankamız nezdindeki serbest cari 
hesaplarına 05/04/2005 tarihinde alacak kaydedilmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:06/04/2005 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 06.04.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizin 06.04.2005 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Salih Kurtuluş’un yönetim kurulu üyeliğinden 
ayrılması nedeniyle boşalan denetimden sorumlu komite üyeliğine Aydın Süha Önder’in seçilmesine 
karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  



 
TARİH:28/04/2005 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin  28.04.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan 
açıklamadır. 
Şirketimizin 01.01.2005/31.03.2005 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 90.374.858,03 YTL, 
hayat dışı 34.596,58 YTL olmak üzere toplam 90.409.454,61 YTL olarak gerçekleşmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:05/05/2005 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, 
No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar 
Hareketleri" başlıklı 7. maddesine istinaden aynı Tebliğ'in 10 ve 12. maddelerine göre istenen açıklamaya 
cevaben gönderdiği 05.05.2005 tarihli yazısında kamuya açıklanmamış özel bir durum olmadığını 
bildirmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:24/05/2005 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 24.05.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Şirketimizin 14 Mart 2005 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara istinaden 175 milyon YTL 
kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesini 100 milyon YTL’den 150 milyon YTL’ye artırması 
nedeniyle ihraç edeceği nama yazılı 6. Tertip B Grubu hisse senetlerinin Kurul kaydına alınması amacıyla 
Sermaye Piyasası Kurulu’na yapmış olduğu başvuru uygun bulunarak, 23.05.2005 tarih 35/634 sayı ile 
kayda alınmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:25/05/2005 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 45 milyon YTL iç kaynaklardan, 5 milyon YTL 
2004 yılı kar payından karşılanmak suretiyle toplam 50 milyon YTL (%50) bedelsiz artırılarak 100 milyon 
YTL’den 150 milyon YTL’ye yükseltilmesine ilişkin hisse senetlerinin, 5 nolu yeni pay alma kuponu 
karşılığında 30.05.2005-28.06.2005 tarihleri arasında aşağıdaki adreslerde dağıtılacağı, dağıtıma 
28.06.2005 tarihinden sonra şirket merkezinde devam edileceği bildirilmiştir. 
Başvuru Yerleri: 
Şirket Merkezi 
T. İş Bankası A.Ş.’nin Yenicami/İst., R.Kadıköy/İst., Ankara ve İzmir şubeleri 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:26/05/2005 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 26.05.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
İştiraklerimizden Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin 3 Mayıs 2005 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel 
Kurulu’nda sermayenin 396.682.200 YTL tutarında artırılması kararı alınmıştır. Yönetim Kurulumuzun 
26.05.2005 tarih 363/1 sayılı kararıyla bu sermaye artışından Şirketimiz payına düşen rüçhan 
haklarımızın kullanılmamasına karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:01/06/2005 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 01.06.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim kurulumuzun 31.05.2005 tarih 364/4 sayılı kararı ile; Engin Murat Yüksel Şirketimiz genel müdür 
yardımcılığı görevine atanmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 



 
TARİH: 01/06/2005  
 
TAKASBANK A.Ş. HABERİ: 

ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.’nin 30/05/2005 tarihinde başlayan  % 50 oranındaki bedelsiz 
artırım işleminde, bedelsiz artırım karşılığı olan hisse senetleri ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 
01/06/2005 tarihinde alacak kaydedilmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:09/06/2005 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 09.06.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz yönetim kurulunun 09.06.2005 tarih ve 366/1 sayılı kararı uyarınca, 7.500.000 YTL’lik rüçhan 
hakkı kullanılmak suretiyle, İş Koray Turizm Ormancılık Madencilik İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.’nin 
sermayesinde %18,0115 oranında pay sahibi olunmuştur.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:23/06/2005 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 23.06.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Yönetim Kurulumuzun 14.03.2005 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, şirketimizin 100 
milyon YTL olan çıkarılmış sermayesinin 150 milyon YTL’ye yükseltilmesi çalışmaları tamamlanmış ve 
23.06.2005 tarihi itibariyle tescil edilmiştir.”  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:29/06/2005 
 
HABER:  

ANHYT 
YTFYO 

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 29.06.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim Kurulumuzun 29 Haziran 2005 tarih ve 367/3 sayılı kararı ile; % 12 oranında hissedarı 
olduğumuz, 3.000.000 YTL çıkarılmış sermayeli Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin 
gerçekleştireceği % 66,66 oranındaki bedelli sermaye artırımında, Şirketimizin payına isabet eden 
240.000 YTL’lik rüçhan hakkımızın kullanılmasına karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:22/07/2005 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 21.07.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim Kurulumuzun 21 Temmuz 2005 tarih ve 368/1 sayılı kararı ile; 
İştiraklerimizden, TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin %100 oranındaki sermaye artırımı ile ilgili olarak, 
Şirketimize ait %2 oranında ve 120.000 YTL'lik paya isabet eden 90.000 YTL'lik rüçhan hakkımızın 
kullanılması ve bedelsiz alınacak 30.000 YTL'lik yeni paylarla birlikte toplam payımızın 240.000 YTL'ye 
yükseltilmesi kararlaştırılmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:22/07/2005 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 21.07.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim Kurulumuzun 21 Temmuz 2005 tarih ve 368/2 sayılı kararı ile; 
Şirketimizin aktifinde bulunan İstanbul İli Eminönü İlçesi, Şeyh Mehmet Geylani Mahallesi, Han Sokak, 
Pafta 27, Ada No:420, Parsel No:7 ile tapuda kayıtlı taşınmazımızın 4.257.750 YTL bedelle Arzu Bisiklet 
Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne satılmasına ve bu satıştan sağlanacak 1.376.372,37 YTL'lik karın 5422 sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 28. Maddesi hükümleri çerçevesinde sermayeye ilave edilmek üzere, 
özkaynaklar içerisinde yer alan "Sermayeye  Eklenecek Gayrimenkul Satış Kazançları" hesabına 
aktarılmasına karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 



 
TARİH:25/07/2005 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 25.07.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim kurulumuzun 21.07.2005 tarih ve 368/2 sayılı kararı ile; 
Şirketimizin 01.01.2005-30.06.2005 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 175.700.648,27 YTL, hayat dışı 
123.260,78 YTL olmak üzere toplam 175.823.909,05 YTL olarak gerçekleşmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:27/07/2005 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 27.07.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim kurulumuzun 27.07.2005 tarih ve 369/2 sayılı kararı ile; 
F.Güliz Aykan’ın istifası nedeniyle boşalan Şirketimiz yönetim kurulu üyeliğine, genel kurulun ilk 
toplantısına kadar görev yapmak üzere, Yalçın Sezen’in seçilmesine karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:26/08/2005 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 26.08.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim kurulumuzun 26.08.2005 tarihli ve 371/1 sayılı kararı uyarınca; 17.08.2005 tarih ve 25909 sayılı 
Resmi Gazete ile ilan edilen, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirme 
kapsam ve programında bulunan Başak Sigorta A.Ş. ve Başak Emeklilik A.Ş.’ndeki kamu hisselerinin 
birlikte blok olarak “satış” yöntemiyle ihalesi ile ilgili olarak; adı geçen şirketlerin Şirketler Tanıtım 
Dökümanları ile Ortak İhale Şartları Belgesi’nin incelenmek üzere temin edilmesi konusunda genel 
müdürlük yetkili kılınmıştır. 
İhaleye katılınıp katılmama kararı yapılacak inceleme sonrasında bilahare verilecek ve en seri şekilde 
kamuya duyurulacaktır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:12/09/2005 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 12.09.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim kurulumuzun 07.09.2005 tarihli toplantısında; 
Şirketimizin mülkiyetinde bulunan ve 21.07.2005 tarih, 368/2 numaralı yönetim kurulumuz kararı ile 
4.257.750 YTL bedelle Arzu Bisiklet Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne satılmasına karar verilen, İstanbul İli 
Eminönü İlçesi, Şeyh Mehmet Geylani Mah., Han Sok. Pafta No: 27, Ada No: 420, Parsel No: 7 tapu 
kayıtlı taşınmazımızın, Arzu Bisiklet Ticaret ve Sanayi A.Ş. ortaklarının talebi doğrultusunda ve yine bu 
şirketin ortaklarına ait, Monero Motor Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ne aynı bedelle satılmasına ve bu 
satıştan sağlanacak 1.376.372,37 YTL'lik karın 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 8. maddesi 
hükümleri çerçevesinde sermayeye ilave edilmek üzere özkaynaklar içerisinde yeralan "Sermayeye 
Eklenecek Gayrimenkul Satış Kazançları" hesabına aktarılmasına karar verilmiş olup, sözkonusu satış 
işlemleri 09.09.2005 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH: 12/09/2005  
 
TAKASBANK A.Ş. HABERİ: 

 
 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği’nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri 
Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin 
Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 12/09/2005 tarihinde Takasbank’a depo edilen hisse 
senetlerinin bilgileri.   
 

Satışa 
Konu His. 
Sen. Kodu 

Sıra 
No 

Hisse Senedi Satışa Konu Şirket 
Ünvanı 

Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı 
Ünvanı 

Nominal 
Tutar 
(YTL) 

Öngörül
en satış 
süresi 

ANHYT 1 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. E YUSUF ÖZCAN ÖZVERDİ 338,99 1 YIL 
 
 



 
TARİH:19/09/2005 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nden basında yeralana habere ilişkin olarak Borsa Başkanlığı'nca istenen 
açıklamaya cevaben gelen 19.09.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
19.09.2005 tarihinde basında yeralan bir haberde; deprem hasar karşılıklarına ilişkin yapılan 
düzenlemeyle sigorta şirketlerinin bilanço ve gelir tablolarında değişiklik olacağına ilişkin bilgilere yer 
verilmiştir. Sözkonusu değişikliğin elementer branşda faaliyet gösteren sigorta şirketlerini ilgilendirmesi 
sebebiyle, Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortacılığı branşlarında faaliyet gösteren Şirketimizin mali 
tablolarında herhangi bir değişiklik yada etkiye sebep olmayacaktır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:11/10/2005 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 11.10.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim kurulumuzun 11.10.2005 tarihli toplantısında, Başak Sigorta A.Ş. ve Başak Emeklilik A.Ş.’deki 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait hisselerin birlikte blok olarak satış yöntemiyle özelleştirilmesi ile 
ilgili ihaleye teklif verilmemesi kararlaştırılmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH: 17/10/2005  
 
HABER: 

ANHYT 
TEBNK 
 

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 17.10.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimize ait emeklilik planlarının ve hayat sigortası ürünlerinin pazarlanmasına aracılık etmek üzere, 
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB) ile Şirketimiz arasında acentelik ve işbirliği sözleşmesi 
imzalanmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:17/10/2005 
 
HABER:  

TEBNK 
ANHYT 

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 17.10.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin emeklilik planlarının ve hayat sigortası ürünlerinin pazarlanmasına 
aracılık etmek üzere, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ile  bankamız arasında 14.10.2005 tarihinde acentelik 
ve işbirliği sözleşmesi imzalanmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:20/10/2005 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 19.10.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizin 01.01.2005/30.09.2005 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 260.517.504,99 YTL, hayat dışı 
204.520,15 YTL olmak üzere toplam 260.722.025,14 YTL olarak gerçekleşmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:24/10/2005 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 24.10.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz Ege Bölge Müdürlüğü faaliyetine, 24.10.2005 tarihinden itibaren “Akdeniz Mahallesi Atatürk 
Caddesi No:92 Kat:3 35210 Konak/İzmir adresinde devam edecektir. Bu kapsamda, Ege Bölge 
Müdürlüğümüzün telefon numarası “0 232 441 23 43” olarak değişmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 


