
 
TARİH:27/01/2006 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin 27.01.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizin 01.01.2005-31.12.2005 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 348.244.075,08 YTL, hayat dışı 
231.843,57 YTL olmak üzere toplam 348.475.918,65 YTL olarak gerçekleşmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:31/01/2006 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 30.01.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Yönetim Kurulumuzun 30.01.2006 tarihli toplantısında; 
Şirketimizin 2499 sayılı Sermaye Piyasası hükümleri kapsamında 175.000.000 YTL olan kayıtlı sermaye 
tavanının 300.000.000 YTL’ye yükseltilmesi ve bu sermayenin her biri 1 Ykr nominal değerde 
30.000.000.000 paya bölünmesi ile ilgili olarak Şirket ana sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. maddesinin 
ilişikteki şekilde değiştirilmesine, bu konuda ilgili mercilerin onayının alınmasına ve gerekli tüm yasal 
işlemlerin tamamlanması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.”  
Tadil tasarısı ekte yayınlanmaktadır.  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:31/01/2006 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin 30.01.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim Kurulumuzun 30.01.2006 tarihli ve 384/1, 384/2, 384/7, 384/8 kararları ile; 31.01.2006 tarihi 
itibariyle Şirketimiz Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılacak olan Mustafa Ali 
Su'nun, Şirketimizi  temsilen haiz olduğu 1. Derece imza yetkisinin kaldırılmasına, Mete Uğurlu'nun 
31.01.2006 tarihi itibariyle Şirketimiz Genel Müdürlüğü görevine atanmasına ve kendisine Şirketimizi 
temsilen 1. derece imza yetkisi verilmesine, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden Bayram Öztürk'ün 
istifasının kabulüne ve haiz olduğu birinci derece imza yetkisinin kaldırılmasına, Bayram Öztürk'ün istiifası 
nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine,Türk Ticaret Kanunu'nun 315. ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 
10. maddesi gereğince, Genel Kurulun ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere Erdal İnceler'in 
seçilmesine ve kendisine Şirketi temsil etmek üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine karar 
verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:01/02/2006 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin 31.01.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim Kurulumuzun 31.01.2006 tarihli ve 385 sayılı kararı ile; Türk  Ticaret Kanunu'nun 315. Ve Şirket 
Ana Sözleşmesinin 10. Maddesi gereğince, Genel Kurulun ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere 
Mustafa Su'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Genel Müdür Mete Uğurlu'nun atanması 
kararlaştırılmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 

TARİH: 03/02/2006  
 
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU 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 03/02/2006 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan 
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 CENGİZ KAVRUK      65.999 6 AY 
 
 
 
 



 
TARİH:15/02/2006 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 15.02.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Yönetim Kurulumuzun 15.02.2006 tarih ve 386/3 sayılı kararı ile; 
İştirakler hesabında izlenen Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. için 2005 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak 
2.973.085 YTL tutarında iştirakler değer düşüş karşılığı ayrılmasına karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:02/03/2006 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 01.03.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Yönetim Kurulumuzun 01.03.2006 tarih ve 389/1 sayılı kararı ile; 
Şirketimizin 2499 sayılı Sermaye Piyasası hükümleri kapsamında kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 
YTL’ye yükseltilmesi ve şirketimiz ana sözleşmesinin 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin para birimi 
hakkında kanun ile 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanuna uyumlu hale 
getirilmesi ile ilgili olarak şirket ana sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. maddesinin ilişikteki şekilde 
değiştirilmesine, bu konuda ilgili mercilerin onayının alınarak gerekli tüm yasal işlemlerin tamamlanması 
hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.”  
Ana sözleşme tadil tasarısı ekte yayınlanmaktadır.  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH: 08/03/2006  
 
HABER: 

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 2005 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 27.03.2006 Pazartesi günü 
saat 14:00’de İş Kuleleri, Kule 2, Levent, İstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiştir. 
Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır.  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH: 08/03/2006  
 
HABER: 

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 07.03.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Yönetim Kurulumuzun 07.03.2006 tarih ve 390/4 sayılı kararı ile; 
2005 yılı karından 5.000.000 YTL’si nakit 10.000.000 YTL’si hisse senedi olmak üzere ortaklara toplam 
15.000.000 YTL brüt kar payı dağıtılması ve kar payı dağıtım işlemlerinin 31.05.2006 tarihine kadar 
tamamlanması hususlarının 27 Mart 2006 tarihinde yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurulu’nun onayına 
sunulmasına karar verilmiştir.” 
 

ADİ HİSSE SENETLERİNE DAĞITILACAK 2005 YILINA İLİŞKİN TEMETTÜ TABLOSU 
 

 NAKİT OLARAK DAĞITILACAK 

TOPLAM TEMETTÜ 1 YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET 
EDEN TEMETTÜ  

TEMETTÜ 
ÖDEME 

TUTARI (YTL) TUTARI (YTL) ORANI (%) TARİHİ 
BRÜT 5.000.000,00 0,033334 3,3334 31 Mayıs 06 

NET  5.000.000,00 0,033334 3,3334  

  
HİSSE SENEDİ OLARAK DAĞITILACAK 

TOPLAM TEMETTÜ 
TUTARI (YTL) 

SERMAYEYE 
ORANI (%) 

10.000.000,00 6,6666 
 
TARİH: 08/03/2006  
 
HABER: 

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 08.03.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Şirketimizin kar payı dağıtımı ile ilgili olarak 08.03.2006 tarihinde yayınlanan duyurusunda, nakit olarak 
dağıtılacak brüt ve net temettü rakamları sehven aynı olarak belirtilmiş olup, konuya ilişkin tablonun 
düzeltilmiş şekli ek’te yer almaktadır.” 



 
ADİ HİSSE SENETLERİNE DAĞITILACAK 2005 YILINA İLİŞKİN TEMETTÜ TABLOSU 

  
 NAKİT OLARAK DAĞITILACAK 

TOPLAM TEMETTÜ 1 YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET 
EDEN TEMETTÜ  

TEMETTÜ 
ÖDEME 

TUTARI (YTL) TUTARI (YTL) ORANI (%) TARİHİ 
BRÜT 5.000.000,00 0,033334 3,3334 31 Mayıs 06 

NET (*) 5.000.000,00 0,030001 3,0001  

  
HİSSE SENEDİ OLARAK DAĞITILACAK 

TOPLAM TEMETTÜ 
TUTARI (YTL) 

SERMAYEYE 
ORANI (%) 

10.000.000,00 6,6666 
 (*) Gerçek kişilere, kurumlar vergisinden muaf olanlara ve dar mükellef kurumlara yapılacak nakit temettü 

ödemeleri üzerinden %10 oranında gelir vergisi kesintisi yapılacaktır. 
 •   •  •   •  •   •  

 
TARİH:08/03/2006 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 07.03.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Yönetim Kurulumuzun 07.03.2006 tarih ve 390/5 sayılı kararı ile; 
Halen 150.000.000 YTL olan çıkarılmış sermayemizin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 25.000.000 YTL 
artırılmak suretiyle 175.000.000 YTL’ye çıkarılmasına, 
artırılan kısmın; 
- 5.559.582 YTL’lik kısmının sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 
- 1.716.457 YTL’lik kısmının iştirak hissesi ve gayrimenkul satış karlarından, 
- 7.723.961 YTL’lik kısmının olağanüstü yedek akçelerden, 
- Kalan kısmının ise 2005 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde temettü 

tutarının 10.000.000 YTL’lik bölümünün hisse senedi olarak tevdi edilmesi suretiyle karşılanmasına 
karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:08/03/2006 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 07.03.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim Kurulumuzun 07.03.2006 tarih ve 390/2 sayılı kararı ile; İştiraklerimizden, Yatırım Finansman 
Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin, 5.000.000 YTL olan sermayesinin, 5.000.000 YTL artırılarak 10.000.000 
YTL’ye çıkarılması ve artan sermaye miktarının tamamının nakit olarak karşılanması ile ilgili olarak; 
Şirketimize ait 600.000 YTL’lik paya isabet eden; 600.000 YTL’lik rüçhan hakkının kullanılarak, toplam 
payımızın  1.200.000 YTL’ye yükseltilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TARİH:10/03/2006 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 10.03.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Yönetim Kurulumuzun 10.03.2006 tarih ve 391/3 sayılı kararı ile; 
Kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanan ve aşağıda yer alan “Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. 
Kar Dağıtım Politikası’nın yürürlüğe girmesi uygun bulunmuştur. 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Kar Dağıtım Politikası, 
- Ana Sözleşmemizde dağıtılabilir kardan Sermaye Piyasa Kurulunca saptanan oran ve miktarda 

birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiştir. 
- Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri, 

a) Pay sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin 
bozulmamasını, 
b) Şirketimizin karlılık durumunu 

dikkate alan bir kar dağıtım politikası ile hazırlanmaktadır. 
- Yönetim Kurulumuzca dağıtılabilir karın en az %30’unun bedelsiz hisse şeklinde veya nakden 

dağıtılmasının Genel Kurula teklif edilmesi esasına dayanan bir kar dağıtım politikası 
benimsenmiştir. 

- Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. 
- Kurucu intifa senedi ile yönetim kurulu üyelerimize kar payı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır. 
- An Sözleşmemiz uyarınca, birinci kar payının ayrılmasından sonra kalan tutarın en fazla %3’üne 

kadar ve üç maaş ile sınırlı olmak üzere çalışanlarımıza kar payı ödenmektedir. 
- Kar payı ödemelerimiz yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir. 
- Ana sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 

TARİH: 21/03/2006  
 
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU 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 21/03/2006 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan 
hisse senetlerinin bilgileri  
 

Satışa 
Konu His. 
Sen. Kodu 

Sır
a 

No 

Hisse Senedi Satışa Konu 
Şirket Ünvanı 

Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı 
Ünvanı 

Nominal 
Tutar (YTL)

Öngörüle
n satış 
süresi 

ANHYT 1 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK 
A.Ş. 

E  TÜRKİYE ŞİŞE CAM FAB. 
A.Ş.  

1,500,000.0
00 

6 AY 

 
TARİH: 24/03/2006  
 
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU 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 24/03/2006 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan 
hisse senetlerinin bilgileri  
 

Satışa 
Konu His. 
Sen. Kodu 

Sır
a 

No 

Hisse Senedi Satışa Konu Şirket Ünvanı Grub
u 

Yatırımcının Adı-
Soyadı Ünvanı 

Nominal 
Tutar 
(YTL) 

Öngörül
en satış 
süresi 

ANHYT 1 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. E  RIFKI BEKTAŞ   56.000 6 AY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARİH:27/03/2006 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 27.03.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Şirketimizin bugün saat 14:00’de İş Kuleleri Kule 2, Levent/İstanbul adresinde yapılan Ortaklar Olağan 
Genel Kurul Toplantısında; 
- Toplantı tutanağının ortaklar adına imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi, 
- Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş Bilanço ve Gelir Tablosu’nun 

müzakere edilerek onaylanması, 
- Faaliyet Raporu’nda yer alan 2005 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul 

edilmesi ve nakit kar dağıtımına 15.05.2006 tarihinde, ortaklara temettü karşılığı tevdi edilecek hisse 
senetlerinin dağıtımına ise 31.05.2006 tarihine kadar başlanması, 

- Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2005 yılı işlemlerininden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 
- Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere M. Sırrı Erkan, Ahmet Yavuz, Onur 

Ökten, Aydın Süha Önder, Murat Vulkan, Erdal İnceler, Yalçın Sezen, Emre Duranlı, Mete 
Uğurlu’nun seçilmesi, 

- Denetçiliklere bir yıl süre ile görev yapmak üzere İzlem Erdem ve Hüray Böke’nin seçilmesi 
oybirliği ile kabul edilmiştir.” 
Genel kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır. 

 •   •  •   •  •   •  
TARİH:27/03/2006 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 27.03.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında; 
2005 yılı karından 10.000.000 YTL’si hisse senedi (%6,6666), 5.000.000 YTL’si nakit (%3,3334) olmak 
üzere toplam 15.000.000 YTL tutarında kar payı dağıtılması kabul edilmiştir. 
Nakit olarak dağıtılmasına karar verilen kar payları, 15.05.2006 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen 
adreslerde şirketimiz hisse senetlerinin 2005 yılı kar payı kuponları karşılığında ve 1 YTL nominal 
değerde beher hisseye brüt 0,033334 YTL, net 0,030001 YTL olarak ödenecektir. 
Kar payı dağıtımı işlemleri şirket merkezinde ve Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin, 
- İstanbul’da İstanbul/Merkez ve Rıhtım Kadıköy, 
- Ankara’da Ankara Merkez, 
- İzmir’de İzmir Merkez, 
şubelerinde gerçekleştirilecektir.” 

 •   •  •   •  •   •  
TARİH:28/03/2006 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 27.03.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
27 Mart 2006 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz olağan genel kurul toplantısında göreve seçilen yeni 
yönetim kurulumuz, kendi arasında görev bölümü yaparak, başkanlığa M. Sırrı Erkan'ın ve başkan 
vekilliğine Ahmet Yavuz'un seçilmelerine oy birliği ile karar vermiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
TARİH:31/03/2006 
 
HABER:  

SISE 
SODA 
TRKCM 
ANSGR 
ANHYT 

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin 31.03.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31 Mart 2006 tarihli toplantısında 
Trakya Cam San. A.Ş. portföyünde bulunan Soda Sanayii A.Ş.'ne ait % 19.446 oranındaki 12.178.919 
YTL nominal değerdeki hisselerin, şirketin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki 10 iş günlük ağırlıklı 
ortalama fiyatların ortalaması esas alınarak, taraflar arasında karşılıklı olarak beher 1 (Bir) YTL nominal 
hisse için belirlenen 7.05 YTL fiyat üzerinden toplam (12.178.919x7.05=)85.861.379 YTL peşin bedelle 
satın alınmasına 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. portföyünde bulunan Soda Sanayii A.Ş.'ne ait 8.328 YTL Anodolu 
Anonim Türk Sigorta Şirketi portföyünde bulunan Soda Sanayii A.Ş.'ne ait 12.271 YTL nominal 
değerdeki hisselerin aynı fiyat üzerinden sırasıyla (8.328 x7.05 =)58.712 YTL  (12.271x7.05=)86.511 YTL 
peşin bedelle satın alınmasına 
Satın almaya konu hisselerin Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:8 Tebliğin 17'nci maddesinde 
belirtilen çağrı yapma zorunluluğuna muafiyet hükümlerinden yararlandırılması için Sermaye Piyasası 
Kuruluna müracaat edilmesine ve bu işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğümüzün yetkili 
kılınmasına karar verilmiştir.  
Şirketimizin Soda Sanayii A.Ş'nin mevcut nominal sermayesindeki %50.217 payı, söz konusu yeni alımlar 
sonrasında % 69.695 oranına yükselecek olup satış işlemleri 3 Nisan 2006 Pazartesi günü 
sonuçlandırılacaktır.” 



 
 
TARİH:18/04/2006 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 17.04.2006 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, 
Anadolubank A.Ş. ile Şirketimiz arasında acentelik sözleşmesi imzalanmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:24/04/2006 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 21.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim Kurulumuzun 21.04.2006 tarihli toplantısında; Burhanettin Kantar'ın Şirketimiz Yönetim Kurulu 
üyeliğinden ayrılması nedeniyle boşalan Denetimden Sorumlu Komite üyeliği görevine, Emre Duranlı'nın 
seçilmesi kararlaştırılmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:24/04/2006 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 24.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizin 01.01.2006/31.03.2006 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 91.737.472,55 YTL, hayat dışı 
34.957,95 YTL olmak üzere toplam 91.772.430,50 YTL olarak gerçekleşmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:28/04/2006 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 28.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz ile Banka Sigorta İişçileri Sendikası (BASİSEN) arasında, 01.05.2006-30.04.2008 dönemini 
kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bugün itibariyle başlamıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:11/05/2006 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 10 milyon YTL 2005 yılı kar payından, 15  
milyon YTL iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle toplam 25 milyon YTL (%16,6666) bedelsiz artırılarak 
150.000.000 YTL’dan 175.000.000 YTL’na yükseltilmesine ilişkin bedelsiz pay alma haklarının, 
kaydileştirilmemiş hisse senetleri için 6 nolu yeni pay alma kuponu karşılığında 22.05.2006-20.06.2006 
tarihleri arasında aşağıdaki adreslerde, bu sürenin bitiminden sonra şirket merkezinde kullandırılacağı 
bildirilmiştir. 
Başvuru Yerleri: 
Şirket Merkezi  
T. İş Bankası A.Ş.’nin İstanbul’da İstanbul Merkez ve Rıhtım Kadıköy, Ankara’da Ankara Merkez, İzmir’de 
İzmir Merkez şubeleri  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:17/05/2006 
 
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU HABERİ:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 15.05.2006 tarihinde başlayan brüt % 3,3334 – net % 3,0001 
oranında temettü dağıtım işleminde kaydileşmiş hisse senetlerinin temettü alacakları 17.05.2006 
tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
 
 
 



 
TARİH:24/05/2006 
 
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ:  

ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.’ nin 22.05.2006 tarihinde başlayan % 16.66666 oranında bedelsiz 
sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt 
hesaplarına 24.05.2006 tarihinde alacak kaydedilmiştir. Kaydileşmemiş hisse senetlerinin hak sahipleri, 
sermaye artırım karşılığı olarak kayden oluşturulan alacaklarını alabilmeleri için ihraççı kurum veya 
ihraççı kurum ile ortak sorumluluk sahibi aracı kuruluşa başvurmaları gerekmektedir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:29/06/2006 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 28.06.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz ile Banka Sigorta İşçileri Sendikası (BASISEN) arasında, 01.05.2006-30.04.2008 dönemini 
kapsayan toplu iş sözleşmesi bugün itibariyle imzalanmıştır. Buna göre, çalışanlarımızın 01.05.2006 
tarihindeki emekliliğe esas aylıklarına, 200 YTL'den az olmamak üzere, sözkonusu aylıkların ilk 400 
YTL'lik dilimine % 30, kalan kısmına % 10 oranında zam yapılmış, unvan tazminatları % 15, yabancı dil 
tazminatları %5, diğer tazminatlar % 7-15 oranlarında yükseltilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:12/07/2006 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 12.07.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizin 01.01.2006-30.06.2006 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 180.180.089,90 YTL, hayat dışı 
133.529,44 YTL olmak üzere toplam 180.313.619,34 YTL olarak gerçekleşmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:24/07/2006 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 24.07.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Yönetim Kurulumuzun 07.03.2006 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, Şirketimizin 
150.000.000 YTL olan çıkarılmış sermayesinin 175.000.000 YTL’ye yükseltilmesi çalışmaları 
tamamlanmış ve sermaye artırımı 24.07.2006 tarihi itibariyle tescil edilmiştir.”  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:01/08/2006 
 
HABER:  

ANHYT 
ISATR 
ISBTR 
ISCTR 
ISKUR 

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 01.08.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim Kurulumuzun 1 Ağustos 2006 tarihli kararı ile, iştiraklerimizden Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin 
sermayesinde TIM International N.V.’nin sahip olduğu payların tamamının Türk Telekomünikasyon 
A.Ş.’ne devredilmesine onay verilmesi kararlaştırılmış ve ilgili sözleşmeler ile gerekli görülecek diğer 
belgelerin müzakere edilmesi ve imzalanması hususlarında Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü 
yetkili kılınmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:10/08/2006 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 10.08.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Yönetim Kurulumuzun 10.08.2006 tarih ve 408 sayılı kararı ile; 
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 YTL’ye yükseltilmesi ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin Para Birimi Hakkında Kanun ile 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanuna uygun hale getirilmesi amacıyla, Ana Sözleşmemizin sermaye ile ilgili 6. Maddesinin ek’teki 
şekilde değiştirilmesinin onaylanması için, Ortaklar Genel Kurulu’nun 07.09.2006 tarihine rastlayan 
Perşembe günü saat 14:00’de İş Kuleleri Kule 2, 34330, Levent, İstanbul adresinde olağanüstü olarak 
toplanmasına karar verilmiştir.” 
Genel Kurul toplantı gündemi ile Ana Sözleşme tadil tasarısı ekte yayınlanmaktadır. 

 •   •  •   •  •   •  
 



TARİH:22/08/2006 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 21.08.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
"İlgi: 01.08.2006 tarih ve 12cö-30153 sayılı yazımız. 
Şirketimiz çıkarılmış sermayesi 07.03.2006 tarih ve 390/5 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden 
150.000.000 YTL'den 175.000.000 YTL'ye yükseltilmiş, sermaye artışına ilişkin tescil işlemi 
24.07.2006 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiş ve bahis konusu tescil işleminin ilan edildiği 27.07.2006 
tarih ve 6608 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneği de ilgide kayıtlı yazımız ekinde 
Kurulunuza ulaştırılmıştı. 
Diğer taraftan, söz konusu ilan işleminde meydana gelen hataların Sermaye Piyasası Kurulu'nca 
tespiti ve Şirketimize şifahi olarak bildirilmesinin akabinde T.C. Ticaret Sicili Memurluğu nezdinde 
gerekli girişimlerde bulunulmuş ve sermaye artırımına ilişkin tescil işlemi 16.08.2006 tarihli T.C. 
Ticaret Sicili Gazetesi'nde tashihen yayınlanmıştır. 
T.C. Ticaret Sicili Memurluğu tarafından düzenlenen 11.08.2006 tarihli düzeltme yazısının ve 
16.08.2006 tarihli T.C. Ticaret Sicili Gazetesi'nin birer örneği ilişikte yer almaktadır."  
Sözkonusu düzeltme yazısı ekte yayınlanmaktadır.  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:28/08/2006 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 25.08.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
"Yönetim Kurulumuzun 10.08.2006 tarih ve 409 sayılı kararı uyarınca; 
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 YTL'ye yükseltilmesi ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devle
Para Birimi Hakkında Kanun ile 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna uygun 
getirilmesi amacıyla Ana Sözleşmemizin sermaye ile ilgili 6. maddesinin değiştirilmesinin onaylanması için, Şirke
Ortaklar Genel Kurulu'nun, 07.09.2006 tarihinde olağanüstü olarak toplanmasına karar verilmiştir. 
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak 17.08.2006 tarih ve 6623 sayılı Türkiye Ticaret 
Gazetesi'nin (TTSG) 115-116. sayfalarında ve 2 ulusal gazetede yayınlanan duyuruların birer örneği ilişiktedir. 
Söz konusu ilanın TTSG'nin 116. sayfasında oluşan satır kayması nedeniyle (Eski Şekil Sermaye Madde 6 sonun
cümlenin Yeni Şekil Sermaye Madde 6 başlığının altında ilk paragrafta yer alması), tashih ettirilmiş hali 23.08.2006 
ve 6627 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 800. Sayfasında yeniden yayımlanmış ve her 2 Gazete'nin birer ör
ilişikte sunulmuştur." 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:07/09/2006 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 07.09.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Şirketimizin bugün saat 14:00’de İş Kuleleri Kule 2, Levent/İstanbul adresinde yapılan ortaklar 
olağanüstü genel kurul toplantısında, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 YTL’ye 
yükseltilmesi ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Para Birimi Hakkında Kanun ile 5274 sayılı 
Türk Ticaret Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna uygun hale getirilmesi amacıyla, Ana 
Sözleşmemizin sermaye ile ilgili 6. Maddesinin ek’te bulunan toplantı tutanağındaki şekilde 
değiştirilmesine karar verilmiştir.” 
Genel Kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:07/09/2006 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 07.09.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim Kurulumuzun 07.09.2006 tarihli toplantısında; 
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Murat Vulkan’ın istifasının kabulüne, haiz olduğu birinci derece 
imza yetkisinin kaldırılmasına ve yerine Türk Ticaret Kanunu’nun 315. Ve Şirket Ana Sözleşmesi’nin 10. 
Maddesi gereğince, Genel Kurul’un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere Serdar Dişli’nin 
seçilmesine ve kendisine Şirketi temsil etmek üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine karar 
verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
 
 
 



 
TARİH:21/09/2006 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 21.09.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 175.000.000 YTL’den 300.000.000 YTL’ye yükseltilmesi ve 5083 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Para Birimi Hakkında Kanun ile 5274 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a uygun hale getirilmesi amacıyla Ana Sözleşmemizin 
sermaye ile ilgili 6. Maddesinin değiştirilmesine dair Olağanüstü Genel Kurul kararı 18.09.2006 tarihinde 
tescil edilmiş ve 21.09.2006 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:20/10/2006 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 20.10.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizin 01.01.2006-30.09.2006 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 259.553.995.20 YTL, hayat dışı 
208.706,54 YTL olmak üzere toplam 259.762.701,74 YTL olarak gerçekleşmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:15/11/2006 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 15.11.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim kurulumuzun 15.11.2006 tarih ve 414/1 sayılı kararı ile; Oğuz Haluk Solak Şirketimiz genel 
müdür yardımcılığı görevine atanmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:27/11/2006 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 27.11.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz Marmara Bölge Müdürlüğü faaliyetine, 27 Kasım 2006 tarihinden itibaren “Fomara Meydanı, 
Mantıcı Caddesi, No:21, Aytı Plaza, Kat:1 16030 Osmangazi/Bursa” adresinde devam edecektir. Diğer 
taraftan, Marmara Bölge Müdürlüğümüzün telefon numaralarında herhangi bir değişiklik olmamıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:05/12/2006 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 05.12.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
T.C. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nun Şirketimize ait 2001 yılı Kurumlar Vergisi 
beyannamesi üzerinde yaptığı inceleme sonucunda düzenlenen raporda; matematik karşılıklar (sigortalı 
fonları) ile satın alınan varlıkların getirileri üzerinden tevkif edilen stopajların kurumlar vergisinden 
mahsup edilmesi yolundaki uygulamanın hatalı olduğu, bu nedenle 2001 yılı kurumlar vergisi ve fon 
payının T.C. Maliye Bakanlığı’na 1.494.592,34 YTL noksan yatırıldığı, yine aynı nedenle 2001 yılına ait 
toplam 1.470.257,05 YTL’lik geçici kurumlar vergisinin eksik ödendiği belirtilmiştir. Bu rapor üzerine 
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi, 5.12.2006 tarihli ihbarname ile eksik yatırılan kurumlar vergisinin aslını, 
cezasını ve gecikme faizini, yine noksan yatırılan geçici kurumlar vergisinin ise cezası ve gecikme faizini 
Şirketimizden talep etmiştir. Sözkonusu inceleme neticesinde yapılan tarhiyatlara karşı süresinde 
uzlaşma ve/veya dava açma yoluna gidilecektir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 


