
TARİH:26/01/2007 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 26.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizin 01.01.2006-31.12.2006 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 340.536.479,45 YTL hayat dışı 
250.399,50 YTL olmak üzere toplam 340.786.878,95 YTL olarak gerçekleşmiştir. “ 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH: 08/03/2007  
 
HABER: 

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 08.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Yönetim Kurulumuzun 08.03.2007 tarih ve 421/2 sayılı kararı ile; 
2006 yılı karından nakit olarak toplam 12.000.000 YTL brüt kar payı dağıtılması ve kar payı dağıtım 
işlemlerinin 31.05.2007 tarihine kadar tamamlanması hususlarının 28 Mart 2007 tarihinde yapılacak 
Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir." 

ADİ HİSSE SENETLERİNE DAĞITILACAK NAKİT TEMETTÜ TABLOSU 
 

 NAKİT OLARAK DAĞITILACAK 

 
TOPLAM TEMETTÜ 

1 YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET 
EDEN TEMETTÜ  

TEMETTÜ 
ÖDEME 

 TUTARI (YTL) TUTARI (YTL) ORANI (%) TARİHİ 

BRÜT 12.000.000,00 0,068571 6,8571 

NET (*) 10.200.000,00 0,058285 5,8285 
31 Mayıs 07

 (*) Tam mükellef kurumlara yapılan nakit temettü ödemeleri üzerinden %15 oranında gelir vergisi kesintisi 
yapılmayacaktır.”  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:08/03/2007 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 08.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Yönetim Kurulumuzun 08.03.2007 tarih ve 421/3 sayılı kararı ile; 
Şirketimizin 2006 yılına ait Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 28 Mart 2007 tarihine rastlayan 
Çarşamba günü saat 14:00'de İş Kuleleri, Kule 1, Kat 41, 34330 Levent/İstanbul adresinde yapılmasına 
karar verilmiştir." 
Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:15/03/2007 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 14.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Matematik karşılıklar ile satın alınan varlıkların getirileri üzerinden tevkif edilen stopajların 2001 yılı 
kurumlar vergisinden mahsup edilmesi ile ilgili uygulamanın, Hesap Uzmanları Kurulu tarafından yapılan 
incelemede kabul edilmemesi nedeniyle Maliye Bakanlığı, vergi aslı ve fon payı toplamı olan 1.494.592 
YTL'yi gecikme faizi ile birlikte şirketimizden talep etmiştir. Bu taleple ilgili yapılan uzlaşma toplantısında 
vergi aslı ve fon payı toplamının 1.000.000 YTL'ye indirilmesi konusunda uzlaşılmış olup, gecikme faizi ile 
birlikte toplam 3.400.000 YTL'nin Maliye Bakanlığı'na en geç 12.04.2007 tarihine kadar ödenmesi 
gerekmektedir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:28/03/2007 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında; 
2006 yılı karından tamamı nakit olmak üzere 12.000.000 YTL tutarında (%6,8571) kar payı dağıtılması 
kabul edilmiştir. 
Nakit olarak dağıtılmasına karar verilen kar payları, 30.03.2007 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen 
adreslerde Şirketimiz hisse senetlerinin 2006 yılı Kar Payı Kuponları karşılığında ve 1 YTL nominal 



değerde beher hisseye brüt 0,068571 YTL, net 0,058285 YTL olarak ödenecektir. 
Kar payı dağıtımı işlemleri Şirket Merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'de ve İş Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş.'nin acentesi durumunda olan Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin; 
İstanbul'da İstanbul/Merkez ve Rıhtım/Kadıköy, 
Ankara'da Yenişehir, 
İzmir'de İzmir 
Şubelerinde gerçekleştirilecektir."   

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:28/03/2007 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 28.03.2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; 
- Faaliyet Raporunda yer alan 2006 yılı karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurul telifinin aynen kabul 

edilmesi ve nakit kar dağıtımına 30.03.2007 başlanmasına karar verildiği, 
- Yönetim Kurulu tarafından 10.03.2006 tarihinde kabul edilerek aynı tarihte İMKB’de duyurulan “Şirket 

Kar Dağıtım Politikası”nın 27.03.2006 tarihinde gerçekleştirilen 2005 yılı olağan genel kurul toplantısı 
gündeminde yeraldığı, “Şirket Kar Dağıtım Politikası” hükümlerinin, 2007 ve izleyen yıllar için 
geçerliliğini koruduğu ortakların bilgisine sunulduğu, 

- Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere M. Sırrı Erkan, Onur Ökten, Yalçın 
Sezen, Senar Akkuş, K.Serdar Dişli, Erdal İnceler, Süleyman Kalkan, Emre Duranlı ve Mete 
Uğurlu'nun seçildiği, 

- Denetçiliklere bir yıl süre ile görev yapmak üzere Hüray Böke ve Y.Gürkan Öztoprak'ın seçildiği, 
bildirilmiştir. 
Genel kurul toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:28/03/2007 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
28 Mart 2007 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 Onur Ökten’in seçilmelerine oy birliği ile karar vermiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH: 03/04/2007  
 
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ: 

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 30/03/2007 tarihinde başlayan brüt % 6.8571 net % 5.8285 oranında 
temettü dağıtım işleminde Borsa’da İşlem Gören kaydileşmiş paylar’ın temettü alacakları ¾/2007
tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:11/04/2007 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 11.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
14.03.2007 tarihli özel durum açıklamamız ile duyurduğumuz Şirketimiz aleyhine tahakkuk ettirilen toplam 
3.400.000 YTL’lik vergi, fon payı ve gecikme faizi bugün itibariyle vergi dairesine ödenmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:20/04/2007 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 20.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizde koordinatör olarak görev yapmakta olan Şükrü Muslu, 20.04.2007 tarihi itibariyle emekliye 
ayrılmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:24/04/2007 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 28.03.2007 tarihli Olağan Genel Kurul kararlarının 04.04.2007 tarihinde 



tescil edildiği bildirilmiştir.  
 •   •  •   •  •   •  

 
TARİH:26/04/2007 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 26.04.2007 tarihinde gelen 25.04.2007 tarihli yazısı aşağıya 
çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizin 01.01.2007/31.03.2007 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 81.517.016,69 YTL, hayat dışı 
18.442,01 YTL olmak üzere toplam 81.535.458,70 YTL olarak gerçekleşmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:01/05/2007 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 30.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
1 Mayıs 2007 tarihi itibariyle 204 adet pazarlama elemanı Şirketimiz bünyesinde istihdam edilecek olup, 
toplam çalışan sayımız 481'e ulaşacaktır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:01/05/2007 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 30.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim kurulumuzun 30.04.2007 tarihli toplantısında;  
Aydın Süha Önder'in Şirketimiz yönetim kurulu üyeliğinden ayrılması nedeniyle boşalan denetimden 
sorumlu komite üyeliği görevine, Yalçın Sezen'in seçilmesi kararlaştırılmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:11/05/2007 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 11.05.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim kurulumuzun 07.05.2007 tarihli toplantısında; Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinden K. Serdar 
Dişli’nin istifasının kabulüne, haiz olduğu birinci derece imza yetkisinin kaldırılmasına ve yerine Türk 
Ticaret Kanunu’nun 315. Ve Şirket ana sözleşmesinin 10. Maddesi gereğince, genel kurulun ilk 
toplantısına kadar görev yapmak üzere Serdar Gençer’in seçilmesine ve kendisine Şirketi temsil etmek 
üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:11/06/2007 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 11.06.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim kurulumuzun 11 Haziran 2007 tarih ve 431/1 sayılı kararı uyarınca Orhan Bozkurt genel müdür 
yardımcılığına yükseltilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:12/07/2007 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 12.07.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizin 01.01.2007-30.06.2007 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 165.975.827,44 YTL hayat dışı 
105.185,87 YTL olmak üzere toplam 166.081.013,31 YTL olarak gerçekleşmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
 
 
 



TARİH: 13/07/2007  
 
HABER: 

Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nin 5/h-1 ve 14’üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir 
örneği Ek’te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi’nde (www.imkb.gov.tr) “Günlük Bülten” bölümünde “Şirket Haberleri 
Ekleri” başlığı altında yayınlanmaktadır. 

 
Şirket 
Kodu 

Şirket Ünvanı  İşlem Yapan Ortak 

 
ISDJE 
ANHYT 
ISMEN 

İş Yatırım Dow Jones Türkiye Eşit Ağırlıklı 15 A Tipi 
Borsa Yatırım Fonu 

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. adına İş Yatırım 
Menkul Değerler A.Ş. 

 
TARİH: 23/07/2007  
 
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 23/07/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan 
hisse senetlerinin bilgileri. 
 

Hisse 
Kodu 

Sıra 
No Satışa Konu Şirketin Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-

Soyadı Ünvanı 
 Nominal 

Tutar 
(YTL)* 

Satış 
Süres

i 
ANHYT 

1 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. E ÖMER ŞENLİ 140,000 
25 
YIL 

 
TARİH:28/08/2007 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 28.08.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim kurulumuzun 28.08.2007 tarihli ve 435/1 sayılı kararı uayrınca;  
T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Bakım ve Yardım Sandığı’nın sahibi olduğu Ankara Emeklilik A.Ş. 
hisselerinin bir bölümünün veya tamamının satışı kapsamında; adı geçen şirket ile ilgili olarak hazırlanan 
“Tanıtım Dökümanı”nın incelenmek üzere temin edilmesi konusunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.  
İhaleye katılıp katılmama kararı yapılacak inceleme sonrasında bilahare verilecek ve en seri şekilde 
kamuya duyurulacaktır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:01/10/2007 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 28.09.2007 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, 
Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. ile Şirketimiz arasında acentelik sözleşmesi imzalanmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:10/10/2007 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 10.10.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizin 01.01.2007-30.09.2007 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 250.704.374,95 YTL, hayat dışı 
256.377,79 YTL olmak üzere toplam 250.960.752,74 YTL olarak gerçekleşmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:22/10/2007 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 22.10.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Bakım ve Yardım Sandığı’nın sahibi olduğu Ankara Emeklilik A.Ş. 
hisselerinin bir bölümünün veya tamamının satışına ilişkin ihale süreci kapsamında “Tanıtım Dökümanı” 



incelenmiş ve sürecin bir parçası olan “Bilgi Odası İncelemesi”ne başlanabilmesini teminen taraflar 
açısından herhangi bir bağlayıcılığı olmayan gösterge niteliğindeki ön teklif verilmiş olup, sürecin 
devamına iştirak edilmeyecektir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 


