
TARİH:21/01/2008 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 21.01.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizin 01.01.2007-31.12.2007 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 338.892.467,70 YTL, hayat dışı 
301.875,62 YTL olmak üzere toplam 339.194.343,32 YTL olarak gerçekleşmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:07/03/2008 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 06.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Yönetim Kurulumuzun 06.03.2008 tarih ve 448/4 sayılı kararı ile; 
Şirketimizin 2007 yılına ait Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 27 Mart 2008 tarihine rastlayan 
Perşembe günü saat 15:00'te İş Kuleleri, Kule 2, Kat:20, 34330 Levent/İstanbul adresindeki Şirket 
Merkezinde yapılmasına karar verilmiştir." 
Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:07/03/2008 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 06.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Yönetim Kurulumuzun 06.03.2008 tarih ve 448/3 sayılı kararı ile; 
Halen 175.000.000 YTL olan çıkarılmış sermayemizin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000 YTL 
artırılmak suretiyle 250.000.000 YTL'ye çıkarılmasına, 
Artırılan kısmın; 
125.910 YTL'lik kısmının iştirak hissesi ve gayrimenkul satış karlarından, 
4.019.599 YTL'lik kısmının olağanüstü yedek akçe enflasyon düzeltmesinden, 
50.854.491 YTL'lik kısmının olağanüstü yedek akçelerden, 
Kalan kısmının ise 2007 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin genel kurulca kabulü halinde temettü tutarının 
20.000.000 YTL'lik bölümünün hisse senedi olarak tevdi edilmesi suretiyle, 
karşılanmasına karar verilmiştir."  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:07/03/2008 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 06.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Yönetim Kurulumuzun 06.03.2008 tarih ve 448/2 sayılı kararı ile; 
2007 yılı karından 15.000.000 YTL'si nakit, 20.000.000 YTL'si hisse senedi olmak üzere ortaklara toplam 
35.000.000 YTL brüt kar payı dağıtılması ve kar payı dağıtım işlemlerinin 31.05.2008 tarihine kadar 
tamamlanması hususlarının 27 Mart 2008 tarihinde yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun onayına 
sunulmasına karar verilmiştir." 
Kar Dağıtım Tablosu ekte ve internet sitemizin “Şirketler” bölümünde yayınlanmaktadır. 
Kar dağıtım tablosuna göre hisse senedi olarak dağıtılacak kar payının sermayeye oranı %11,4285, nakit 
olarak dağıtılacak kar payının 1 YTL nominal değerli hisseye isabet eden brüt tutarı 0,085714 YTL, net 
tutarı ise 0,072857 YTL’dir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:27/03/2008 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 27.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
27 Mart 2008 tarihnide gerçekleştirilen Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında göreve seçilen yeni Yön
Kurulumuz, kendi arasında görev bölümü yaparak, Başkanlığa M. Sırrı Erkan’ın ve Başkan Vekilliğine Süley
Kalkan’ın seçilmelerine oybirliği ile karar vermiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:28/03/2008 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 27.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Şirketimizin bugün saat 15:00’te İş Kuleleri, Kule 2, Kat:20, 34330, Levent, İstanbul adresindeki şirket 
merkezinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında; 



- Toplantı tutanağının ortaklar adına imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi, 
- Şirketimiz Bilanço ve Gelir Tablosu’nun müzakere edilerek onaylanması, 
- Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2007 yılı işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 
- Faaliyet Raporu’da yer alan 2007 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul 

edilmesi, nakit kar dağıtımına 31.03.2008 tarihinde başlanması ve ortaklara temettü karşılığı tevdi 
edilecek hisse senetlerinin dağıtımının ise 31.05.2008 tarihine kadar tamamlanması, 

- Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere M. Sırrı Erkan, Yalçın Sezen, Selim 
Selvi, Senar Akkuş, Serdar Gençer, Erdal İnceler, Süleyman Kalkan, Emre Duranlı ve Mete 
Uğurlu’nun seçilmesi, 

- Denetçiliklere bir yıl süre ile görev yapmak üzere Hüray Böke ve Y. Gürkan Öztoprak’ın seçilmesi, 
Oybirliği ile kabul edilmiştir.” 
Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Kar dağıtım tablosu ekte, Kar dağıtım tablosu ayrıca internet sitemizin 
“Şirketler” bölümünde de yayınlanmaktadır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:28/03/2008 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 27.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında, 
2007 yılı karından 20.000.000 YTL’si hisse senedi (%11,4285), 15.000.000 YTL’si nakit (%8,5714) olmak 
üzere toplam 35.000.000 YTL tutarında kar payı dağıtılması kabul edilmiştir. 
2007 yılı nakit kar paylarının dağıtımına 31 Mart 2008 tarihinde başlanacaktır. Nakit kar payları brüt 
%8,5714, net %7,2857 oranında  ve 1 YTL nominal değerde beher hisseye brüt 0,085714 YTL, net 
0,072857 YTL olarak ödenecektir. 
Kaydileşmiş hisse senetlerine ait temettü alacakları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) aracılığı ile 
ortaklarımızın hesaplarına kaydedilecektir. 
Sermaye Piyasası Kanunun Geçici 6’ncı maddesi uyarınca 31 Aralık 2007 tarihine kadar 
kaydileştirilmemiş hisse senetlerine ait mali ve yönetime ilişkin haklar MKK tarafından kayden izlenecek, 
kaydileştirilmeleri halinde nakit temettü ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak ve yönetime 
ilişkin haklar senet sahibi tarafından kullanılabilecektir. 
Paylarını kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin, 
- Halka açık senetleri banka veya aracı kurumlar vasıtasıyla, 
- Halka kapalı senetleri ise şirket merkezine veya şirket tarafından yetkili kılınan Türkiye İş Bankası 

A.Ş. şubelerine teslim edilerek kaydileştirilebilecektir. 
- Kaydileştirme sonrasında paylara ait temettü alacakları hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacaktır. 
- Şirket merkezimiz, İş Kuleleri Kule 2, Kat:16,18-20, 34330, Levent, İstanbul’dur.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:28/03/2008 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 28.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Şube Müdürlüğü, 31 Mart 2008 tarihinden itibaren faaliyetine 
“Şerif Arzık Sokak, No:25 Köşklüçiftlik/Lefkoşa” adresinde devam edecektir. Diğer taraftan, K.K.T.C. 
Şube Müdürlüğümüzün mevcut telefon ve faks numaralarında herhangi bir değişiklik olmamıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:31/03/2008 
 
HABER:  

CRDFA 
ISMEN 
ISYAT 
ANSGR 
ANHYT 
ISGSY 

Creditwest Faktoring Hizmetleri A.Ş.’nin 31.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Konu: Tahvil. 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığında gerçekleştirilen Creditwest Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin 
toplam 50.000.000 YTL nominal değerde tahvillerinin halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar 
26.997.000 YTL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar ise 23.003.000 YTL nominal değerde 
tahvil satın almışlardır. Satışa sunulan tahvillerin % 5'inden fazlasını alan yatırımcılar aşağıda 
belirtilmiştir. 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  15.771.904 YTL 
İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.  5.000.000 YTL 
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi A.Ş.  4.000.000 YTL 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.  3.500.000 YTL 
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.  3.000.000 YTL 
Milli Reasürans Türk A.Ş.  3.000.000 YTL 
İş Yatırım B Tipi Tahvil Bono  2.700.000 YTL “ 



 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH: 02/04/2008  
 
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ: 

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 31/03/2008 tarihinde başlayan brüt % 8,5714, net % 7,2857 oranında 
temettü dağıtım işleminde Borsa’da İşlem Gören kaydileşmiş paylar’ın temettü alacakları 02/04/2008 
tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:18/04/2008 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 18.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizin 01.01.2008-31.03.2008 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 92.577.569,77 YTL, hayat dışı 
55.198,24 YTL olmak üzere toplam 92.632.768,01 YTL olarak gerçekleşmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:08/05/2008 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 08.05.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim Kurulumuzun 30.04.2008 tarihli toplantısında; Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Erdal 
İnceler’in 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 Dr. A. Yavuz Ege’nin seçilmesine ve kendisine Şirketi temsil 
etmek üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:03/06/2008 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 03.06.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz ile Banka Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) arasındaki, 01.05.2008/30.04.2010 dönemini 
kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bugün itibariyle başlamıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:10/06/2008 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 10.06.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Sermaye Piyasası Kurulu’nun 05.06.2008 tarih ve 16/617 sayılı kararı ile; 
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 YTL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 20.000.000 YTL 2007 
yılı karından, 125.910 YTL iştirak hissesi ve gayrimenkul satış karından, 4.019.599 YTL olağanüstü 
yedek akçe enflasyon düzeltmesinden ve 50.854.491 YTL olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak 
suretiyle 175.000.000 YTL’den 250.000.000 YTL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 75.000.000 YTL 
nominal değerli payların Kurul kaydına alınması ve sermaye artırımına ilişkin tescile mesnet verilmesi 
uygun görülmüştür. Ancak kayda alınma Ortaklığımızın ve paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü 
anlamına gelmez.  
Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen 06.06.2008 tarih ve 39/617 sayılı 
“Tescile Mesnet Belge” Şirketimizce teslim alınmış ve T.C.İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 
gerekli yasal girişimlerde bulunarak sermaye artırımı işlemi 10.06.2008 tarihi itibariyle tescil edilmiştir. 
Ortaklarımızın arttırılan 75.000.000 YTL sermayeyi temsil eden paylardan, sahip oldukları payların 
%42,85714’ü oranında bedelsiz pay alma hakları bulunmaktadır. 
İhraç edilen paylar 2008 yılı hesap dönemi itibariyle temettüye hak kazanmakta olup, kar elde edilmesi 
halinde ilk kez 2008 yılının karından temettü verilecektir. 
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Esasları 
Bedelsiz pay alma işlemi 12.06.2008 tarihinde başlayacaktır. Bedelsiz pay alma işlemi için süre 
sınırlaması yoktur. 
Payları, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin 
düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri (sahip oldukları paylar Borsa’da işlem 
gören pay sahipleri), bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır. 
Sahibi bulundukları hisse senetlerini henüz kaydileştirmemiş ortaklarımızın bedelsiz pay alma haklarını 
kullanabilmeleri, ellerindeki hisse senetlerinin, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın kaydi sisteme ilişkin 



düzenlemeleri çerçevesinde kayden izlenmeye başlanmasına, diğer bir ifadeyle bu hisse senetlerinin 
kaydileştirilmesine bağlıdır. 
31 Aralık 2007 tarihine kadar kaydileştirilmeyen hisse senetlerine bağlı mali hakların izlenmesi ve 
yönetime ilişkin hakların kullanılması, bu tarihten sonra MKK tarafından gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 
Ortaklarımızın hisse senetlerini ilgili düzenlemelerdeki esaslara göre kaydileştirmeleri halinde, MKK’da 
kayden izlenmekte olan mali hakları hesaplarına aktarılacak ve yönetime ilişkin haklar senet sahibi 
tarafından kullanılabilecektir. 
Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydileştirilmemiş hisse senetleri, borsada işlem 
göremeyecektir. Bunların yeniden borsada işlem görebilmesi, kaydileştirilmeleri amacıyla teslim edilerek, 
MKK’da hak sahiplerine ilişkin kayıtların oluşturulmasına bağlıdır.   ” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH: 16/06/2008  
 
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ: 

ANHYT ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.’nin 12/06/2008 tarihinde başlayan % 42,85714 oranında bedelsiz 
sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt 
hesaplarına 16/06/2008 tarihinde alacak kaydedilmiştir.  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:18/07/2008 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 18.07.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimiz ile Banka Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) arasında, 01.05.2008-30.04.2010 dönemini 
kapsayan toplu iş sözleşmesi 18 Temmuz 2008 tarihinde imzalanmıştır. Buna göre, çalışanlarımızın 
01.05.2008 tarihindeki emekliliğe esas aylıklarına, 220 YTL’den az olmamak üzere, sözkonusu aylıkların 
ilk 500 YTL’lik dilimine %30, kalan kısmına %12 oranında zam yapılmış, unvan tazminatları %15-27, 
yabancı dil tazminatları %5, diğer tazminatlar %5-15,5 oranlarında yükseltilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:18/07/2008 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 18.07.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizin 01.01.2008-30.06.2008 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 179.681.871,95 YTL, hayat dışı 
138.961,37 YTL olmak üzere toplam 179.820.833,32 YTL olarak gerçekleşmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:25/07/2008 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 25.07.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim Kurulumuzun 25.07.2008 tarihli toplantısında; 
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Senar Akkuş’un istifasının kabülüne, haiz olduğu birinci derece imza 
yetkisinin kaldırılmasına ve yerine Türk Ticaret Kanunu’nun 315. Ve Şirket Ana Sözleşmesinin 10. Maddesi 
gereğince, Genel Kurul’un ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere A.Erdal Aral’ın seçilmesine ve 
kendisine Şirketi temsil etmek üzere birinci derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:30/07/2008 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 30.07.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim Kurulumuzun 30 Temmuz 2008 tarih ve 458/1 sayılı kararı ile; Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik 
Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde, DRT Bağımsız Denetim ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin, Şirketimizin 30.06.2008 ve 31.12.2008 tarihli mali tablolarının 
bağımsız dış denetimini yapmak ve ilgili mali tablo ile dipnotları için denetim raporu düzenlemek üzere 
bağımsız dış denetim kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:08/09/2008 
 



HABER:  
ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 08.09.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  

“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizin 01.01.2008-31.07.2008 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 207.190.731,65 YTL, hayat dışı 
146.547,90 YTL olmak üzere toplam 207.337.279,55 YTL olarak gerçekleşmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:19/09/2008 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 19.09.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Kurtuluş Mahallesi, Ziyapaşa Bulvarı, Tevfik Bey Apartmanı, No: 37/A Zemin Kat, Seyhan, Adana 
adresinde bulunan Güney Anadolu Bölge Müdürlüğümüz tadilat sebebiyle 22 Eylül 2008 Pazartesi 
gününden itibaren geçici olarak Kurtuluş Mahallesi, Ramazanoğlu Caddesi, Nimet Hanım Apartmanı, Kat: 
1 Daire: 6 Seyhan, Adana adresinde faaliyet gösterecektir. Bu kapsamda, Güney Anadolu Bölge 
Müdürlüğümüzün posta adresi haricindeki diğer iletişim bilgilerinde (telefon numaraları, faks numaraları 
vb.) herhangi bir değişiklik olmayacaktır. 
Güney Anadolu Bölge Müdürlüğümüz, tadilat işlemlerinin bitimini takiben eski adresinde faaliyet 
göstermeye devam edecek olup, konu ile ilgili gelişmeler bilahare duyurulacaktır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:26/09/2008 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 26.09.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizin 01.01.2008-31.08.2008 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 234.283.179,79 YTL hayat dışı 
316.715,95 YTL olmak üzere toplam 234.599.895,74 YTL olarak gerçekleşmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:26/09/2008 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 26.09.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim Kurulumuzun 25 Eylül 2008 tarihli toplantısında;  
Çelikord A.Ş. sermayesinin % 0,6324'üne karşılık gelen 183.396 YTL nominal bedelli Şirketimiz payının 
375.488 YTL peşin bedelle, Pirelli UK Tyre Holding Limited'e satışından sağlanan 53.704 YTL'lik satış 
karının 40.278 YTL'lik kısmının, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinde yer alan istisna 
hükümlerinden yararlanılmak üzere, pasifte ayrı bir hesapta tutulmasına ve gerektiğinde yapılacak 
sermaye artırımında kullanılmasına karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:15/10/2008 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 15.10.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizin 01.01.2008-31.09.2008 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 265.322.835,05 YTL hayat dışı 
327.501,67 YTL olmak üzere toplam 265.650.336,72 YTL olarak gerçekleşmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:24/10/2008 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilk A.Ş.’nin 24.10.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim kurulumuzun 24.10.2008 tarihli toplantısında; 
Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinden Serdar Gençer’in ve Selim Selvi’nin istifalarının kabulüne, haiz 
ooldukları birinci derece imza yetkilerinin kaldırılmasına ve yerlerine Türk Ticaret Kanunu’nun 315. ve 
Şirket ana sözleşmesinin 10. Maddesi gereğince, genel kurulun ilk toplantısına kadar görev yapmak 
üzere Salih Kurtuluş’un ve Kemal Saç’ın seçilmelerine ve kendilerine Şirketi temsil etmek üzere birinci 
derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH: 10/11/2008  



 
MERKEZİ KAYIT KURULUŞ 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 10.11.2008 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 

Süresi
ANHYT 1 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. E HİDAYET METİN 17,000 99 YIL

 
TARİH: 18/11/2008  
 
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 

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Mete Uğurlu 
 
TARİH:26/11/2008 
 
HABER:  

ANHYT 
 

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 25.11.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizin 1.1.2008/31.10.2008 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 291.261.246,04 YTL hayat dışı 
356.036,75 YTL 
olmak üzere toplam 291.617.282,79 YTL olarak gerçekleşmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:24/12/2008 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 24.12.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizin 01.01.2008-30.11.2008 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 314.100.282,62 YTL hayat dışı 362.99
YTL olmak üzere toplam 314.463.280,51 YTL olarak gerçekleşmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARİH:30/12/2008 
 
HABER:  

ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 30.12.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
05.05.2007 tarih ve 26513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 04.04.2007 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı 
uyarınca, 01.01.2009 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin para birimi olan "Yeni Türk Lirası"nda 
yer alan “Yeni” ibaresi kaldırılacaktır. Bu bağlamda “Yeni Türk Lirası”na yapılan atıflar kendiliğinden “Türk 
Lirasına” dönüşecektir. 
31.01.2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5083 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesine 
göre, kanunlarda ve diğer mevzuatta, idari işlemlerde, yargı kararlarında, her türlü hukuki muamelelerde, 
kıymetli evrak ve hukuki sonuç doğuran diğer belgeler ile ödeme değişim araçlarında "Türk Lirası"na ve 
"Lira"ya yapılan atıflar, 2'nci maddede belirtilen (bir milyon Türk Lirası (1.000.000 TL) eşittir bir Yeni Türk 
Lirası (1 YTL) değişim oranında "Yeni Türk Lirası"na yapılmış sayılacaktır. Bu çerçevede 5083 sayılı 
Kanun'un 3'üncü maddesi uyarınca, hisse senetlerinde "Türk Lirası"na veya "Lira"ya yapılan atıflar da 
2'nci maddede belirtilen değişim oranında "Yeni Türk Lirası"na yapılmış sayılacaktır. 
04.04.2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararına göre, 01.01.2009 tarihinden itibaren "Yeni Türk Lirası"ndan, 
"Türk lirası" uygulamasına geçilmesinden sonra, yatırımcıların ellerinde bulunan nominal değeri halen TL 
olan eski senetlerin, nominal değeri "Yeni Türk Lirası" (Yeni Türk Lirası) uygulaması kalktıktan sonra da 
"Türk Lirası" olarak ifade edilecektir) olan senetler ile karıştırılmaması,  uygulamada hisse senetlerinin 
üzerlerindeki nominal değerlerin hangi “Türk Lirası" olduğunun tüm hisse senetlerinin ihraç ya da ihdas 
tarihleri dikkate alınmak suretiyle belirlenmesi ve bu hususlarda yatırımcıların dikkatli olması 
gerekmektedir. 



www.anadoluhayat.com.tr adresindeki Web Sitemizde de yer almakta olan bu duyuru, aynı zamanda 
30.12.2008 tarihli Dünya Gazetesi’nde de yayınlanmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 


