İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU’NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini
görüşmek üzere, 25 Mart 2010 Perşembe günü saat: 10:30’da, A Grubu İmtiyazlı Pay
Sahipleri Genel Kurul Toplantısı ise aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere
25 Mart 2010 Perşembe günü saat: 11:00’da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 1
Levent/ İSTANBUL adresinde yapılacaktır. (*)
Genel Kurul toplantılarına katılacak ortaklarımızın ;
- Kimlik belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını
- Tüzel kişi ortakların temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgeleri ile Yatırımcı
Genel Kurul Blokaj Formlarını,
vekil vasıtasıyla katılacak ortaklarımızın ise yukarıda sayılan belgelere ek olarak
noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi,
toplantıların gününden en az bir hafta önce 18 Mart 2010 günü mesai saati sonuna kadar,
Şirket Merkezi’ne ibraz ederek Giriş Kartı almaları gerekmektedir.
Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formu ibraz ederek Giriş Kartı alan hissedarlarımızın
Şirketimiz Genel Kuruluna katılımı için Genel Kurul tarihinde bu blokajın devam ediyor
olması hukuken zorunluluk olduğundan, Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formunun Genel
Kurul toplantı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan alınan Genel Kurul Blokaj
Raporuna paralel olması gerekmektedir. Bu itibarla Genel Kurula katılım için Genel
Kurul toplantısı öncesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan alınan Genel Kurul Blokaj
Raporu esastır.
2009 yılına ait Bilanço, Kar ve Zarar Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve
Denetçi Raporları, toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket Merkezinde ve
www.isyatort.com.tr adresli internet sitemizde ortaklarımızın incelemelerine hazır
bulundurulacaktır.
Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. maddesinin uygulama esaslarını içeren Merkezi
Kayıt Kuruluşu’nun 30.01.2008 tarih 294 sayılı genel mektubu gereğince ortaklarımız
hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece bedelli, bedelsiz sermaye arttırımlarından ve
temettülerden yararlanamayacaklar, genel kurul toplantılarına katılamayacaklardır. Bu
sebeple Genel Kurul Toplantılarına katılmayı arzu eden tüm ortaklarımıza hisse
senetlerini kaydileştirmelerini önemle hatırlatırız.
Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantılara katılmaları rica olunur.
(*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11.maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısı'na davet için
ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.
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İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için
Divan’a yetki verilmesi,
2- 2009 yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçiler Raporlarının okunması ve
müzakeresi,
3- 2009 yılı bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4- 2009 yılına ait kâr dağıtımının görüşülerek karara bağlanması,
5- Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim şirketinin onaylanması,
6- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2009 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası,
7- Ana sözleşmenin 16. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev
sürelerinin tespiti,
8- Ana Sözleşmenin 23. maddesi uyarınca Denetçilerin seçimi,
9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin saptanması,
10- 2009 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi verilmesi,
11- Şirket ana sözleşmesinin “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 11. maddesinin
değiştirilmesi,
12- Dilek ve öneriler.

İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul
Toplantı Gündemi
1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul
toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan’a yetki verilmesi,
2- Şirket ana sözleşmesinin “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 11. maddesinin
değiştirilmesi,
3- Dilek ve öneriler.
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI
ESKİ ŞEKİL
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ
Madde 11- Şirketin kayıtlı semaye tavanı 135.000.000 YTL'dır. Bu tavan içerisinde
çıkarılmış sermayesi 37.500.000 YTL olup, her biri 1 (bir) Yeni Kuruş nominal değerinde
3.750.000.000 adet hisseye ayrılmıştır. Hisselerin 50.000 Yeni Türk Lirası A Grubu,
37.450.000 Yeni Türk Lirası B Grubudur. Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde (A) Grubu hisselerin her biri 1.000.000 (Birmilyon)
adet oy hakkına, (B) Grubu hisselerinin her biri 1 (Bir) adet oy hakkına sahiptir.
(A) Grubu hisseler nama yazılı, (B) Grubu hisseler hamiline yazılıdır. Sermaye artırımlarında
yeni (A) Grubu hisse senedi ihdas edilemez. Nama yazılı hisse senetlerinin devri
kısıtlanmamıştır.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye
tavanına kadar yeni hisse senedi ihraç ederek çıkarılmış sermayesini artırmaya ve pay
sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar
almaya yetkilidir.
Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı
kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerin altında
olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.
Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi
zorunludur.
Hisselerinin nominal değerleri 1.000.-TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda
değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu
değişim nedeniyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000.-TL’lik 10 adet hisse senedi
karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak
ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
YENİ ŞEKİL
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ
Madde 11- Şirketin kayıtlı semaye tavanı 300.000.000 TL'dır. Bu tavan içerisinde çıkarılmış
sermayesi 134.662.500 TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde 13.466.250.000
adet hisseye ayrılmıştır. Hisselerin 50.000 Türk Lirası A Grubu, 134.612.500 Türk Lirası B
Grubudur. Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin
seçiminde (A) Grubu hisselerin her biri 1.000.000 (Birmilyon) adet oy hakkına, (B) Grubu
hisselerinin her biri 1 (Bir) adet oy hakkına sahiptir.
(A) Grubu hisseler nama yazılı, (B) Grubu hisseler hamiline yazılıdır. Sermaye artırımlarında
yeni (A) Grubu hisse senedi ihdas edilemez. Nama yazılı hisse senetlerinin devri
kısıtlanmamıştır.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye
tavanına kadar yeni hisse senedi ihraç ederek çıkarılmış sermayesini artırmaya ve pay
sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar
almaya yetkilidir.
Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı
kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerin altında
olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.
Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.
Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi
zorunludur.
Hisselerinin nominal değerleri 1.000.-TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda
değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu
değişim nedeniyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000.-TL’lik 10 adet hisse senedi
karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 adet pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak
ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. 05.05.2007 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin para birimi olan
Yeni Türk Lirası (YTL) ve Yeni Kuruş’da (YKR) yer alan “Yeni” ibareleri 01.01.2009
tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

VEKALETNAME
İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 25 Mart 2010 günü saat 10:30’da, Büyükdere Caddesi İş
Kuleleri Kule 1
Levent/ İSTANBUL adresinde yapılacak olağan genel kurul
toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye,
teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere
…………………………………………
vekil tayin ediyorum.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya
yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya
yetkilidir.
Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar
doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe
kullanır)
Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a) Tertip ve Serisi
b) Numarası
c) Adet – Nominal Değeri
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı
e) Hamiline – Nama Yazılı olduğu
ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI
İMZASI
ADRESİ
Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d)
şıkkı için açıklama yapılır.

