GALATA WİND ENERJİ A.Ş.
21.12.2021 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI
GİRİŞ
Şirketimiz’in Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara
bağlamak üzere 21.12.2021 Salı günü saat 10.00’da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65
34676 Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi’nde toplanacaktır.
Yönetim Kurulu adayları hakkında bilgilendirme, Şirket Esas Sözleşmesi, Genel Kurulun Çalışma
Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul
Toplantısı’na Katılım Prosedürü ve Vekâletname Formu ile Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun
II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan
üç hafta öncesinden itibaren, Şirket’imiz Merkezi’nde, www.galatawindenerji.com adresindeki
Kurumsal İnternet Sitemiz’de ve e-GKS’de pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
GENEL KURUL’A KATILIM PROSEDÜRÜ
Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nun 1527’nci maddesi hükümleri
uyarınca toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’nin
Elektronik Genel Kurul Sistemi (“e-GKS”) vasıtasıyla elektronik ortamda da katılarak oy
kullanabilirler. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda katılmak isteyen pay
sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası’na sahip olmaları gerekmektedir.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na, elektronik ortamda katılmak isteyen “elektronik imza sahibi”
pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim
Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ile 29 Ağustos 2012
tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında
Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak
işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na
elektronik ortamda katılımları mümkün olamayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel
kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK’dan ve/veya MKK’nın www.mkk.com.tr adresindeki
internet sitesinden edinebilirler.
6102 sayılı TTK'nın 415’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”)’nun
30’uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların
depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na MKK’dan sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak
oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup
olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na fiziken iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik
yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil
aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013
tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 2 yürürlüğe giren SPK’nın II-30.1 “Vekaleten
Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği” ile öngörülen diğer hususları da
yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirket’imize ibraz etmeleri gerekmektedir.
Vekâletname Formu örneği Şirket’imiz Merkezi’nden veya Şirket’imizin www.galatawindenerji.com
adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi’nden de temin edilebilir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden
yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK’dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme
e-GKS’den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS
üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.
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SPK’nın II-30.1 Tebliği’nde zorunlu tutulan ve ekte (EK/1) yer alan vekaletname örneğine uygun
olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Esas Sözleşme’nin 14’üncü maddesine göre;
“Genel Kurul Toplantıların’da aşağıdaki esaslara uyulur.
Çağrı Şekli: Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Sermaye
Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat
hükümleri uygulanır.
Genel kurul toplantılarına dair ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en
fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim
vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta
önceden yapılır.
Şirket’in kurumsal internet sitesinde, Şirket’in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve
açıklamaların yanı sıra, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümleri gereğince yapılması
gereken bildirim ve açıklamalara da yer verilir.
Toplantı Yeri: Genel kurullar Şirket Merkezi’nde veya Şirket Merkezi’nin bulunduğu şehirde,
yönetim kurulunun uygun gördüğü elverişli bir yerinde toplanır.
Bakanlık Temsilcisi: Şirket’in tüm genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması şart
olup, Bakanlık Temsilcisi’nin yokluğunda alınacak kararlar geçerli değildir.
Oy Hakkı ve Oyların Kullanma Şekli: Genel Kurul toplantılarında her bir payın bir oy hakkı vardır.
Fiziki katılımın söz konusu olduğu Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir.
Şu kadar ki; toplantıda temsil olunan pay sahiplerinin yirmide birinin istemi halinde gizli oya
başvurulması zorunludur.
Bir payın intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde, bunlar
aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa
Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.
Vekil Atanması: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini pay sahibi olan veya olmayan
bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler.
Genel Kurul Başkanı: Genel Kurul toplantılarını, Genel Kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını
taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama
memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir. Toplantı
tutanaklarının imzası hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilebilir.
Toplantı ve Karar Yeter Sayısı: Genel kurullarda kararlar, sırasıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve
Türk Ticaret Kanunundaki hükümlere tabidir.
Toplantıya Katılım: Genel Kurul toplantılarına murahhas Yönetim Kurulu üyeleri ile en az bir
Yönetim Kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkilisinin katılmaları esastır; ayrıca
gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır
bulundurulurlar. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında
kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı
tarafından Genel Kurul’un bilgisine sunulur.
Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi
Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuata uygun olarak genel
kurul toplantısına katılabilirler. İlgili mevzuata uygun olarak giriş belgesi almamış pay sahibinin
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ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması mümkün değildir.
Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirket’in genel kurul toplantılarına katılma
hakkı olan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. Maddesi uyarınca
elektronik ortamda da katılabilir. Şirket yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hak sahiplerinin genel
kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına
imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş
sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas Sözleşme’nin
bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, haklarını
kullanabilmesi sağlanır.”
ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISINI YANSITAN TOPLAM PAY SAYISI VE OY
HAKKI; İMTİYAZLI PAYLAR VE HER BİR İMTİYAZLI PAY GRUBUNU
TEMSİL EDEN PAY SAYISI VE OY HAKKI HAKKINDA BİLGİ
-

Şirket’in Ortaklık Yapısı:
Sermayedeki
(Türk Lirası)

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı

Payı Sermayedeki
(%)

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.

374.354.017,65

70

Borsa İstanbul’da İşlem Gören Kısım

160.437.440,00

30

TOPLAM
-

534.791.457,65
Şirket’in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı:
53.479.145.765 adet

-

Şirket’in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Oy Hakkı:
53.479.145.765 adet

-

İmtiyazlı Pay:
YOKTUR.
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100,00

Payı

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN
AÇIKLAMALAR
Olağanüstü Genel Kurul Gündemine ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır;
GÜNDEM
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili.
Gerekçe :

Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) hükümleri ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul
Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) doğrultusunda Genel
Kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Toplantı Başkanlığı) seçilecektir.

2. Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.
Gerekçe :

Genel Kurul, Toplantı Başkanlığı’na genel kurul tutanağının imzalanması
hususunda yetki verecektir.

3. Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği’nden istifa
eden Sayın Tolga Babalı’nın görev süresini tamamlamak üzere Sayın Hüseyin Faik
Açıkalın’ın Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atanmasının ortakların onayına sunulması.
Gerekçe :

TTK 363’üncü maddesi, Şirket Esas Sözleşme’nin 9’uncu maddesi uyarınca ve
Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyeliği’nden istifa eden
Sayın Tolga Babalı’nın görev süresini tamamlamak üzere Sayın Hüseyin Faik
Açıkalın’ın Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atanması ortakların onayına sunulacaktır
TTK 363’üncü maddesine göre;
334 üncü madde hükmü saklı kalmak üzere, herhangi bir sebeple bir üyelik
boşalırsa, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu
üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya
sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde
selefinin süresini tamamlar.
Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya
da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede öngörülen
nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın
kendiliğinden sona erer.
Esas Sözleşme’nin 9’uncu maddesine göre;
“Yönetim Kurulu üyeliğinden görev süresi içinde herhangi bir sebeple boşalma
olursa, boşalan yere Yönetim Kurulu tarafından işbu madde dahilinde gerekli
nitelikleri taşıyan yeni bir üye atanır. İşbu atama yapılacak ilk Genel Kurul
toplantısında onaya sunulur ve onaylanması halinde yeni Yönetim Kurulu üyesi
selefinin kalan görev süresini tamamlar.”
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4. Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği’nden istifa
eden Sayın Mehmet Ali Gürpınar’ın görev süresini tamamlamak üzere Sayın Ozan
Korkmaz’ın Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atanmasının ortakların onayına sunulması.
Gerekçe :

TTK 363’üncü maddesi uyarınca Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim
Kurulu Üyeliği’nden istifa eden Sayın Mehmet Ali Gürpınar’ın görev süresini
tamamlamak üzere Sayın Ozan Korkmaz’ın Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atanması
ortakların onayına sunulacaktır.
TTK 363’üncü maddesine göre;
334 üncü madde hükmü saklı kalmak üzere, herhangi bir sebeple bir üyelik
boşalırsa, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu
üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya
sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde
selefinin süresini tamamlar.
Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya
da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede öngörülen
nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın
kendiliğinden sona erer.
Esas Sözleşme’nin 9’uncu maddesine göre;
“Yönetim Kurulu üyeliğinden görev süresi içinde herhangi bir sebeple boşalma
olursa, boşalan yere Yönetim Kurulu tarafından işbu madde dahilinde gerekli
nitelikleri taşıyan yeni bir üye atanır. İşbu atama yapılacak ilk Genel Kurul
toplantısında onaya sunulur ve onaylanması halinde yeni Yönetim Kurulu üyesi
selefinin kalan görev süresini tamamlar.”

5. Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesi uyarınca vefat eden Sayın Yusuf Toklu’nun
görev süresini tamamlamak üzere Sayın Ayhan Sırtıkara’nın Yönetim Kurulu Üyeliği’ne
atanmasının ortakların onayına sunulması.
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Gerekçe :

TTK 363’üncü maddesi uyarınca ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda vefat eden
Sayın Yusuf Toklu’nun görev süresini tamamlamak üzere Sayın Ayhan
Sırtıkara’nın Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atanması ortakların onayına sunulacaktır.
TTK 363’üncü maddesine göre;
334 üncü madde hükmü saklı kalmak üzere, herhangi bir sebeple bir üyelik
boşalırsa, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu
üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya
sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde
selefinin süresini tamamlar.
Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya
da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede öngörülen
nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın
kendiliğinden sona erer.
Esas Sözleşme’nin 9’uncu maddesine göre;
“Yönetim Kurulu üyeliğinden görev süresi içinde herhangi bir sebeple boşalma
olursa, boşalan yere Yönetim Kurulu tarafından işbu madde dahilinde gerekli
nitelikleri taşıyan yeni bir üye atanır. İşbu atama yapılacak ilk Genel Kurul
toplantısında onaya sunulur ve onaylanması halinde yeni Yönetim Kurulu üyesi
selefinin kalan görev süresini tamamlar.”

6. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01.07.2021 tarih, E-29833736-110.03.03-8092 sayılı yazısı
ile uygun bulunan ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 09.07.2021 tarih,
E-50035491-431.02-00065516900 sayılı izni çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşme’nin
“Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesinin, “Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali
Hakları” başlıklı 9’uncu maddesinin, ekte yer alan tadil metnindeki yeni şekilleriyle
değiştirilmesinin görüşülmesi pay sahiplerinin onayına sunulması.
Gerekçe :

Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesinin sermayenin
ödendiği ibaresinin madde metnine eklenmesi, “Yönetim Kurulu ve Yönetim
Kurulu Üyelerinin Mali Hakları” başlıklı 9’ncu maddesinin yönetim kuruluna
seçilebilecek üye sayısının değiştirilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi’nin
tadili hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

7. Şirketin payları borsada işlem gören halka açık anonim şirket statüsüne geçmesi nedeniyle
tadil edilen Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi’nin okunması,
görüşülmesi ve onaya sunulması.
Gerekçe

Şirketin payları borsada işlem gören halka açık anonim şirket statüsüne
geçmesi nedeniyle tadil edilen Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri
Hakkında İç Yönergesi’ pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev
yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
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Gerekçe

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince,
Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi yapılacaktır.
Esas Sözleşmemizin 9’uncu maddesine göre;
Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları
Madde 9Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Mevzuatı ve
ilgili diğer mevzuat ile bu Esas Sözleşme hükümlerine göre seçilecek en az 6 (altı), en
çok 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.
Yönetim Kurulu’nun Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin
düzenlemelerine uygun şekilde belirlenen oranda veya adette üyesi, bağımsız üye
niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının
belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil
ve/veya görevden ayrılmalarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları
düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, Şirket yönetimi hakkında
yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen
yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.
Yönetim Kurulu üyeleri en az bir, en çok üç yıl için seçilirler.
Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilene kadar göreve devam ederler. Süresi
biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu
üyelerini her zaman değiştirebilir.
Yönetim Kurulu üyeliğinden görev süresi içinde herhangi bir sebeple boşalma olursa,
boşalan yere Yönetim Kurulu tarafından işbu madde dahilinde gerekli nitelikleri taşıyan
yeni bir üye atanır. İşbu atama yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulur
ve onaylanması halinde yeni Yönetim Kurulu üyesi selefinin kalan görev süresini
tamamlar.
Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her
zaman değiştirebilir.
Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve
prim ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınır. Yönetim Kurulu
üyelerinin, Yönetim Kurulu’nda üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına
bağlı olarak, mali haklarında farklılaşma yapılabilir.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde Sermaye
Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili
sair mevzuat hükümlerine uyulur. Komite başkan ve üyelerine, komitelerde
üstlendikleri görevler sebebi ile, herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi
halinde tutar ve koşulları Genel Kurul tarafından tespit olunur.
Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanacak mali haklar ile
ilgili olarak oluşturulan ve Şirket’in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan
“ücret politikası”, ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurulda pay sahiplerinin
bilgisine sunulur.
Yönetim Kurulumuz’un 23.11.2021 tarihinde KAP vasıtasıyla Borsa İstanbul’da
açıklanan 23.11.2021 tarih ve 2021/40 sayılı Kararı’na göre; Hüseyin Faik Açıkalın ve
Sayın Ozan Korkmaz’bağımsız yönetim kurulu adayı olarak kabul edilmişlerdir. Adı
geçen bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının öz geçmişleri ekte yer almaktadır.
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9. Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst
düzey yöneticiler için yürürlükte olan “Ücret Politikası” ve Politika kapsamında yapılan
ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
Gerekçe

SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst
düzey yöneticiler için belirlenen “Ücret Politikası” kapsamında
yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul’a bilgi sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
Gerekçe

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda, Yönetim
Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.
Esas Sözleşmemizin 9’uncu maddesine göre;
Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları
Madde 9Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili
diğer mevzuat ile bu Esas Sözleşme hükümlerine göre seçilecek en az 6 (altı), en çok 9
(dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.
Yönetim Kurulu’nun Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin
düzenlemelerine uygun şekilde belirlenen oranda veya adette üyesi, bağımsız üye
niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının
belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya
görevden ayrılmalarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları
düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, Şirket yönetimi hakkında
yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen
yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.
Yönetim Kurulu üyeleri en az bir, en çok üç yıl için seçilirler.
Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilene kadar göreve devam ederler. Süresi biten
üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu
üyelerini her zaman değiştirebilir.
Yönetim Kurulu üyeliğinden görev süresi içinde herhangi bir sebeple boşalma olursa,
boşalan yere Yönetim Kurulu tarafından işbu madde dahilinde gerekli nitelikleri taşıyan
yeni bir üye atanır. İşbu atama yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulur ve
onaylanması halinde yeni Yönetim Kurulu üyesi selefinin kalan görev süresini tamamlar.
Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman
değiştirebilir.
Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve
prim ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınır. Yönetim Kurulu
üyelerinin, Yönetim Kurulu’nda üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına
bağlı olarak, mali haklarında farklılaşma yapılabilir.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde Sermaye
Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili
sair mevzuat hükümlerine uyulur. Komite başkan ve üyelerine, komitelerde üstlendikleri
görevler sebebi ile, herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve
koşulları Genel Kurul tarafından tespit olunur.
Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanacak mali haklar ile ilgili
olarak oluşturulan ve Şirket’in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan “ücret
politikası”, ayrı bir gündem
8 maddesi olarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine
sunulur.

11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddelerinde yazılı iş
ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
Gerekçe :

Yönetim kurulu üyelerine TTK’nın ‘Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma
yasağı” başlığını taşıyan 395’inci ve ‘Rekabet Yasağı’ başlığını taşıyan 396’ncı
maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu, pay
sahiplerinin onayına sunulacaktır.

:
EKLER
12345-

Vekaletname Örneği,
SPK ve Ticaret Bakanlığı onaylı Şirket Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi
Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri
Ücret Politikası

EK-1
VEKÂLETNAME
GALATA WİND ENERJİ A.Ş.
Galata Wind Enerji A.Ş.’nin 21.12.2021 Salı günü saat 10.00’da Burhaniye Mahallesi, Kısıklı
Caddesi, No:65, 34676 Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi’nde yapılacak
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil
etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda
detaylı olarak tanıtılan .....................................’yı vekil tayin ettim.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil
yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar
ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek
(kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına
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yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri
(*)

Kabul

Muhalefet Şerhi

Red

1. Açılış ve
Toplantı
Başkanlığı’nın teşkili.
2. Toplantı
Tutanağı’nın
imzalanması
hususunda Toplantı
Başkanlığı’na yetki
verilmesi.
3.Türk Ticaret
Kanunu’nun 363’üncü
maddesi uyarınca
Yönetim Kurulu
Üyeliği’nden istifa
eden Sayın Tolga
Babalı’nın görev
süresini tamamlamak
üzere Sayın Hüseyin
Faik Açıkalın’ın
Yönetim Kurulu
Üyeliği’ne
atanmasının ortakların
onayına sunulması.
4. Türk Ticaret
Kanunu’nun 363’üncü
maddesi uyarınca
Yönetim Kurulu
Üyeliği’nden istifa
eden Sayın Mehmet
Ali Gürpınar’ın görev
süresini tamamlamak
üzere Sayın Ozan
Korkmaz’ın Yönetim
Kurulu Üyeliği’ne
atanmasının ortakların
onayına sunulması.
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5. Türk Ticaret
Kanunu’nun 363’üncü
maddesi uyarınca vefat
eden Sayın Yusuf
Toklu’nun görev
süresini tamamlamak
üzere Sayın Ayhan
Sırtıkara’nın Yönetim
Kurulu Üyeliği’ne
atanmasının ortakların
onayına sunulması.
6. Sermaye Piyasası
Kurulu’nun 01.07.2021
tarih, E-29833736110.03.03-8092 sayılı
yazısı ile uygun
bulunan ile Ticaret
Bakanlığı İç Ticaret
Genel Müdürlüğü’nün
09.07.2021 tarih, E50035491-431.0200065516900 sayılı
izni çerçevesinde,
Şirket Esas
Sözleşme’nin
“Sermaye” başlıklı
6’ncı maddesinin,
“Yönetim Kurulu ve
Yönetim Kurulu
Üyelerinin Mali
Hakları” başlıklı
9’uncu maddesinin,
ekte yer alan tadil
metnindeki yeni
şekilleriyle
değiştirilmesinin
görüşülmesi pay
sahiplerinin onayına
sunulması.
7. Şirketin payları
borsada işlem gören
halka açık anonim
şirket statüsüne
geçmesi nedeniyle tadil
edilen Genel Kurulun
Çalışma Esas ve
Usulleri Hakkında İç
Yönergesi’nin
okunması, görüşülmesi
ve onaya sunulması.
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8. Yönetim Kurulu üye
sayısının ve görev
süresinin belirlenmesi
ile belirlenecek sürede
görev yapmak üzere
Yönetim
Kurulu
üyelerinin seçimi.
9. Genel Kurul’da
oylamaya
sunulup
karara bağlanmaksızın,
Yönetim
Kurulu
üyeleri ve üst düzey
yöneticiler
için
yürürlükte olan “Ücret
Politikası” ve Politika
kapsamında
yapılan
ödemeler
hususunda
ortakların
bilgilendirilmesi.
10. Yönetim Kurulu
Üyeleri’ne
görevleri
süresince
ödenecek
ücretlerin belirlenmesi.

11. Yönetim Kurulu
Üyelerine Türk Ticaret
Kanunu’nun 395 ve
396’ncı
maddelerinde
yazılı iş ve işlemleri
yapabilmeleri için yetki
verilmesinin
pay
sahiplerinin
onayına
sunulması.

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.
Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının
kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
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ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada
belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları
belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
(*)Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
(**)Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula
katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından
temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)
TC Kimlik No/Vergi No,
Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZA
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EK-2 Esas Sözleşme Tadil Metni
GALATA WİND ENERJİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

Sermaye

Sermaye

Madde 6- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye
sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nun 25.02.2021 tarih ve 11/297 sayılı
izni ile bu sisteme geçmiştir.

Madde 6- Şirket 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı
sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun 25.02.2021 tarih ve
11/297 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket’in kayıtlı sermayesi 1.000.000.000 (Bir
Milyar),-TL olup, her biri 1 (Bir),-Kuruş itibari
değerde tamamı nama yazılı 100.000.000.000
(Yüz Milyar) adet paya bölünmüştür.

Şirket’in kayıtlı sermayesi 1.000.000.000 (Bir
Milyar),-TL olup, her biri 1 (Bir),-Kuruş
itibari değerde tamamı nama yazılı
100.000.000.000 (Yüz Milyar) adet paya
bölünmüştür.

Şirket’in sermayesi 534.791.457,65 (Beş yüz
otuz dört milyon yedi yüz doksan bir bin dört
yüz elli yedi Türk Lirası altmış beş Kuruştur)
TL’dir ve her biri 1. -(bir) Kuruş itibari
değerde tamamı nama yazılı 53.479.145.765
(Elli üç milyar dört yüz yetmiş dokuz milyon
yüz kırk beş bin yedi yüz altmış beş) adet paya
bölünmüştür. Paylar arasında grup ayrımı
bulunmamaktadır.

Şirket’in sermayesi 534.791.457,65 (Beş yüz
otuz dört milyon yedi yüz doksan bir bin dört
yüz elli yedi Türk Lirası altmış beş Kuruştur)
TL’dir ve her biri 1. -(bir) Kuruş itibari
değerde tamamı nama yazılı 53.479.145.765
(Elli üç milyar dört yüz yetmiş dokuz milyon
yüz kırk beş bin yedi yüz altmış beş) adet
paya bölünmüştür. Paylar arasında grup
ayrımı bulunmamaktadır. Sermayenin tamamı
ödenmiştir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme
esasları çerçevesinde kayden izlenir.
esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen
kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları
(5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin
verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış
olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim
Kurulu’nun sermaye artırım kararı alabilmesi
için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir
tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan
izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı
geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması
zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması
durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye
artırımı yapılamaz.
Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine
uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda,
kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı
paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi
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Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen
kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları
(5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin
verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış
olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim
Kurulu’nun sermaye artırım kararı alabilmesi
için daha önce izin verilen tavan ya da yeni
bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel
kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre
için yetki alması zorunludur. Söz konusu
yetkinin alınmaması durumunda Yönetim
Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Sermayenin tamamı ödenmiştir.
Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine
uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda,
kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı
paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi

artırmaya, itibari değerinin üzerinde veya
altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin
yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen
kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.
Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay
sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde
kullanılamaz.
Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri
dahilinde artırılıp azaltılabilir.
Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye
Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak
ihraç edilir.
Yönetim Kurulu’nun itibari değerinin üzerinde
veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin
yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen
sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye
Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslar
çerçevesinde ilan edilir.
Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz
paylar artırım tarihindeki mevcut paylara
dağıtılır.
Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı
alınıncaya kadar Şirket’in pay senetlerinin nevi
ve
ortaklık
yapısında
değişiklik
yapılamayacağına ilişkin hüküm ile şirket
sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas
sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası
Kurulu onayı alınması zorunludur.
Payların tamamı nama yazılı olup, hamiline
yazılı pay ihraç edilemez.

artırmaya, itibari değerinin üzerinde veya
altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin
yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen
kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.
Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay
sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak
şekilde kullanılamaz.
Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri
dahilinde artırılıp azaltılabilir.
Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye
Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak
ihraç edilir.
Yönetim Kurulu’nun itibari değerinin
üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay
sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen
veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin
kararları Sermaye Piyasası Kurulu’nun
belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.
Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz
paylar artırım tarihindeki mevcut paylara
dağıtılır.
Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı
alınıncaya kadar Şirket’in pay senetlerinin
nevi ve ortaklık yapısında değişiklik
yapılamayacağına ilişkin hüküm ile şirket
sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas
sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası
Kurulu onayı alınması zorunludur.
Payların tamamı nama yazılı olup, hamiline
yazılı pay ihraç edilemez.

Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu
Üyelerinin Mali Hakları
Madde 9Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret
Kanunu Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili
diğer mevzuat ile bu Esas Sözleşme
hükümlerine göre seçilecek en az 6 (altı), en
çok 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim
Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.
Yönetim Kurulu’nun Sermaye Piyasası
Kurulu’nun kurumsal yönetime
ilişkin
düzenlemelerine uygun şekilde belirlenen
oranda veya adette üyesi, bağımsız üye
niteliğine haiz adaylar arasından seçilir.
Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının
belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı
ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya
görevden ayrılmalarında Sermaye Piyasası
Kanunu,
Sermaye
Piyasası
Kurulu

Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu
Üyelerinin Mali Hakları
Madde 9Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret
Kanunu Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili
diğer mevzuat ile bu Esas Sözleşme
hükümlerine göre seçilecek en az 6 (altı), en
çok 12 (on iki) üyeden oluşan bir Yönetim
Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.
Yönetim Kurulu’nun Sermaye Piyasası
Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin
düzenlemelerine uygun şekilde belirlenen
oranda veya adette üyesi, bağımsız üye
niteliğine haiz adaylar arasından seçilir.
Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının
belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı
ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya
görevden ayrılmalarında Sermaye Piyasası
Kanunu,
Sermaye
Piyasası
Kurulu
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düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair
mevzuat hükümlerine uyulur.
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in faaliyet
alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen
hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz,
Şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve
deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme
yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim
görmüş kişilerden seçilmesi esastır.
Yönetim Kurulu üyeleri en az bir, en çok üç yıl
için seçilirler.

düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair
mevzuat hükümlerine uyulur.
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in faaliyet
alanına ilişkin işlem ve tasarrufları
düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel
bilgiyi haiz, Şirket yönetimi hakkında
yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları
irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek
öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.
Yönetim Kurulu üyeleri en az bir, en çok üç
yıl için seçilirler.

Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri
seçilene kadar göreve devam ederler. Süresi
biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir.
Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu
üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri
seçilene kadar göreve devam ederler. Süresi
biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir.
Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu
üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinden görev süresi
içinde herhangi bir sebeple boşalma olursa,
boşalan yere Yönetim Kurulu tarafından işbu
madde dahilinde gerekli nitelikleri taşıyan yeni
bir üye atanır. İşbu atama yapılacak ilk Genel
Kurul toplantısında onaya sunulur ve
onaylanması halinde yeni Yönetim Kurulu
üyesi selefinin kalan görev süresini tamamlar.
Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi
adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman
değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinden görev süresi
içinde herhangi bir sebeple boşalma olursa,
boşalan yere Yönetim Kurulu tarafından işbu
madde dahilinde gerekli nitelikleri taşıyan
yeni bir üye atanır. İşbu atama yapılacak ilk
Genel Kurul toplantısında onaya sunulur ve
onaylanması halinde yeni Yönetim Kurulu
üyesi selefinin kalan görev süresini tamamlar.
Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi
adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman
değiştirebilir.

Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret,
yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim
ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul
tarafından alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin,
Yönetim Kurulu’nda üstlenmiş oldukları görev,
yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak, mali
haklarında farklılaşma yapılabilir.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanacak
mali hakların belirlenmesinde Sermaye
Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair
mevzuat hükümlerine uyulur. Komite başkan
ve üyelerine, komitelerde üstlendikleri görevler
sebebi ile, herhangi bir ücret ödenip
ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve
koşulları Genel Kurul tarafından tespit olunur.
Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey
yöneticilere sağlanacak mali haklar ile ilgili
olarak oluşturulan ve Şirket’in kurumsal
internet sitesinde kamuya açıklanan “ücret
politikası”, ayrı bir gündem maddesi olarak
genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine
sunulur.

Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret,
yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim
ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul
tarafından alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin,
Yönetim Kurulu’nda üstlenmiş oldukları
görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak,
mali haklarında farklılaşma yapılabilir.
Bağımsız
yönetim
kurulu
üyelerine
sağlanacak mali hakların belirlenmesinde
Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan
ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.
Komite başkan ve üyelerine, komitelerde
üstlendikleri görevler sebebi ile, herhangi bir
ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi
halinde tutar ve koşulları Genel Kurul
tarafından tespit olunur.
Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey
yöneticilere sağlanacak mali haklar ile ilgili
olarak oluşturulan ve Şirket’in kurumsal
internet sitesinde kamuya açıklanan “ücret
politikası”, ayrı bir gündem maddesi olarak
genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine
sunulur.
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EK-3 Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
Galata Wind Enerji Anonim Şirketi
Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında
İç Yönerge
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
MADDE 1 – Amaç ve Kapsam
(1) Bu İç Yönerge’nin amacı; Galata Wind Enerji Anonim Şirketi Genel Kurulu’nun
çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde
belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Galata Wind Enerji Anonim Şirketi’nin tüm olağan ve olağanüstü
Genel Kurul toplantılarını kapsar.
MADDE 2 – Dayanak
(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu
Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik
hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu’nca hazırlanmıştır.
MADDE 3 – Tanımlar
(1) Bu İç Yönerge’de geçen;
a) Birleşim: Genel Kurul’un bir günlük toplantısını,
b) Kanun: 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
d) Toplantı Başkanlığı: Kanunun 419’uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak Genel
Kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen Toplantı Başkanı’ndan, gereğinde Genel
Kurul’ca seçilen Toplantı Başkan Yardımcısı’ndan, Toplantı Başkanı’nca belirlenen Tutanak
Yazmanı’ndan ve yeteri kadar oy toplama memurundan oluşan kurulu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları
MADDE 4 – Uyulacak Hükümler
(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin Genel Kurul’a ilişkin
hükümlerine uygun olarak yapılır.
MADDE 5 – Toplantı Yerine Giriş ve Hazırlıklar
(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay
sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, Şirketin diğer yöneticileri,
Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde görev alacak kişiler, Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı
Başkanlığı’na seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile Yönetim Kuruluna aday gösterilenler,
gündemdeki konular ile ilgili sorumlulukları bulunanlar, açıklamalarda bulunması gereken ilgililer,
ses ve görüntü alma görevlileri de toplantı yerine girebilir.
(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527’nci maddesi uyarınca
kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi
pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay
sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar
listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri,
Yönetim Kurulu’nca veya Yönetim Kurulu’nca görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim
Kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.
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(3)Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında
ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır
bulundurulmasına ilişkin görevler Yönetim Kurulu’nca yerine getirilir. Elektronik Genel Kurul
Sistemi’ne ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı anı sesli ve görüntülü şekilde
kayda alınacak olup, bununla ilgili görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.
MADDE 6 – Toplantının Açılması
(1) Toplantı Şirket yönetim merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulu’nca vereceği
karar üzerine Şirket yönetim merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde, önceden ilan edilmiş
zamanda Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu Üyeleri’nden
birisi tarafından, Kanunun 418’inci ve 421’inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir
tutanakla tespiti üzerine açılır.
MADDE 7 – Toplantı Başkanlığı’nın Oluşturulması
(1) Genel Kurul toplantılarına, Genel Kurul tarafından seçilen pay sahibi sıfatını taşıması şart
olmayan bir başkan yönetir.
(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve yeteri kadar oy toplama memuru
görevlendirilir. Gereğine başkan yardımcısı da seçilebilir. Ayrıca Elektronik Genel Kurul
Sistemi’nin gerektirdiği teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla Toplantı
Başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.
(3) Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı
imzalama hususunda yetkilidir.
(4)
Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısını yönetirken Kanun’a, Esas Sözleşme’ye ve
bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.
MADDE 8 – Toplantı Başkanlığı’nın Görev ve Yetkileri
(1) Toplantı Başkanlığı, Başkan’ın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve Esas Sözleşme’de
belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
b) Genel kurul’un toplantıya, Esas Sözleşme’de gösterilen şekilde, kurumsal internet sitesinde
ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve
toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını
incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
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c)
Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı
yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönerge’nin 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan
görevlerin Yönetim Kurulu’nca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
(d)
Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin,
yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin,
gündemde esas sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kurulu’nca hazırlanmış değişiklik tasarısının
ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve gerekli olması halinde diğer ilgili Kurumların uygunluk görüşü
ile T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, Yönetim Kurulu
tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul erteleme üzerine toplantıya
çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli
belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu
toplantı tutanağında belirtmek.
e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula
katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin
doğruluğunu kontrol etmek.
f) Murahhas üyeler ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetçi’nin
toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanun’da belirtilen istisnalar
haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli
tedbirleri almak.
ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgelerin
tamamını veya özetini Genel Kurul’a okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak
isteyenlere söz vermek.
ı) Genel kurul’ca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip
edilmediğini, kararların Kanun ve Esas Sözleşme’de öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp
alınmadığını gözetmek.
j) Kanunun 429’uncu maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri Genel
Kurul’a açıklamak.
k) Kanunun 436’ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede
belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve
Esas Sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların
müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek
olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa
geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte
kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal
tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve
tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan
yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.
MADDE 9 – Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler:
(1) Toplantı Başkanı, Genel Kurul’a toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından
gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer
bir öneri varsa bu durum Genel Kurul’un onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların
çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.
MADDE 10 – Gündem ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi
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(1)
Olağan Genel Kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:
a)
Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
b)
Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve
onaylanması,
c)
Hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması,
d)
Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi.
e)
Yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre
seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
f)
Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
g)
Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticileri
için Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi
verilmesi,
h)
Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının
belirlenmesi.
ı)
Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranlarının belirlenmesi.
i)
Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
j) Sermaye Piyasası mevzuatı dahilinde gerekli olan diğer hususlar.
k)
Gerekli görülen diğer konular.
(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler
oluşturur.
(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular
görüşülemez ve karara bağlanamaz:
a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
b) Kanunun 438’inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi,
gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu
finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup
bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
(ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali,
birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması
gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine
yenilerinin seçilmesi hususları Genel Kurul’da hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
d) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29’uncu maddesinin 4üncü fıkrası uyarınca, Sermaye
Piyasası Kurulu’nun görüşülmesini ve ortaklara duyurulmasını istediği hususlar gündeme bağlılık
ilkesine uyulmaksızın gündeme alınır.
(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların
oybirliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlık’ça, Şirket Genel Kurulu’nda
görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
(6) Gündem, Genel Kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.
MADDE 11 – Toplantıda Söz Alma
(1)
Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya
diğer ilgililer durumu Toplantı Başkanlığı’na bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri Genel
Kurul’a açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi,
Elektronik Genel Kurul düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz
hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, Genel Kurul’a hitaben yapılır. Kişiler
kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde,
sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra
konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde
tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.
(2) Toplantı Başkanı’nca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen
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Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.
(3) Konuşmaların süresi, Başkan’ın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin
yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre
Genel Kurul’ca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin
sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı
oylamayla karar verir.
(4)
Kanunun 1527’nci maddesi uyarınca Genel Kurul’a elektronik ortamda katılan pay
sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt
düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.
MADDE 12 – Oylama ve Oy Kullanma Usulü
(1) Oylamaya başlamadan önce, Toplantı Başkanı, oylanacak konuyu Genel Kurul’a açıklar.
Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya
geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada,
talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkan
tarafından doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz
verilmez.
(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılır. Bu oylar
Toplantı Başkanlığı’nca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter
sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar
değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.
(3) Kanunun 1527’nci maddesi uyarınca Genel Kurul’a elektronik ortamda katılan pay
sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt
düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.
MADDE 13 – Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi
(1) Toplantı Başkanı’nca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları
payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, Genel
Kurul’da sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için
kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın
Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.
(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya
okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın
bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının
olması şarttır.
(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı
ile katılmış olması halinde Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır.
(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam
itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay
adedi, katılmışsa Bakanlık Temsilcisi’nin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı,
toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi
zorunludur.
(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde
rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.
(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek
isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.
(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir.
Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve
muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı
başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır.
MADDE 14 - Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler
(1) Toplantı Başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve Genel Kurul ile ilgili diğer
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tüm evrakı toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar
arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.
(2) Yönetim Kurulu, özellikli işlemlerde Kanun’da öngörülen daha uzun süreler saklı kalmak
kaydıyla, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce
onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve
ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.
(3) Tutanak, Şirket’in kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve
Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde mümkün olan en kısa sürede yer alır. (4) Toplantı Başkanı
ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını
Bakanlık Temsilcisi’ne derhal teslim eder.
MADDE 15 – Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma
(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527’nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma
imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler
Kanunun 1527’nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
MADDE 16 – Bakanlık Temsilcisinin Katılımı ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin
Belgeler
(1) Bakanlık Temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve
bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve
Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında
Yönetmelik hükümleri saklıdır.
(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel
kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada
belirtilen Yönetmelik hükümlerine ve işbu Genel Kurul İç Yönergesi’ne uyulması zorunludur.
MADDE 17 – İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar
(1) Toplantılarda, bu İç Yönerge’de öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Genel
Kurul tarafından verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.
MADDE 18 – İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler
(1) İşbu İç Yönerge, Galata Wind Enerji Anonim Şirketi Genel Kurulu’nun onayı ile
Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönerge’de yapılacak
değişiklikler de aynı usule tabidir.
MADDE 19 – İç Yönergenin Yürürlüğü
(1) İşbu İç Yönerge, Galata Wind Enerji Anonim Şirketi’nin …...12.2021 tarihli Genel
Kurul Toplantısı’nda kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanı tarihinde
yürürlüğe girer.
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EK-4 Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri
Hüseyin Faik Açıkalın
1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
Bölümü’nden mezun olduktan sonra iş yaşamı ve bankacılık kariyerine, Interbank’ta Uzman
Yardımcısı olarak başladı. 1992 ve 1998 yılları arasında Interbank, Marmarabank, Kentbank,
Finansbank ve Demirbank’ta müfettişlik, müşteri ilişkileri yönetmenliği, şube müdürlüğü ve
pazarlama müdürlüğü gibi çeşitli görevler üstlendi. 1998 yılı Mayıs ayında Dışbank’ta (daha sonra
uluslararası finans grubu Fortis tarafından bankanın satın alınması ile Fortis’te) Genel Müdür
Yardımcısı olarak göreve başlayan Açıkalın, kısa bir süre sonra Yönetim Kurulu ve iş kolları
arasında koordinasyon ve iletişimden sorumlu üst düzey yönetici olarak atandı. Aynı zamanda Kredi
Komitesi üyesi olarak da görev yapmaya başlayan Açıkalın, 1999 yılı Haziran ayında banka
bünyesinde Genel Müdür Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlendi. 2000 yılı Aralık
ayında Genel Müdür ve Murahhas Üye olarak görevlendirilen Açıkalın, Dışbank’ın Fortis Grubu
tarafından satın alınmasının ardından Fortisbank Genel Müdürü olarak görevine devam etti. Bu
süreçte Fortis’in uluslararası yönetiminde de görev yapmaya başladı. Ekim 2007’de Fortisbank’taki
görevinden ayrılarak Doğan Gazetecilik CEO’su olarak göreve başlayan Açıkalın, Nisan 2009’da
Yapı Kredi Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak atandı.
2009 yılı Mayıs ayından bu yana Yapı Kredi CEO’su olarak görev yapan Açıkalın, 2010 yılında
mevcut görevine ek olarak Koç Finansal Hizmetler’de Murahhas Üye ve İcra Başkanı olarak
görevlendirildi. 2011 yılı Ağustos tarihi itibarıyla mevcut görevlerine ilaveten Koç Holding A.Ş.
Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanlığı görevine getirilen Açıkalın, ayrıca Yapı Kredi Bank Malta,
Yapı Kredi Yatırım, Yapı Kredi Leasing, Yapı Kredi Faktoring, Yapı Kredi Bank Nederland NV,
Yapı Kredi Bank Azerbaycan, Yapı Kredi Bank Moskova, Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı, Koç Finansman A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı, Banque de Commerce et de Placements
S.A.’da ve Allianz Yaşam ve Emeklilik’te Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Türkiye Bankalar
Birliği’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. 2017 sonu itibarıyla Koç Holding, YKB ve
iştiraklerindeki görevlerinden ayrılmıştır.
Ozan Korkmaz
APLUS Enerji ve SmartPulse Teknoloji şirketlerinin kurucu ortağı olan Ozan Korkmaz’ın enerji
sektöründe 15 yıldan fazla tecrübesi bulunmaktadır. Uzman olduğu konular arasında enerji talep ve
fiyat tahmin modelleri, elektrik üretim yatırımlarının fizibilite ve mühendislik çalışmaları, termik ve
hidroelektrik santrallerde işletme rejimi optimizasyonu, elektrik iletim & dağıtım & perakende tarife
modellemesi ve danışmanlığı bulunmaktadır. APLUS’ı kurmadan önce enerji piyasaları ile ilgili
akademik alanda çalışmaları bulunan Ozan Korkmaz bu dönemde enerji üretim ve dağıtımı
konusunda birçok projede danışman olarak çalışmıştır. ODTÜ İnşaat Mühendisliği mezuniyeti
sonrası aynı bölümde Hidroelektrik Enerji alanında Yüksek Lisansını tamamlayan Ozan Korkmaz
halen İTÜ Enerji Mühendisliği’nde doktora çalışmalarına devam etmektedir.
EK-5 Ücret Politikası
GALATA WİND ENERJİ A.Ş.
ÜCRET POLİTİKASI
Yönetim Kurulumuz tarafından aksi yönde bir karar alınmadığı müddetçe, Sermaye Piyasası Kurulu
(SPK)’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) (“Tebliğ”) ile de düzenlendiği üzere, “Ücret
Komitesi”nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilir.
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A-

Genel

Galata Wind Enerji A.Ş. (“Şirket”) piyasa koşulları ve Şirket içi dengeler göz önünde
bulundurularak, “eşit işe eşit ücret” prensibini benimsemektedir.
Ücret kademelerinin belirlenmesinde ve güncellenmesinde, “piyasa eğilimleri” ve “performans
değerlendirmeleri” dikkate alınır.
Yıllık ücret artışı, İcra Kurulu Başkanı’nın onayı ile işverenin gerekli gördüğü dönemlerde ve
belirlenen oranlarda ücretlere yansıtılır.
Tüm çalışanlara, ücretlere ek olarak, unvanları doğrultusunda bazı “yan hak paketleri” de sağlanır.
Üst düzey yöneticiler ve yönetimde söz sahibi olan diğer personel performanslarına bağlı olarak
ayrıca “prim” veya “ödül” alabilir.
Şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik
bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur.
Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara
duyurulur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir.
Şirket, çalışanlarına yönelik olarak pay edindirme planları oluşturabilir.
B-

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi;
a)
Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerin
ücretlendirilmesinde ve performans değerlemesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları,
Şirket’in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar,
b)
Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu
üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini
yönetim kuruluna sunar.
Ayrıca, Yönetim Kurulu, hem Kurul, hem üye, hem de idari sorumluluğu bulunan üst düzey
yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar.
C-

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 394’üncü maddesi hükümlerine göre; tutarı esas
sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim
ve yıllık kardan pay ödenebilir. Yönetim Kurulu üyelerinden icrada görevli olanlara, Yönetim
Kurulu üyesi olmaları nedeniyle aldıkları “huzur hakkı”na ilaveten, şirketteki görevlerinden dolayı
aylık ücret ve ilgili yan haklar da sunulabilir.
Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin yazılı hale getirilen işbu
ücretlendirme esasları, genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin
bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Ücret politikamıza Şirket’in
www.galatawindenerji.com adresindeki kurumsal internet sitesinde yer verilir.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin
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performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Ancak, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin
ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir.
Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç
vermez, kredi kullandırmaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatmaz, şartlarını
iyileştirmez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmaz veya lehine kefalet
gibi teminatlar vermez.
Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile
sağlanan diğer tüm menfaatler (Ör: maaş, ikramiye, diğer düzenli ve arızi ödemeler gibi nakdi, pay,
paya dayalı türev ürünler, çalışanlara pay edindirme planları kapsamında verilen pay alım
opsiyonları, mülkiyeti verilen ve/veya kullanım için tahsis edilen ev, otomobil gibi gayri nakdi
olarak yapılan ödemeler vb. tüm menfaatleri kapsar) yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla sınıflandırılmak
suretiyle toplulaştırılmış olarak kamuya açıklanır.
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