This is to Certify that the
Energy Management System
of

GALATA WIND ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
MERKEZ ADRESİ: BURHANİYE MAH. KISIKLI CAD. NO:65 ÜSKÜDAR /İSTANBUL / TÜRKİYE
ŞUBE 1 ADRESİ: ŞAH RES DEDEOBA MAH. NO:275/A BANDIRMA / BALIKESİR / TÜRKİYE
ŞUBE 2 ADRESİ: MERSİN RES ÖZLÜ KÖYÜ MEVKİİ MUT / MERSİN / TÜRKİYE
TESİS 1 ADRESİ: ILICA MAH. DAĞLAR MEVKİİ 10016 ADA VE 5 PARSEL AZİZİYE / ERZURUM / TÜRKİYE
TESİS 2 ADRESİ: ILICA MAH. DAĞLAR MEVKİİ 10007 ADA, 12 PARSEL AZİZİYE / ERZURUM / TÜRKİYE
TESİS 3 ADRESİ: ASAĞI KAYABAŞI MAH. KURUDERE KÖYÜ / MEVKİİ 107 ADA 1 NOLU PARSEL VE 243 ADA 6 NOLU PARSEL
HINIS / ERZURUM / TÜRKİYE
TESİS 4 ADRESİ: AŞAĞI İNCESU KÖYÜ OSMAN ÇAYIRI MEVKİİ 104 ADA 262 NOLU PARSEL KARAYAZI / ERZURUM / TÜRKİYE
TESİS 5 ADRESİ: TATAR KÖYÜ AVLANDERE MEVKİİ 1254 PARSEL MERKEZ / ÇORUM / TÜRKİYE

has been independently assessed and is compliant
with the requirements of

ISO 50001:2018
This Certificate is applicable to the following product or service ranges:
WIND AND SOLAR POWER PLANT OPERATION, ELECTRIC POWER GENERATION

RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ İŞLETMESİ, ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ

Certificate No.: TR53370G
Date of initial registration

19 October 2020

Date of this Certificate

19 October 2020

Surveillance audit on or before

18 October 2021

Recertification Due / Certificate expiry

18 October 2023

This Certificate is remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

Emmanuel ADEMOSU
Director

ENERJİ POLİTİKAMIZ
“Elektrik enerjisi üretimi aşamasında ve sonrasında, aynı işi en az enerji
tüketerek yapabilmek, enerjimizi verimli kullanmak ve enerjinin boşa
harcanmasından kaçınmak, GALATA WIND ENERJİ A.Ş. olarak en önemli
önceliklerimizdendir.”

Amacımız sürekli iyileştirme faaliyetleri ile her yıl enerji tüketimimizi hedeflenen
miktarlarda azaltmak, enerji verimliliğimizi artırmak ve enerji kayıplarını azaltmaktır.
Amacımıza ulaşabilmek için üretim değişkenlerimizi, iklim şartlarını, toplam çalışma
sürelerimizi ve olası diğer etkileri dikkate alarak enerji tüketimimiz konusunda istatiksel
bir öngörüde bulunur ve öngörülen bu değer üzerinden iyileştirme hedefleri belirleriz.
Hedeflerimize ulaşabilmek için iyileştirici faaliyet planları hazırlarız.
Enerji tüketimimizi düzenli aralıklarla takip ederiz. Gerçekleşen enerji tüketimini
öngörülen değerler ile karşılaştırır ve performansımızı değerlendiririz.
Performansımıza etki edecek tüm satın alma süreçlerimizde değerlendirmemizi, enerji
verimliliği başta olmak üzere, enerji öncelikli olarak yapar ve bu yönde kararlar veririz.
Çalışanlarımızı çeşitli iletişim araçları ve eğitimler ile
politikamız

ve

amacımız

hakkında

bilgilendirir,

farkındalıklarını sağlarız.
Uymakla yükümlü olduğumuz, tüm mevzuat ve standartları
takip eder ve uygularız.

Yönetim Kurulu Başkanı
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OUR ENERGY POLICY
“Doing the same job with the least energy consumption, using our
energy efficiently, and avoiding the waste of energy during and after
electricity power generation are among our most important priorities
as GALATA WIND ENERJİ A.Ş.”

Our objective is to reduce our energy consumption in the targeted quantities every
year, to increase our energy efficiency, and to reduce energy losses through
continuous improvement activities.
We make statistical estimates about our power consumption taking into account our
production variables, climate conditions, overall working durations, and other likely
effects, and set improvement targets based on such estimated value, in order to attain
our objective.
We prepare improving activity plans to reach our goals.
We regularly monitor our power consumption. We compare the actualized power
consumption against the estimated values and assess our performance.
We conduct assessments in all our procurement processes that can affect our
performance with the priority on energy, leading with energy efficiency, and we make
our decisions accordingly.
We inform our employees with various communication tools and training course about
our policy and objective, and ensure their awareness.
We keep up with, and implement, all legislation and standards we are obliged to
comply with.

Chairman of the Board of Directors
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