Galata Wind Enerji A.Ş.
01.01.2022 – 30.09.2022
Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu

02 KASIM 2022
SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN II‐14.1 “SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
TEBLİĞİ’NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.
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Bu Faaliyet Raporu 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II‐14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar
Tebliği”nin 8’inci maddesi kapsamında düzenlenmiş olup; Galata Wind Enerji A.Ş.’nin (“Galata Wind”,
“Şirket” veya “Grup”) 01.01.2022‐30.09.2022 ara hesap dönemi itibari ile Şirket faaliyetlerinin
değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.”

01.01.2022 – 30.09.2022 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu

3

Galata Wind Enerji A.Ş.

A. Başlıca Finansal Veriler

Özet Finansal Durum Tablosu - bin Türk Lirası
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Toplam Varlıklar
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Toplam Kaynaklar

Bağımsız
Denetimden
Geçmemiş
30 Eylül 2022
1.093.825
1.417.918
854.771
341.912
2.511.743
427.267
426.496
1.657.980
1.657.980
2.511.743

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2021
389.091
1.378.495
880.685
312.944
1.767.586
288.047
481.852
997.687
997.687
1.767.586

Değişim
181,1%
2,9%
-2,9%
9,3%
42,1%
48,3%
-11,5%
66,2%
66,2%
42,1%

* FAVÖK = Brüt kar-faaliyet giderleri.+ amortisman ve itfa payları toplamı formülü ile hesaplanmıştır. Amortismanın içine TFRS 16 kapsamında
finansal durum tablosunda yer alan kullanım hakkı varlıklarının amortismanları da dahil edilmiştir.
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B. Genel Bilgiler
B.1. Raporun ilgili olduğu hesap dönemi:
Bu faaliyet raporu 01.01.2022 – 30.09.2022 ara hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

B.2 Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicil numarası, merkez ve varsa şubelerine ilişkin iletişim
bilgileri ile varsa internet sitesinin adresi:
Ticari Unvanı
Kuruluş Tarihi
Ticaret Sicil Numarası
MERSIS Numarası
Vergi Dairesi
Vergi Numarası
Çıkarılmış Sermaye
Kayıtlı Sermaye Tavanı
İşlem Gördüğü Borsa
İşlem Sembolü
Halka Arz Tarihi
Adres
Kurumsal Internet Sitesi
E-Posta Adresi
Telefon
Faks

Galata Wind Enerji A.Ş.
11 Nisan 2006
648259-0
0388067309700012
Üsküdar Vergi Dairesi
3880673097
534.791.457,65 Türk Lirası
1.000.000.000 Türk Lirası
Borsa İstanbul A.Ş.
GWIND
22 Nisan 2021
Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No: 65, 34676 Üsküdar/İstanbul
www.galatawindenerji.com
ir@galatawind.com.tr
0216 556 90 00
0216 556 93 27

B.3. Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi
içerisindeki değişiklikler:
Galata Wind Enerji A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemelerine
tabi olup; payları 22 Nisan 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş.’nde işlem görmektedir.

Sermaye ve ortaklık yapısı
Galata Wind’in 30 Eylül 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
Pay sahibi

Pay (%)

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş
Borsa İstanbul'da işlem gören kısım (1)
Çıkarılmış sermaye
(1)

30 Eylül 2022

Pay (%)

31 Aralık 2021

73.12
26.88

391.054.018
143.737.440

73,12
26,88

391.054.018
143.737.440

100,00

534.791.458

100,00

534.791.458

SPK’nın 30 Ekim 2014 tarih ve 31/1059 sayılı İlke Kararı ile değişik 23 Temmuz 2010 tarih ve
21/655 sayılı İlke Kararı gereğince; MKK kayıtlarına göre; 02 Kasım 2022 tarihi itibarıyla Galata
Wind’in sermayesinin %26,86’sina karşılık gelen 143.660.900 adet (tam) payların dolaşımda
olduğu kabul edilmektedir.
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Organizasyon Yapısı*

Yönetim Kurulu

Denetimden Sorumlu
Komite

Riskin Erken
Saptanması Komitesi

Kurumsal Yönetişim
Komitesi

Sürdürülebilirlik
Komitesi

Yatırım Komitesi

Genel Müdür/
CEO

Finans ve Mali
İşler

İş Geliştirme &
Proje
Operasyonları

Hukuk

Muhasebe

İş Geliştirme ve
Yatırımlar

Finans

Proje
Operasyonları
(RES & GES)

Bütçe &
Raporlama

Saha Kurulumu &
İnşaat İşleri

Satınalma

Çevre, İSG ve
Sürdürülebilirlik

Yatırımcı İlişkileri

İnsan Kaynakları

Bilgi Teknolojileri

*30.09.2022 itibariyle

B.4. Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:
Şirket’in sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

B.5. Yönetim organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:
Yönetim kurulu başkan ve üyeleri, Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin ilgili
maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir. Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket Esas Sözleşmesi’nin 9. maddesine
göre en az 1 yıl en fazla 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. 23.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel
Kurul Toplantısı’nda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri işbu genel kurul toplantısı tarihinden itibaren 1 yıl
süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 2022 yılının ilk 9 ayında 33 Yönetim Kurulu toplantısı/kararı
gerçekleştirilmiş/alınmıştır (01.01.2021-30.09.2021: 35).
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Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Üyeleri 23.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda işbu
genel kurul toplantı tarihinden itibaren bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim
Kurulu’na seçilen üyelerimizin özgeçmişleri ve şirket dışındaki görevleri www.galatawindenerji.com
adresinde yer almaktadır.
Bağımsızlık beyanları Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin
bağımsızlık beyanları Şirketin kurumsal internet sitesinde Hakkında/Yönetim Kurulu bölümünde
https://www.galatawindenerji.com/kurumsal-yonetim/ yer almaktadır.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri:
Ad & Soyad
Çağlar Göğüş
Bora Yalınay
Burak Kuyan
Neslihan Sadıkoğlu
Ozan Korkmaz
Hüseyin Faik
Açıkalın

Görevi
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Başlangıç Tarihi
23.03.2022
23.03.2022
23.03.2022
23.03.2022
23.03.2022

Görev
Süresi (yıl)
1
1
1
1
1

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

23.03.2022

1

İcrada Görevli Olan/
Olmayan
İcrada Görevli Değil
İcrada Görevli Değil
İcrada Görevli
İcrada Görevli Değil
İcrada Görevli Değil
İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirket dışındaki görevleri aşağıda yer almaktadır:
Ad & Soyad
Çağlar Göğüş
Bora Yalınay
Burak Kuyan
Neslihan Sadıkoğlu
Ozan Korkmaz
Hüseyin Faik Açıkalın

Şirket Dışında Alınan Görevler
Doğan Holding İcra Kurulu Başkanı, Grup Şirketleri ve Grup dışında Yönetim Kurulu görevleri
Doğan Holding Mali İşler Direktörü, Doğan Holding İştirakleri Yönetim Kurulu Üyesi
Galata Wind Enerji İcra Kurulu Başkanı, Doğan Grubu şirketlerinde ve iştiraklerinde Yönetim Kurulu
görevleri
Doğan Holding Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı
Grup şirketleri dışında kurul görevleri
Grup şirketleri dışında kurul görevleri

Yönetim Kurulu Komiteleri
Yönetim Kurulu’nun 08 Nisan 2022 tarihli kararı ile 2022 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan
Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, İcra Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin
Erken Saptanması Komitesi, 2022 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul
Toplantısı’nı takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere de Kurumsal
Yönetişim Komitesi teşkil edilmiştir. Aynı karar ile Kurumsal Yönetişim Komitesi’nin Sermaye Piyasası
Kurulu’nun (“SPK”) II-17.1 “Kurumsal Yönetim Tebliği” (“Tebliğ”) ile düzenlendiği üzere “Aday Gösterme
Komitesi” ve “Ücret Komitesi”nin görevlerini de üstlenmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu
Komitelerinin çalışma esasları kurumsal internet sitesinin Kurumsal Yönetim/Komiteler bölümünde
https://www.galatawindenerji.com/kurumsal-yonetim/#Komiteler/ yer almaktadır.

İCRA KURULU
Ad & Soyad

Görevi

Burak Kuyan

İcra Kurulu Başkanı/ CEO

Zeki Onur Aytekin

Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Üye/ CFO

Mehmet Ali Gürpınar

İş Geliştirme ve Proje Operasyonlarından Sorumlu Üye/ COO

Özlen Cendere Ertuğrul

Hukuk İşlerinden Sorumlu Üye/ CLO

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
Ad & Soyad

Görevi

Hüseyin Faik Açıkalın

Başkan

Ozan Korkmaz

Üye
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KURUMSAL YÖNETİŞİM KOMİTESİ
Ad & Soyad

Görevi

Ozan Korkmaz

Başkan

Hüseyin Faik Açıkalın

Üye

Halide Müge Yücel

Üye

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
Ad & Soyad

Görevi

Hüseyin Faik Açıkalın

Başkan

Bora Yalınay

Üye

Neslihan Sadıkoğlu

Üye

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ
Ad & Soyad

Görevi

Hüseyin Faik Açıkalın

Başkan

Neslihan Sadıkoğlu

Üye

Halide Müge Yücel

Üye

Bora Yalınay

Üye

Mehmet Ali Gürpınar

Üye

YATIRIM KOMİTESİ
Ad & Soyad

Görevi

Çağlar Göğüş

Başkan

Bora Yalınay

Üye

Burak Kuyan

Üye

Zeki Onur Aytekin

Üye

Mehmet Ali Gürpınar

Üye

Komiteler 08.04.2022 tarihi itibariyle teşkil edilmiş olup, 26.08.2022 tarihli yönetim kurulu kararında
kabul edilen Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarına uygun olarak 26.08.2022 tarihinde
Sürdürülebilirlik Komitesi yeniden teşkil edilmiştir.
01.01.2022-30.09.2022 ara hesap döneminde Denetim Komitesi tarafından 6, Kurumsal Yönetişim
Komitesi tarafından 3, Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından 4 ve Yatırım Komitesi tarafından 3
karar alınmış ve toplantı kararları Yönetim Kurulu’na yazılı olarak sunulmuştur.
Personel hareketleri ve personele sağlanan hak ve menfaatler
30 Eylül 2022 tarihi itibariyle Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 53 kişidir (31 Aralık 2021:
50 kişi).
Galata Wind, ücret politikasını performans değerlendirme sisteminin çıktılarına ve mevcut piyasa
eğilimlerine göre belirlemekte ve düzenli olarak revize etmektedir. Galata Wind, Şirket içi dengelerin
korunması amacıyla “eşit işe eşit ücret” felsefesini gözeterek kişiye göre değil, iş tanımına göre bir
ücretlendirme sistemi yürütmektedir. Çalışanların yıllık ücret artışları, işverenin gerekli gördüğü
dönemlerde Şirket üst yönetiminin onayı ile çalışanların ücretlerine yansıtılmaktadır. Tüm çalışanlar, iş
kademelerine bağlı olarak sunulan yan hak paketlerinden yararlanmaktadır.
Şirket Genel Kurulu, her yıl Yönetim Kurulu üyelerinin ücret, hak ve menfaatlerini kararlaştırmaktadır.
Yönetim Kurulu üyelerinden icrada olanlara, diğer Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte aldıkları “huzur
hakkı”na ek olarak, Şirket’teki görevlerinden dolayı ayrıca aylık ücret ve ilgili yan haklar da
verilebilmektedir. Bunun yanı sıra üst düzey yöneticiler ve yönetimde söz sahibi olan diğer personel,
performansları doğrultusunda ek “prim” ya da “ödül” almaya hak kazanabilmektedir. 30 Eylül 2022
tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlarında Dipnot 23’te
Kilit Yönetici Personel’e yapılan ödemeler başlığı altında belirtilmektedir.
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B.6. Varsa şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle
kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri
hakkındaki bilgiler:
Yönetim Kurulu üyeleri için, TTK’nın yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla, TTK’nın 395 ve 396.
maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda genel kuruldan izin alınmaktadır. Galata Wind’teki
bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyeleri, 01.01.2022 – 30.09.2022 ara hesap döneminde kendi adlarına veya
başkası adına Şirketin faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

B.7. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:
Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

C. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
C.1. Yönetim organı üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar:
Galata Wind, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Direktörleri kilit yönetici
personel olarak belirlemiştir. Kilit yönetici personele sağlanan faydalar ise ücret, prim, sağlık sigortası,
iletişim ve ulaşım gibi faydalardan oluşmakta olup sağlanan faydalara ilişkin açıklama 01.01.2022 –
30.09.2022 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablo dipnotlarında Dipnot 23 – İlişkili Taraf
Açıklamaları notunda verilmektedir.

C.2. Üst düzey yöneticiler:
Galata Wind’in üst düzey yöneticilerine ilişkin bilgiler Şirket’in kurumsal internet sitesinde
(www.galatawindenerji.com) yer almaktadır.

D. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları
01.01.2022 – 30.09.2022 ara hesap döneminde Galata Wind’de herhangi bir araştırma/geliştirme
faaliyeti ve maliyeti olmamıştır.

E. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
E.1. İşletmenin faaliyet konusu ve faaliyet gösterdiği sektörler:
Galata Wind, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Amaç ve Konu” başlıklı 3’üncü maddesinde Şirket’in amaç ve
konusu; elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi,
üretilen elektrik enerjisinin satışı olarak düzenlenmiştir.
Galata Wind, bu amaç ve konu kapsamında; yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi
gerçekleştirmek ve bu elektriği Türkiye Enterkonnekte Şebekesi’ne satmaktır.
Şirket’in %100 bağlı ortaklığı konumundaki Sunflower Solar Güneş Enerjisi Sistemleri Ticaret A.Ş. çatı
güneş enerjisi sistemleri projelendirmek ve kurmaktadır.
Şirket’in %100 bağlı ortaklığı konumundaki Gökova Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. bünyesinde Muğla ili
sınırlarında faaliyet gösterecek, kurulu gücü 9 MWm / 6,8 MWe olan, EÜ/3519-37/2164 numaralı üretim
lisansı bulunan rüzgar enerji santrali projesi ("Alapınar RES Projesi")’ni bünyesinde barındıran bir
şirkettir.

E.2. Elektrik Üretimi Sektörü:
Galata Wind’in bünyesinde 3 adet Rüzgar Enerji Santrali (“RES”) ve 2 adet Güneş Enerji Santrali (“GES”)
bulunmaktadır. Bu santrallerin toplam kurulu gücü 269 MW’dır.
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Türkiye elektrik üretiminin toplam kurulu gücü 2022 yılının ilk 9 ayında 2021 yılı sonuna göre %2,5
artarak 102.281 MW’a yükselmiştir. Kurulu güç olarak Türkiye’deki en yüksek payı %30,8 ile hidrolik
kaynaklı üretim alırken; tüm rüzgar santrallerinin toplam güce katkısı %10,9 ve tüm güneş santrallerinin
toplam güce katkısı %8,8 seviyesinde bulunmaktadır.
2022 yılının ilk 9 ayında Türkiye toplam elektrik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,8 azalarak
249.721 GWh olmuştur. Bu üretimin %32,8’i kömür kaynaklı olurken; doğalgaz santrallerinden üretim
%22,8; hidrolik santrallerden üretim %23,2; rüzgar santrallerinden üretim %10,5; jeotermal ile
biyokütle santrallerinden üretim %5,6; güneş santrallerinden üretim ise %4,9 seviyelerinde
gerçekleşmiştir. 2022 yılının ilk 9 ayında Türkiye genelinde elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine
göre %0,4 artarak 251.049 GWh’e çıkmıştır. Ülke talebinin %59,6’ü yerli kaynaklar kullanılarak
karşılanmıştır.
Elektrik fiyatları 2022 yılının ilk 9 ayında 2021 yılının aynı dönemine göre %445,4 artarak ortalama
2.162,4 TL/MWh olmuştur. (2021/09: 396,4 TL/MWh). Elektrik fiyatları; küresel doğalgaz ve kömür
fiyatlarındaki çok ciddi artış, üilkemizdeki arz yetersizliği, ve ciddi tüketim artışı ile birlikte geçen yıla göre
katlanarak artmıştır. 2021’in ikinci yarı yılından itibaren gözlenen bu artışın 2022 yılının tamamında etkili
olacağı ön görülmektedir. Yaklaşan ve sert geçmesi beklenen kış mevsimi ile mevsimsel üretim farkları,
fiyatı daha da artırıcı yönde olmaktadır. Elektrik fiyat artışı USD bazlı incelendiğinde ise %173,3
seviyesinde artış olmuştur. 2022 yılındaki kur artışına rağmen TL bazlı fiyattaki aşırı artış USD bazlı fiyatta
da artışa sebep olmuş ve ortalama 132,9 USD/MWh olmuştur (2021/09: 48,6 USD/MWh).
Galata Wind’in rüzgar santralleri 2022 yılının ilk 9 ayında toplam 545.114,7 MWh elektrik üretmiştir.
Galata Wind’in Şah RES, Mersin RES ve Taşpınar RES santrallerinin 2022 yılının ilk 9 ayında Türkiye’nin
toplam rüzgar enerjisi kurulu gücü içindeki payı %2,1 ve rüzgar kaynaklı elektrik üretimi içindeki payı
%2,1 seviyesindedir. Galata Wind’in güneş santralleri ise 2022 yılının ilk 9 ayında toplam 42.369,7 MWh
elektrik üretmiştir. Erzurum ve Çorum’daki GES santrallerinin Türkiye’nin toplam güneş enerjisi kurulu
gücü içindeki payı %0,4 ve güneş kaynaklı elektrik üretimi içindeki payı %0,35 seviyesindedir. Taşpınar
RES, Çorum GES ve Erzurum GES 2022 yılında da YEKDEM listesinde yer almaktadır. Mersin RES 2020
sonunda, Şah RES ise 2021 sonunda YEKDEM listesinden çıkmıştır.

E.3. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:
01.01.2022 – 30.09.2022 ara hesap döneminde Galata Wind’in maddi ve maddi olmayan duran varlık
alımları toplam 55.945 bin TL’dır (2021/09: 71.596 bin TL).

E.4. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının
bu konudaki görüşü:
Ana ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Denetim ve Risk Yönetimi Grup Başkanlığı iç denetim
ve kontrol fonksiyonunun yerine getirilmesinde yönlendirici olmakta ve Şirketimize destek vermektedir.
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Denetim ve Risk Yönetimi Grup Başkanlığı tarafından yapılan
çalışmalar sonucu elde edilen bulgular şirketimiz tarafından değerlendirilmekte ve yapılan öneriler
doğrultusunda düzeltme ve düzenlemeler yapılarak iç kontrol sistemleri sürekli geliştirilmektedir.

E.5. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:
Şirketin doğrudan iki iştiraki bulunmaktadır. İştiraklere ilişkin bilgi ve pay oranları 01.01.2022 - 30.09.2022
ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlarda yer verilmektedir. Bu bilgiler Galata
Wind’in kurumsal internet sitesinde (www.galatawindenerji.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda
(“KAP”) (www.kap.org.tr) yer almaktadır.

E.6. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:
Şirket 01.01.2022 - 30.09.2022 ara hesap dönemi içerisinde kendi paylarını iktisap etmemiştir.

E.7. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetim ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:
Galata Wind, 01.01.2022 - 30.09.2022 ara hesap dönemi içerisinde özel denetime ve kamu denetimine
tabi tutulmamıştır.
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E.8. Grup aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki
davalar ve olası sonuçları:
Grup aleyhine açılmış davalar ve dava tazminatları için ayrılan karşılıkların davaların niteliklerine göre
tutarları 30 Eylül 2022 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara ilişkin
dipnotlarında Dipnot 11 – Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler / (a) Kısa vadeli diğer Karşılıklar
başlığı altında verilmektedir.
30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla Grup’a karşı açılan davalar 614 bin TL tutarındadır. (31 Aralık 2021: 616
bin TL).

E.9. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri
hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin bilgiler:
Dönem içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri
hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım yoktur.

E.10. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, Genel Kurul kararlarının
yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse
gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
Şirket 01.01.2022 - 30.09.2022 ara hesap döneminde bütün Genel Kurul kararlarını yerine getirmiştir.

E.11. Yıl içerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda
alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dahil olmak üzere Olağanüstü Genel Kurul’a
ilişkin bilgiler:
01.01.2022 - 30.09.2022
gerçekleştirilmemiştir.

ara

hesap

dönemi

içerisinde

olağanüstü

genel

kurul

toplantısı

E.12. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projesi
çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:
Bu kapsamda 01.01.2022 - 30.09.2022 ara hesap dönemi içerisinde Şirket tarafından yapılan harcama
tutarı 366.506 TL’dır. (01.01.2021 – 30.09.2021: 302.433 TL)

E.13. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle,
hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki
işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan
veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:
Galata Wind’in hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir
şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve geçmiş faaliyet yılında şirketin ya da bağlı ortaklığın
yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem veya denkleştirilmesi gereken herhangi
bir işlem yoktur.

E.14. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; yukarıda bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya
önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hale ve şartlara
göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya
alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa
bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:
01.01.2022 – 30.09.2022 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu
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Galata Wind’in raporun E.13 maddesinde bahsedilen nitelikte herhangi bir işlemi olmadığından
denkleştirilmesi gereken bir zararı bulunmamaktadır.

E.15. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na ilişkin bilgiler:
Şirket’in 2021 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2022
tarihinde Şirket Merkezi’nde yapılmıştır. 23 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantısı’nda 40.010.401.765 adet payı vekaleten ve 56.100.100 adet payı asaleten olmak üzere toplam
40.066.501.865 adet payı temsil edilmiştir. Özet olarak aşağıdaki kararlar alınmış olup, kararların tamamı
www.galatawindenerji.com kurumsal internet sitemizde yer almaktadır.








Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ve finansal tablolar kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.
Kar Dağıtım Politikası kabul edilmiş ve kar dağıtımın Yönetim Kurulu önerisi kapsamında kabul
edilmiş ve iş ve işlemleri ifası için Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir.
Yönetim üye sayısı 6 (altı) kişi olarak belirlenmesi ve bir yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu
Üyeliklerine Sn Çağlar Göğüş, Sn Burak Kuyan, Sn. Bora Yalınay, Sn. Neslihan Sadıkoğlu, Sn.
Hüseyin Faik Açıkalın (Bağımsız) ve Sn. Ozan Korkmaz (Bağımsız) seçilmelerine karar verilmiştir.
Bağış ve Yardım Politikası kabul edilmiştir.
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ. 2022 hesap dönemi için şirket
denetçisi olarak seçilmiştir.

E.16. Ara dönemde meydana gelen önemli olaylar (kronolojik sırayla):
22.01.2022 – Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Korubaşı Mahallesi Mevkiinde Şirketimiz tarafından yapılması
planlanan "Taşpınar Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali
İlavesi) Projesi" (42,58 MW Hibrit GES) ile ilgili hazırlanan ÇED Raporu T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı'nın İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından onaylanmış, "ÇED Olumlu
Kararı" alınmıştır.
11.03.2022 – Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Korubaşı Mahallesi Mevkiinde Şirketimiz tarafından yapılması
planlanan "Taşpınar Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali
İlavesi) Projesi" (42,58 MW Hibrit GES) ile ilgili verilmiş olan 03/09/2020 tarihli ve EÜ/9522-16/04599
numaralı üretim lisansımızın çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesine ilişkin tadil talebimiz,
05/03/2022 tarihli ve 386725 sayılı Daire Başkanlığı Olur'u ile onaylanmıştır.
24.03.2022 – Bağımsız bir uluslararası derecelendirme ajansı olan Moody's ESG Solutions tarafından
kapsamlı bir Sürdürülebilirlik Derecelendirmesi sürecinden geçtiğimizi duyurmuştuk. Şirketimizin Borsa
İstanbul'a girmesinin ardından uygulamaya konan yeni yönetişim uygulama ve ilkelerinin süreçlerimize
dahil edilmesinin orijinal analizin yayınlanmasını takip eden 12 aylık süre içindeki gelişim yönlü etkilerini
görmek üzere orijinal analizin güncellenmesi talep edilmiş ve güncelleme sadece yönetişim ilkeleri ile
sınırlı kalmıştır. Güncelleme esnasında, Derecelendirme kuruluşunun kıyas niteliğinde kullandığı ve
Şirketimizin henüz bir parçası olmadığı kendi ihraççılar evreninde, sehven hatalı konumlanma tespit
edilerek kuruluşun kendi kayıtlarında gösterge niteliğine hizmet eden konumlanması ayrıca düzeltilmiştir.
Sonuç olarak, Şirketimiz, ÇSY faktörlerini stratejisine, operasyonlarına ve risk yönetimine entegre etme
konusunda güçlü bir istek ve kapasite sergilemekte olduğunu göstermiş ve bu iyileştirilmiş yönetişim
uygulamalarına ilişkin Mart 2022 itibarıyla puanını yükseltmeyi başarmıştır.
Böylelikle, Şirketimizin puanı 57/100'den 60/100'e yükselerek A1 (İleri Düzey) notunu almıştır.
İlgili sertifika ve rapor ekte ve şirketimizin kurumsal internet sitesi www.galatawind.com adresinde
Yatırımcı İlişkileri bölümünde bulunmaktadır.
Şirketin asıl derecelendirme çalışması Vigeo Eiris tarafından yürütülmüş olup, Vigeo Eiris artık Moody's
ESG Solutions'un bir parçasıdır.
28.03.2022 – JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., şirketimiz Galata Wind Enerji A.Ş.'nin Uzun Vadeli
Ulusal Notunu " AA- (tr) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise " J1+(tr) / (Stabil Görünüm)"
olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını "BB / (Stabil Görünüm)",
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını "J3 / (Stabil Görünüm)" olarak belirlemiştir.
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İlgili raporun detayları kurumsal internet sitemizde (www.galatawindenerji.com) yer almaktadır.
Aynı dönem 8 Mart 2022 Resmi Gazete’de yayınlanan Nükleer Düzenleme Kanunu kapsamında Madde
27 ile “14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun”a değişiklik yapılarak, EPDK’ya yetki
tanınmıştır.
“Ulusal veya uluslararası piyasalarda elektrik enerjisi üretimine girdi olan emtia fiyatlarının ve/veya
kaynak maliyetleri arasındaki farkların makul olmayan artışları nedenleriyle, arz güvenliğinin ve/veya
tüketicilerin korunması amacıyla elektrik enerjisinin üretim maliyetleri dikkate alınarak, her seferinde altı
ayı geçmemek üzere, Kurum tarafından kaynak bazında tüketiciyi ve/veya maliyeti yüksek üretimi
destekleme bedeli belirlenebilir.”
EPDK’nın 17.03.2022 tarih ve 10866 sayılı kurul kararıyla “Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin
Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” ise 18 Mart 2022 tarihinde Resmi Gazete’de
açıklanarak yürülüğe girmiştir. Son olarak ise 30 Mart 2022 tarihinde Resmi Gazete’de EPDK’nın
29.03.2022 tarihli “Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Usul
ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar” açıklanarak tavan fiyat netleştirilmiş olup, 1
Nisan 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği açıklanmıştır.
*Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esasların
belirlenmesine ilişkin 17.03.2022 tarih, 10866 sayılı EPDK Kurul işlemi,
*Bu Usul ve Esasları değiştiren 29.03.2022 tarih, 10887 sayılı EPDK Kurul işlemi ile
*Yine bu Usul ve Esaslar çerçevesinde tavan fiyat belirleyen 29.03.2022 tarih, 10888 sayılı EPDK Kurul
işlemlerinin iptali için yürütmenin durdurulması talepli düzenleyici işlem olması nedeniyle Danıştay
nezdinde süresi içinde iptal davası açılmıştır. Yargılama devam etmektedir.
14.06.2022 - Haziran 2022 tarihinde Sustainalytics tarafından yapılan analiz sonucunda Galata Wind
Enerji A.Ş.'nin Çevresel, Sosyal ve Yönetişim ("ÇSY") Risk Derecelendirme Notu 19,9 olarak tespit
edilmiştir. Yapılan derecelendirme, Sustainalytics’in bir şirketin bulunduğu sektöre özgü önemli ÇSY
risklerine ne kadar maruz kaldığı ve şirketin bu riskleri ne kadar iyi yönettiğini ölçen ‘ÇSY Risk
Derecelendirmeleri’ araştırma çerçevesine dayanıyor. ÇSY Risk Derecelendirmeleri, yönetilmeyen ÇSY
riskinin nicel bir ölçümünü sunarken bu riski; ihmal edilebilir, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olacak
şekilde beş seviye ile kategorize ediyor. Belirlenen bu not uyarınca, Şirketimizin, ÇSY yönetişimi ile ilgili
en iyi uygulamalarla uyumlu ve ÇSY konuları için yönetim kurulu düzeyinde bir gözetime sahip olduğu
ile ÇSY faktörlerinden finansal olarak önemli ölçüde etkilenme riskinin "Düşük" kategoride olduğu
değerlendirilmiştir. ÇSY Risk Derecelendirmesi Notu'na göre, Galata Wind, Elektrik Hizmetleri (Utilities)
sektörü içinde 675 adet şirket arasında 80. sırada yer almıştır.
23.09.2022 – Şirketimizin halka arz sırasında taahhüt ettiği büyüme vizyonuna ulaşma hedefi
doğrultusunda, Şirketimiz ile Gökova Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin ("Gökova") tek pay sahibi Şık
Mehmet Aslan ("Satıcı") arasında Gökova'nın sermayesinin %100,00'ünü temsil eden nama yazılı
payların tamamının Şirketimizce 2.000.000 USD ve 1.585.497,88 TL bedel mukabilinde devralınması
amacıyla, 23.09.2022 tarihli bir Pay Alım ve Satım Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır.
Sözleşme'de pay devrinin gerçekleşmesi, gerekli izin ve onayların alınması da dahil olmak üzere, kapanış
koşullarının kapanış tarihi itibariyle tamamlanmış olmasına bağlanmış olup, imza tarihi itibariyle kapanış
koşullarının tamamlanmış olduğu görülerek, sözleşme imzası ile kapanış işlemleri eş zamanlı olarak
gerçekleştirilmiştir.
25.10.2022 – Yönetim Kurulumuz'un 25.10.2022 tarihli toplantısında; 4.500.000,-Türk Lirası
tutarındaki ödenmiş sermayesine %100 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız Gökova
Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 3.500.000,-Türk
Lirası tutarında artırılarak 8.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılması kapsamında sermaye artırımının Gökova
Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin 24.10.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısı'nda onaylandığı görülerek; Şirket'imiz tarafından nakden karşılanmak suretiyle yeni pay alma
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hakkımızın tamamının kullanılmasına ve nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 3.500.000,-Türk
Lirası olarak belirlenmesine, karar verilmiştir.

26.10.2022 – Şirketimizin halka arz sürecinde taahhüt ettiği büyüme vizyonunu desteklemek
ve projelerini finanse etmek üzere bugün (26.10.2022) Şirketimiz ile Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası ("EBRD") arasında 2029 yılı vadeli 45 milyon ABD Doları tutarında bir kredi sözleşmesi
imzalanmıştır. Bu krediyle Galata Wind, hali hazırda faaliyet gösteren rüzgâr santrallerinde 3
yıl içinde yapmayı planladığı kapasite artış projelerini finanse ederek, Şirketin operasyonel
kurulu gücünü daha da artıracaktır. EBRD'den Şirketimizin temin ettiği finansman, orta ve uzun
vadeli hedeflerine ulaşmak bakımından önemli bir katkı sağlayacaktır. Galata Wind toplam 269
MW'lık kurulu gücüyle Türkiye'nin önde gelen yenilenebilir yatırımcılarından biri durumundadır.
EBRD'den sağlanan bu finansmanla birlikte, planladığımız yatırımların hayata geçirilmesi ile
yıllık yaklaşık 800.000 MWh elektrik üretimine ek, tahmini 150.000 MWh ilave yenilenebilir
elektrik üretmesi beklenmektedir. Sürdürülebilirlik yönetim yaklaşımını tüm iş süreçlerine
entegre etme ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na katkı sağlama
vizyonuyla, Şirketimizin yapacağı yeni yatırımlarla yenilenebilir enerji kapasitesini artırırken
karbon emisyonlarının azalmasına halihazırda yaptığı yıllık 400.000 ton CO2 katkıyı da yılda
tahmini 80.000 ton CO2 katkıyla artıracaktır. Galata Wind'e verilmiş olan bu kredi, EBRD'nin
yenilenebilir enerji üretiminde özel sektör katılımı ile Türkiye'de temiz enerjiye hızlı geçişi teşvik
etme stratejisini desteklemektedir.

F. Finansal Durum
Galata Wind’in 2022 yılı ilk dokuz aylık özet konsolide finansal durum tablosu ve kar veya zarar tablosu
aşağıda yer almaktadır.

* FAVÖK = Brüt kar-faaliyet giderleri + amortisman ve itfa payları toplamı formülü ile hesaplanmıştır. Amortismanın içine TFRS 16
kapsamında finansal durum tablosunda yer alan kullanım hakkı varlıklarının amortismanları da dahil edilmiştir.
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Galata Wind’in 2022 yılının ilk dokuz ayında konsolide toplam varlıkları, bir önceki seneye göre %42
artarak 2.511,74 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in konsolide kısa vadeli yükümlülükleri 427,27
milyon TL olurken (31.12.2021: 288,05 milyon TL); uzun vadeli yükümlülükleri ise 426,5 milyon TL
olmuştur (31.12.2021: 481,85 milyon TL).
Uzun vadeli yükümlülüklerdeki azalış; 31 Aralık 2021 döneminde bulunan 75,1 milyon TL tutarındaki
ertelenmiş vergi yükümlülüğünün bu dönem ertelenmiş vergi aktifi hesaplandığı için olmamasıdır. Kısa
vadeli yükümlülükler içerisinde uzun vadeli TL kredilerin kısa vadeye düşen kısmı 258,27 milyon TL ve
kısa vadeli kullanılan 101,67 milyon TL bulunmaktadır. Kısa vadeli kredilerdeki artışın temel sebebi, 2022
Mayıs ayında kullanılan 170 milyon TL tutarındaki kısa vadeli TL kredilerin henüz kapanmamış kısmı
kaynaklıdır.
2019 yılının son döneminde ortaya çıkan Kovid 19’un (Koronavirüs) 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla
hazırlanan konsolide finansal tablolarda önemli nitelikte bir etkisi olmamıştır.
Galata Wind’in konsolide gelirleri 2022 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla
%160 artarak 862,70 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Hasılat artışının ana sebepleri, 2021 Mart
ayı sonunda tam kapasite operasyona giren Taşpınar RES’in de olumlu etkisiyle geçen yılın aynı
dönemine kıyasla % 10 üretim artışı ile toplam 587.485 MWh elektrik üretimi elde edilmesidir (30 Eylül
2021: 530.778 MWh). Buna ek olarak dolara endeksli satış fiyatları nedeniyle elektrik satış fiyatlarında
kura bağlı artış ve karbon emisyon sertifikası hakkı satış gelirlerinin (30.09.2022: 33,47 milyon TL) önceki
döneme (30.09.2021: 7,18 milyon TL) kıyasla % 366 artmış olmasıdır.
Satışların maliyeti 2022 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %50 artarak 161.1
milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Ağırlıklı olarak YEKDEM kapsamındaki santrallerde kurdaki artış,
YEKDEM kapsamında olmayan santrallerde ise 2022 yılının ilk dokuz ayında spot fiyatlardaki artışın da
etkisi ile satış gelirleri %160 artarken, özellikle Taşpınar santralinin devreye girmesi, ağırlıklı olarak
dövize endeksli bakım onarım giderlerinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla %112, dağıtım
giderlerinin geçen senenin aynı dönemine kıyasla %45 artmasına rağmen, maliyetlerdeki toplam artış
satış gelirlerindeki artışın altında kalmıştır.
Galata Wind’in konsolide brüt kârı bir önceki seneye göre %213 artarak 701,55 milyon TL (2021/09:
224,13 milyon TL); Konsolide Faiz, Amortisman ve Vergi öncesi Kârı ise (FAVÖK) %193 artışla 734.01
milyon TL olmuştur (2021/09: 250,51 milyon TL).
Esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderlerin önemli bir kısmı ticari faaliyet kapsamında bankalarda tutulan
TL ve döviz cinsi mevduta ilişkin faiz gelirleri ile döviz cinsi mevduat ve borçların değerlemesinden
kaynaklanan kur farklarından oluşmaktadır. Geçen senenin aynı dönemine kıyasla ağırlıklı olarak döviz
mevduatlarımızdaki artış (1 Ocak – 30 Eylül 2022 ortalama döviz mevduat: 21,1 milyon Amerikan Doları,
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7,9 milyon Avro / 1 Ocak – 30 Eylül 2021 ortalama döviz mevduat: 3,5 milyon Avro) sebebi ile elde
edilen kur farkı karı ile esas faliyetlerden net 147,98 milyon TL gelir elde edilmiştir (30 Eylül 2021: 2,50
milyon TL).
Net finansman giderleri, 2022 yılının ilk dokuz ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla %53 artarak
124,44 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. (2021/09: 81,45 milyon TL net finansman gideri). Bu durumun
temel sebebi 30 Eylül 2022 itibarıyla, geçen senenin aynı dönemine göre kurdaki yükseliş nedeniyle Euro
krediler kaynaklı kur farkı gideridir.
Galata Wind’in 2022 yılının ilk dokuz ayında vergi öncesi karı geçen senenin aynı dönemine kıyasla 579,95
milyon TL artarak 704,50 milyon TL gerçekleşmiştir (2021/09: 124,55 milyon TL kar). Net dönem karı
ertelenmiş vergi gelirlerinin etkisi ile 810,29 milyon TL olarak gerçekleşmiştir (2021/09: 92,78 milyon TL
kar).

F.1. Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin
tespit ve yönetim organı değerlendirmesi:
30.09.2022 tarihi itibarıyla, özkaynaklarımızın tutarı 1.657,98 milyon TL olup, 534.79 milyon TL olan
çıkarılmış sermayemizin %310’u oranında üzerindedir. Söz konusu oran, güçlü özkaynak yapımızın
göstergesidir.

F.2. Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:
Grup’un nakit ve finansal borçları vade yapısı, faiz riskleri, döviz riskleri gibi finansal risk yönetimi öğeleri
açısından sürekli takip edilmekte olup mevcut finansal yapısının iyileştirilmesi için herhangi bir önlem
alınması gerekmemektedir.

F.3. Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile
dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:
Galata Wind’in kar dağıtım politikası kurumsal internet sitesinde (www.galatawindenerji.com) yer
almaktadır. Galata Wind Yönetim Kurulu kar dağıtımını bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021 –
31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarda dağıtılabilir dönem karı oluşup oluşmadığını göre
değerlendirmiş ve önerilerini Genel Kurul’a sunmuştur.
Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")
Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas
Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;
23.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında çıkarılmış sermayenin net %25,24'i brüt %28,05’i
olmak üzere toplam brüt 150.000.000/net 130.000.000 TL tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılmasına
karar verilmiştir. Nakit Kar Payı Hak Kullanım işlemi 30.05.2022 tarihinde yapılmıştır.

F.4. Varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:
Galata Wind Enerji A.Ş.’nin Şirket hisseleri 22 Nisan 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem
görmeye başlamıştır.

G. Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi
G.1. Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetim politikalarına ilişkin
bilgiler:
Galata Wind, risk yönetimi politikaları çerçevesinde operasyonel, çevresel, bilgi teknolojileri, hukuk,
uyum, mali ve finansal risklerin tanımlanmasını ve ölçülmesini sağlamaktadır. Elde edilen veriler ışığında
Grup şirketine tavsiyelerde bulunmaktadır. Söz konusu riskler Şirket’in ilgili yöneticileri tarafından takip
edilmekte ve yönetilmektedir.

G.2. Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve
raporlarına ilişkin bilgiler:
Türk Ticaret Kanunu’nun 378. maddesi ve SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca, Yönetim
Kurulu’muzun 08.04.2022 tarihli sayılı kararı ile 2022 yılı hesap ve faaliyet sonuçlarının görüşüleceği
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Olağan Genel Kurul Toplantısı’na kadar görev yapacak Riskin Erken Saptanması Komitesi, B.5
maddesinde yer aldığı gibidir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi 01.01.2022-30.09.2022 ara hesap döneminde 4 toplantı
gerçekleştirmiştir.

H. Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik
H.1. Kurumsal Yönetişim Uyum Beyanı
Şirket, 22 Nisan 2021 (Ticker: GWIND) tarihinde Borsa İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem
görmeye başlamış olup, ilgili tarihten bu yana Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabidir. Şirket,
Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“Tebliğ”) uyarınca eşitlik, şeffaflık, hesap
verebilirlik ve sorumluluk ilkelerinin benimsenmesi için çaba göstermiştir. Buna göre Şirket Esas
Sözleşmesi’nin “Kurumsal Yönetim İlkeleri” başlıklı 24. maddesinde “Şirket ve organları Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın
yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşme’ye aykırı sayılır. Kurumsal
Yönetim İlkelerinin uygulanması ve Şirket’in ilişkili taraf işlemlerinde önemli görülen işlemlerde Sermaye
Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.” denilmektedir.
Galata Wind Enerji, zorunlu ilkelere uymak için azami gayreti göstermekte olup, önümüzdeki dönemde
zorunlu olmayan ilkelerin hayata geçirilmesini hedeflemektedir. Şirket ayrıca kurumsal yönetişim uyum
derecelendirme sürecini başlatmayı ve bununla birlikte BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer almayı
da hedeflemektedir.
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H.2. Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik Yaklaşımı
Sürdürülebilirlik, işimizin merkezinde yer alıyor. Esas faaliyet olarak doğanın eşsiz güçleri olan rüzgar ve
güneş ile ilgileniyoruz. Galata Wind olarak %100 yenilenebilir ve çevreye duyarlı elektrik üretiyor ve bu
sayede Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için çalışıyoruz. Çevreyi korumayı, yalnızca
yenilenebilir ve temiz enerjiye yatırım yapmayı ve taahhütlerimiz doğrultusunda emisyonları azaltmaya
yönelik faaliyetlerde bulunmaya kararlıyız. Çevre duyarlılığı konusunda bilinçlendirme eğitimleri vererek
çalışanlarımızı geliştirmek suretiyle, ülkemiz ve müşterilerimiz için sürdürülebilir değer yaratmayı amaç
edindiğimizden, paydaşlarımız ve topluluğumuz vizyonumuzun temelini oluşturmaktadır. Kalite, çevre, iş
sağlığı ve güvenliği ve enerji performansı konularında belirlediğimiz belirli göstergeler aracılığıyla
süreçlerimizi izleyerek, riskleri ve olası acil durum sonuçlarını belirleyip azaltarak sürekli iyileştirmeyi
hedefliyoruz. Bu şekilde, temiz, yeşil bir geleceği mümkün kılan faaliyetlerde bulunurken ve hedefler
belirlerken insan ve çevre sağlığını korumaya çalışıyoruz. Bu inançlar, sürdürülebilirlik konusundaki
görüşlerimizin temelini teşkil ediyor.
Galata Wind Sürdürülebilirlik yaklaşımı aynı zamanda kurumsal risk yönetiminin bir parçası olarak da ele
alınmaya başlamış ve yönetim yapısı oluşturulurken dünyada yaygın biçimde kullanılan sürdürülebilirlik
standartları temel alınmıştır. Bu kapsamda kilit paydaş analizi tamamlanmış ve öncelik çalışması
yapılmıştır. AA1000SES (AccountAbility Stakeholder Engagement Standard) tarafından önerilen
metodoloji kullanılarak belirlenen kilit paydaşların sosyal, çevresel,, ekonomik beklentilerinin yanı sıra
sektörel öncelikler, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Dünya Ekonomik Forumu Risk Raporu gibi
çeşitli kaynakların risk bakış açısı ve göstergeleri de dikkate alınmıştır. Galata Wind Sürdürülebilirlik bakış
açısı aşağıdaki unsurlar üzerine kurgulanmaktadır:

Hedefler ve
Taahhütler

Etki Alanı

Ekolojik
Çevre
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Sürdürülebilirlik Politika ve Prosedürleri
Galata Wind temiz ve yeşil bir gelecek sağlamak için önemli adımlar atıyor. Sektör yüksek düzeyde
düzenlemeye tabi olduğundan, yürürlükteki bazı politika ve prosedürler ISO sertifikası almanın doğal
sonucu olup, bazıları ise kanunen zorunludur. Galata Wind, şirket merkezinde ve enerji santrallerinde
ISO 9001, 14001, 45001, 10002 ve 50001 standartlarının yanı sıra ISO/IEC 27001 standardına sahip
olma konusunda uzun bir geçmişe sahip olduğunu gösteriyor.
Galata Wind tüm santrallerinde; 6831 sayılı “Orman Kanunu” ve “Orman Kanununca Alınması Gereken
İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik”, 2872 sayılı “Çevre Kanunu” ve “Çevre Kanununca Alınması
Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik”, 29274 sayılı “Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde
Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik” ile 29865 Sayılı “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği” uyarınca alınması gereken tüm
belgeleri almıştır. Şirket tüm santrallerinde, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji
Yönetimi Sistemi belgelendirmeleri ile desteklediği kalite uyumluluk çalışmalarına ek olarak karbon
emisyon azaltımı çalışmaları kapsamında Gold Standard, VCS, ve IREC kayıt sürecini de tamamlamıştır.
Galata Wind, sürdürülebilirlik yaklaşımının temeline Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı
almıştır. Bu doğrultuda tüm strateji ve yatırım planlarını hayata geçirirken ana faaliyet alanının yanında
tüm operasyonlarını ve süreçlerini sürdürülebilir kılmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Galata Wind
aynı zamanda Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) imzacısıdır.

Sürdürülebilirlik ve ESG Derecelendirme
Galata Wind Enerji A.Ş.’nin Moody’s ESG Solutions tarafından Mart 2022’de güncellenen sürdürülebilirlik
değerlendirmesi raporunda genel skoru 57/100’den 60/100’e yükseltilerek A1 “İleri Düzey” yeterlilik
derecesine getirilmiştir. Raporda, Galata Wind Enerji A.Ş.’nin, insan sermayesi ve operasyonel verimlilik
ile ilgili konularda ileri seviyede gelişmiş bir performans ve çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG)
faktörlerini stratejisine entegre etmek üzere güçlü bir istek ve kapasite sergilediği belirtilmiştir. Bu
Sürdürülebilirlik Derecelendirmesi Moody's ESG Solutions'ın bir parçası olan V.E tarafından
yürütülmüştür.
Haziran 2022 tarihinde Sustainalytics tarafından yapılan analiz sonucunda Galata Wind Enerji A.Ş.'nin
Çevresel, Sosyal ve Yönetişim ("ÇSY") Risk Derecelendirme Notu 19,9 olarak tespit edilmiştir. Belirlenen
bu not uyarınca, Şirketimizin, ÇSY yönetişimi ile ilgili en iyi uygulamalarla uyumlu ve ÇSY konuları için
yönetim kurulu düzeyinde bir gözetime sahip olduğu ile ÇSY faktörlerinden finansal olarak önemli ölçüde
etkilenme riskinin "Düşük" kategoride olduğu değerlendirilmiştir. ÇSY Risk Derecelendirmesi Notu'na
göre, Galata Wind, Elektrik Hizmetleri (Utilities) sektörü içinde 675 adet şirket arasında 80. sırada yer
almıştır.
Sustainalytics tarafından yapılan değerlendirme, Şirketimizin faaliyet gösterdiği sektöre özgü önemli ESG
risklerine ne kadar maruz kaldığı ve şirketin bu riskleri ne kadar iyi yönettiğini ölçen ESG Risk
Derecelendirmeleri araştırma çerçevesine dayanıyor. ESG Risk Derecelendirmeleri, yönetilmeyen ESG
riskinin nicel bir ölçümünü sunarken bu riski; "ihmal edilebilir, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek" olacak
şekilde beş seviye ile kategorize ediyor.

İ. Diğer Hususlar
İ.1. Topluluğa dahil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları hakkında bilgiler:
Topluluğa dahil işletmelerin ana şirket sermayesinde payı yoktur.

İ.2. Konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç denetim ve
risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalar:
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Konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında
Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”)’na
uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9’uncu maddesinin (b) bendine
dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK’nın 15 Nisan 2019 tarihli kararı ile belirlenip kamuya
duyurulan 2019 TFRS Taksonomisi’ne uygun olarak hazırlanmıştır.

İ.3. TTK’nın 199’uncu maddesinde öngörülen raporlar hakkında bilgi:
Şirketin faaliyet raporu ve bağlılık raporu Türk Ticaret Kanunu hükümleri dâhilinde düzenlenmektedir.
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin TTK’nın 199/4’üncü maddesi çerçevesinde bir talebi olmamıştır.

İ.4. İlişkili taraflarla ilgili işlemler:
Galata Wind’in, “müşterek yönetime tabi iş ortaklıkları” da dahil olmak üzere, doğrudan veya dolaylı
olarak iştirak ettiği tüzel kişiler; şirket üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak; tek başına veya birlikte
kontrol gücüne sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklar ile bunların yakın aile üyeleri (ikinci dereceye kadar)
ve bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya birlikte kontrol edilen tüzel kişiler ile
bunların önemli etkiye sahip olduğu ve/veya kilit yönetici personel olarak görev aldığı tüzel kişiler;
Şirket’in bağlı ortaklığı ile Yönetim Kurulu Üyeleri, kilit yönetici personeli ile bunların yakın aile üyeleri
(ikinci dereceye kadar) ve bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya birlikte kontrol
edilen tüzel kişiler, ilişkili taraflar olarak kabul edilmiştir. İlişkili taraflarla ilgili işlemler 30 Eylül 2022
tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlarında Dipnot 23
– İlişkili Taraf Açıklamaları başlığı altında verilmektedir.

İ.5. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst
düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya
bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya
şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya
başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu
sınırsız ortak sıfatıyla girmesi:
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve
bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına
neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmamıştır. Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren
ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmamış veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir
başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir.

İ.6. Bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, sermayesinde yüzde
beş, on, yirmi, yirmibeş, otuzüç, elli, altmışyedi veya yüzde yüz paya sahip olduğumuz
ortaklıklarda, sahip olduğumuz payların oranının bu oranların altına düşmesi veya üstüne
çıkması durumunda, bu durum ve gerekçesi:
Yoktur.

İ.7. Diğer hususlar:
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler:
BIST ELEKTRİK / BIST YILDIZ / BIST KATILIM TUM / BIST TÜM / BIST 100 / BIST BALIKESİR / BIST
HİZMETLER / BIST 100-30 / BIST HALKA ARZ / BIST KATILIM 50 / BIST KATILIM 100
Galata Wind 22 Nisan 2021 tarihi itibariyle Yıldız Pazar’da işlem görmektedir.
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J. Sorumluluk Beyanı
GALATA WİND ENERJİ A.Ş.
FİNANSAL RAPOR VE FAALİYET RAPORU’NUN KABULÜNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU’NUN
KARAR TARİHİ: 02.11.2022

KARAR SAYISI: 2022/39
SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN
II-14.1 TEBLİĞİ’NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI

Galata Wind Enerji A.Ş.’nin, 01.01.2022-30.09.2022 ara hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu
(“SPK”)’nun II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”
kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından
yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”)’na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları
(“TFRS”)’na uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (“KHK”)’nin 9’uncu
maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK’nın 04.10.2022 tarihli Kararı ile
belirlenip kamuya duyurulan 2022 TFRS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden
geçmemiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı Konsolide Finansal Rapor’u; ile 01.01.2022 – 30.09.2022
ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup;
görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde;
-

Konsolide Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu’nun, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya
açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi önemli bir
eksiklik içermediği,

-

Yürürlükteki Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanmış Konsolide Finansal Rapor’un,
Şirket’in aktifleri, pasifleri, kar ve zararı ile finansal durumu hakkında gerçeği dürüst bir biçimde
yansıttığı ve Faaliyet Raporu’nun da Şirketin işin gelişimini ve performansını ve finansal durumunu,
karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı,

tespit olunmuştur.
Hüseyin Faik AÇIKALIN

Ozan KORMAZ

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

(Aslında imza vardır)

(Aslında imza vardır)

Z. Onur AYTEKİN

Burak KUYAN

Genel Müdür Yardımcısı- CFO

Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

(Aslında imza vardır)

(Aslında imza vardır)
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K. Faaliyet Raporunun Kabululüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Toplantı Tarihi: 02.11.2022
Karar No

GALATA WİND ENERJİ AŞ.
YÖNETİM KURULU KARARI

: 2022/39

Şirket Yönetim Kurulu aşağıda imzası bulunan üyelerinin katılımıyla gündemindeki konuları karara
bağlamak üzere şirket merkezinde toplandı.
Gündem

: Şirket’in 01.01.2022-30.09.2022 ara hesap dönemine ait Finansal Raporu ile Faaliyet
Raporu’nun kabulü.

Karar

:

Yapılan görüşmeler neticesinde;
-

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya
İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
(“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”)’na ve Türkiye Finansal
Raporlama Standartları (“TFRS”)’na uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname (“KHK”)’nin 9’uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve
KGK’nın 04.10.2022 tarihli kararı ile belirlenip kamuya duyurulan 2022 TFRS Taksonomisi’ne uygun
olarak hazırlanan; bağımsız denetimden geçmemiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2022
– 30.09.2022 ara hesap dönemine ait ekli Konsolide Finansal Raporu’nun kabulüne,

-

Türk Ticaret Kanunu (“TTKn.”), T.C. Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”)’nın “ Şirketlerin Yıllık Faaliyet
Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” ve SPK’nın II-14.1 sayılı “Sermaye
Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne uygun olarak hazırlanan; 01.01.2022 –
30.09.2022 ara hesap dönemine ait finansal tablo ve dipnotları ile uyumlu; bağımsız denetimden
geçmemiş, 01.01.2022 – 30.09.2022 ara hesap dönemine ait Faaliyet Raporu’nun kabulüne,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ

BAŞKAN VEKİLİ
BORA YALINAY

ÜYE
NESLİHAN SADIKOĞLU

MURAHHAS ÜYE
BURAK KUYAN

BAĞIMSIZ ÜYE
OZAN KORKMAZ

BAĞIMSIZ ÜYE
HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN
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L. Finansal Rapor
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