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GALATA WİND ENERJI ANON|M ŞİRKETİ
MERKEZ: BURHANiYE MAH. KıSlKLl CD. No: 65 ÜSKüDAR, ıSTANBUL l TÜRK|YE
ŞUBE 1: şAH REs DEDEoBA MAH.No. 275lA BAND|RMA / BALlKEsin ı rÜnxiyE
ŞUBE 2: MERsiN REs ÖzLÜKÖyÜ ııevxiİ MuT , MERsiN , TÜRKİYE
ŞUBE:3: TAşPINAR REs . KoRUBAş| MAH. NiLÜFER, BURSA
lllcA MAH. DAĞLAR MEVKii 10016 ADA VE 5 PARSEL MiziYE, ERZURuM
lLlcA MAH. DAĞLAR MEVKıi 10007 ADA, 12 PARSEL AziziYE/ ERZURUM

AsAĞ| KAyABAşı MAH. KuRuDERE röyüııuevxii ıoz Rol 1 NoLU pARsEL yE243ADA 6 NoLU
PARSEL HıNls, ERZURUM
AşAĞ| iNcEsu Köyü osMAN çAyıRı MEvKii 104 ADA 262 NoLu pARSEL KARAyAZı, ERzuRuM
TATAR KÖYÜ AVLANDERE MEVKii ,l254 PARSEL MERKEZ l ÇoRUM

DSR BELGELENDİRME tarafından denetlenmiş ve uygulamakta olduğu
Çevre Yönetım Sisteminin
is audited by DSR Ceıtification and applied
Environmental Management Sysfem meet the requkements of

lSO

14001 :20 15

standardına aşağıdaki kapsamda uymakta olduğu gözlenmiştir.
standard for the following activities"

RüZGAR vE GüNEş ENERJ| sANTRALi işıeııvıesi, ELEKTRiK ENERJiSl üneriıııi
W\ND AND SaLAR P1WER PLANT aPERATloN, ELECTR|C PjWER GENERAI/ON

Sertifika No
20.10.2020

sertifika Tarihi

ceıtificate Date

/ Certificafe No:

EMS_20.10.343

13la.2a21

sertifika son Basım Tarihi
Certificate Lasi /ssue Daie

121a 2022

Geçerlilik Tarihi
Certificate Expiry Date

Sertifi ka

EA Kodu/EA 25

3 Yıl/Years

Periyodu

Code:

Period
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DsR TEKN|K MUAYENE SERTİFİKASYoN Hiz. LTD. şTİ.
YeşilbağlarMah.Selvili Sk.HelisBeyazOİis2i1 ABlokNo:207PENDİK/isrnNsulırÜRKiYE
E-mail: info@dsrbelgelendirme.cOm.tr

-

ıel: +902166060635

Web: www.dsrbelgelendirme.com.tİ

ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Burada açıkladığımız çevre politikası, Galata Wind Enerji A.Ş ve tesislerindeki yönetim, enerji
üretimi, bakım proseslerini direkt ya da endirekt etkileyen bütün faaliyetleri kapsar.
Çevre Politikamız;
Çevreyi korumak,
Kirliliği kaynağında önlemek ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz
etkilerini azaltmak,
Çevreye olan etkilerimizin azaltılması için gerekli insan ve teknoloji kaynaklarını
sağlamak,
Atıkları minimuma indirmek,
Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak,
Çalışanlara, çevre bilinci ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları
geliştirmek,
İlgili çevre mevzuatı gereklerini karşılamak,
Çevre yönetim sistemlerini sürekli geliştirmek için çalışmak.

Yönetim Kurulu Başkanı

YN.F.02 R00 – 20.05.2015

OUR ENVIRONMENTAL POLICY
The environmental policy we hereby declare covers all activities that directly or indirectly affect the
management, power generation, and maintenance processes at Galata Wind Enerji A.Ş and its plants.

To protect the environment,
To prevent pollution at its source and to mitigate the impacts of our activities on
the environment,
To be committed in investing in domestic, renewable and clean energy,
To set objectives for regularly measuring our impact on climate (greenhouse gas
emissions),
To engage in activities to reduce our emissions in line with our commitments,
To undertake to share the obtained results of our climate mitigation activities
with our stakeholders,
To provide the necessary human and technology resources to reduce our
environmental impact,
To minimize waste,
To identify and mitigate risks for environmental emergencies,
To improve our employees by providing awareness-raising trainings on
environmental awareness,
To meet the reqıirements of the relevant environmental legislations,
To work continuously towards improving our environmental management
systems.

Our Chairman of the Board of Directors has the direct responsibility and oversight of our
environmental policy which covers issues related to our climate change management efforts.
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