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Şirketiniz açısından sera gazı salınımı ve 
diğer çevresel etkileri izlemek daha önce 
hiç bu kadar önem taşımamış olabilir. 
Salınımın azalması, hem şirketinizin hem 
de gezegenimizin faydasınadır.  Sera 
gazı salınımı doğrulaması ve diğer çevre 
hizmetleri konusunda dünyaca tanınan 
küresel bir lider olarak SGS, gönüllü 
ve zorunlu raporları hızlı ve doğru bir 
şekilde hazırlar.  Kuruluşunuzun Sera Gazı 
salınımlarına dair verilerinin güvenilirliğini 
garantilemesi önemlidir. SGS, size sera 
gazı salınımlarını azaltma, yönetme ve 
doğrulama konusunda çeşitli şekillerde 
yardımcı olabilir.

İŞLETMENİZ İÇİN 

HIZLI EMİSYON İZLEME
SGS İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ PROGRAMI 

HAKKINDA
SGS, salınımların doğrulanması ve 
azaltılmasına yönelik çok çeşitli 
hizmetler sunmaktadır. Hizmetlerimizle, 
uzun dönem boyunca gerçek ve 
ölçülebilir azalma sağlayacak proje 
tasarımlarınızı doğrulama konusunda 
sizlere yardımcı olabiliriz. Salınımların 
ve bunlarda sağlanan azalmanın tam, 
tutarlı, karşılaştırılabilir ve doğru bir 
şekilde belirlenmesini sağlayacak 
izleme sistemleri ve verilerini 
doğrulayabiliriz. Tescil ve ticaret 
amaçlı olarak salınımlardaki azalma ile 
karbon ayak izi ve karbon nötr olarak 
belgelendirilebilmektedir. SGS ile 
kuruluşunuz, güven oluşturma ve yüksek 
güvenilirlik sağlama amacıyla tasarlanmış 
prosedürlere dayandırılabilir.

SGS, ÇEŞİTLİ TAMAMLAYICI HİZMETLER 

SUNAR 

• Çevre testleri
• Alev veriminin izlenmesi 
• Atık analizi
• Proje izleme ve denetimi 
• Proje finansmanının izlenmesi 

• Teknik durum değerlendirmesi
• Mal sahibi temsilciliği
• Petrol durum izlemesi
• Biyoyakıt testleri
• Ölçüm belirsizliği
• Petrol, gaz ve kömür kalitesi ve 

miktarı 
• Petrokimyasallar 

UZMANLIĞIMIZ

SGS İklim Değişikliği Programı 1997 
yılında başlatılmıştır. Uzmanlığımız, 
yüzlerce sera gazı projesi ve 
envanterinin onay ve doğrulanmasına 
dayanmaktadır. Dünya genelinde 1650 
ofis ve laboratuvardan oluşan bir ağda 
200’den fazla çevre uzmanlık eğitimi 
almış personele sahibiz. Deneyimimiz, 
dünyanın her yerinden çok çeşitli 
müşterilerle çalışmış olmayı da kapsıyor. 
Bu çeşitlilik, en küçüğünden en 
büyüğüne birden fazla sahada ve ülkede 
emisyon üretecisini ve proje portföylerini 
içermektedir. Aşağıda görülebileceği 
üzere çok farklı sistemlere uygun olarak 
hizmet vermekteyiz.
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PROJELER

• Temiz Gelişim Mekanizması (CDM)
• Ortak Uygulama (JI)
• Gönüllü Karbon Standardı (VCS)
• ISO 14064
• Gold Standart
• Şikago İklim Borsası (CCX)
• İklim Faaliyetleri Rezervi
• Emisyon Azaltma Projeleri (PRE) 

Sistemi (Yeni Zellanda)

ENVANTERLER

• AB Emisyon Ticareti Sistemi 
• İklim Sicili (TCR)
• Batı İklim Girişimi (WCI)
• Kaliforniya İklim Faaliyetleri Kayıt 

Sistemi (CCAR)
• İklim Değişikliği ve Emisyon Yönetimi 

Kanunu (Alberta, Kanada)
• ISO 14064
• Avustralya Ulusal Sera Gazı ve Enerji 

Raporlama  (NGER) Programı

ÜRÜNLER VE HİZMETLER

• PAS 2050 – Mal ve hizmetlerin 
yaşam döngüsü boyunca sera gazı 
emisyonlarının hesaplanmasına 
yönelik şartname 

• Karbon ve Sürdürülebilir Tedarik 
Zinciri Raporlaması  (örnek, RTFO- 
İngiltere)

AVANTAJLAR

Salınım doğrulama hizmetlerimizden 
faydalanmak suretiyle şirketiniz, 
ortaklarınız ve paydaşlarınıza ait 
sera gazı salınım verilerinin güvenilir 
olmasını temin altına alırsınız. SGS, 
güven duyabileceğiniz deneyim, bilgi 
ve saygınlığa sahiptir. Kuruluşunuzun 
yaptığı salınımları nasıl yöneteceğiniz 
ve azaltacağınız hususunda uzmanlık 
bilgilerine erişirken bir yandan da 
şirketinizin gezegenimize daha olumlu bir 
etkide bulunduğunu biliyor olacaksınız.

NEDEN SGS?

SGS dünyanın lider gözetim, denetim, 
test ve belgelendirme kuruluşudur. Kalite 
ve doğrulukta küresel esasta bir referans 
olarak tanınmakta olup, dünya genelinde 
1650 ofis ve laboratuvardan oluşan 
bir ağda 80.000’den fazla çalışanımız 
bulunmaktadır.

İhtiyaç duyulan her alanda piyasa öncüsü 
hizmetler sunmak için daima müşteri ve 
toplum beklentilerinin ötesini görmek 
öncelikli hedefimizdir.

Büyük ölçekli, karmaşık uluslararası 
projeleri üstlenme ve yürütmede 
deneyim sahibiyiz. Yerkürenin her 
noktasında bulunan çalışanlarımız yerel 
pazarların dilini konuşup kültürlerini 
anlarken, küresel düzeyde tutarlı, 
güvenilir ve etkili bir çalışma yapar.

Çevre sektörünün her alanında yenilikçi 
hizmet ve çözümler sunuyoruz. Küresel 
ofis ve laboratuvar ağımız ve kendini 
adamış ekibimiz sayesinde her nerede ne 
şekilde ortaya çıkmış olursa olsun bütün 
ihtiyaçlarınızı karşılayabiliriz. Bağımsız, 
mükemmel ve yenilikçi itibarımız 
sayesinde verim arttıran, risk azaltan ve 
rekabet avantajı sunan hizmetleri size 
sunmada piyasa öncüyüz.

EMİSYONLARINIZIN SGS TARAFINDAN 

DOĞRULANMASI İÇİN AŞAĞIDAKİ E-POSTA 

ADRESİNDEN

ENVI.TURKEY@SGS.COM BİZİMLE İLETİŞİME 

GEÇİN VEYA WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİN:  

WWW.SGS.COM.TR

PROJECTS

• Clean Development Mechanism (CDM) 

• Joint Implementation (JI) 

• Voluntary Carbon Standard (VCS) 

• ISO 14064 

• Gold Standard 

• Chicago Climate Exchange (CCX) 

• Climate Action Reserve

• Projects to Reduce Emissions (PRE) 
Scheme (New Zealand) 

INVENTORIES

• EU Emissions Trading Scheme 

• The Climate Registry (TCR) 

• Western Climate Initiative (WCI) 

• California Climate Action  
Registry (CCAR) 

• Climate Change and Emissions 
Management Act (Alberta, Canada) 

• ISO 14064 

• Australian National Greenhouse and 
Energy Reporting (NGER) Program 

PRODUCTS AND SERVICES

• PAS 2050 - Specification for 
the assessment of the life cycle 
greenhouse gas emissions of goods 
and services 

• Carbon and Sustainability Supply 
Chain Reporting (e.g. UK RTFO)

THE BENEFITS

Through using our emissions verification 
services, you are reassuring your 
company, as well as its shareholders and 
stakeholders, that your GHG emissions 
data is reliable. SGS has the experience, 
information, and reputation that you can 
trust. You will have access to expert 
knowledge on how to manage and reduce 
your organisation’s emissions, while also 
knowing that your company is having a 
more positive impact on the planet.

WHY SGS?

SGS is the world’s leading inspection, 
verification, testing and certification 
company. Recognised as the global 
benchmark for quality and integrity, 
we employ over 64 000 people and 
operate a network of more than 1 250 
offices and laboratories around the 

world. We are constantly looking beyond 
customers’ and society’s expectations in 
order to deliver market leading services 
wherever they are needed.

We have a history of undertaking and 
successfully executing large-scale, 
complex international projects. With a 
presence in every single region around 
the globe, our people speak the language 
and understand the culture of the 
local market and operate globally in a 
consistent, reliable and effective manner. 

We provide innovative services 
and solutions for every part of the 
environmental industry. Our global 
network of offices and laboratories, 
alongside our dedicated team, allows 
us to respond to your needs, when 
and where they occur. Our reputation 
for independence, excellence and 
innovation has established us as the 
market leader in providing services 
that improve efficiency, reduce risk and 
deliver competitive advantage for you.

TO LEARN HOW SGS CAN VERIFY YOUR 

EMISSIONS CONTACT ENVI@SGS.COM 

OR VISIT WWW.SGS.COM/ENVI

mailto:ENVI.TURKEY%40SGS.COM?subject=
http://WWW.SGS.COM.TR
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