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SGS CLIMATE CHANGE  

TRAINING SERVICES 

Our climate change training courses 
help you to monitor and report GHG 
emissions accurately and transparently. 
You gain an expert knowledge and 
in-depth understanding of carbon 
accounting and the related issues for 
your business. This allows you to ensure 
full compliance with relevant GHG 
standards and criteria – meaning you 
can manage risks effectively and gain 
competitive advantage.

INTROdUCTION  

TO CARbON ACCOUNTING 

This one day module is suitable for 
those new to GHG accounting or for 
anyone who needs to further their 
knowledge and understanding on 
climate change issues, including: 

bY ENGAGING IN CLIMATE 
CHANGE TRAINING

Climate change is now a key 

issue for organisations worldwide. 

Mandatory legislation is making 

increasing demands on companies 

to monitor and report their 

greenhouse gas (GHG) emissions. 

SGS is a leader in supplying 

climate change training that 

allows organisations, of any size, 

to demonstrate an active and 

effective engagement in GHG 

inventories, carbon footprinting 

and GHG verification. 

REALIS   E  FINANCIAL 
ANd COMPET      TIVE 
A       VANTAGE
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KLİM D

SEMİNERLERİYLE FİNANSAL

ĞİŞİKLİĞİ

REKABET AVANTAJLARINI 
HAYATA GEÇİREBİLİRSİNİZ

İklim değişikliği şu anda dünya 
genelindeki tüm kuruluşlar için 
önemli bir konudur. Mevzuat 
zorunlulukları uyarınca sera 
gazı emisyonlarını izleme 
ve raporlama konusunda 
şirketlerden gittikçe daha fazla 
talep gelmektedir. SGS, hangi 
büyüklükte olursa olsun bütün 
kuruluşların aktif ve etkili bir 
şekilde sera gazı envanteri 
çıkarmasını, karbon ayak izi ve 
sera gazı doğrulaması yapmasını 
sağlayan iklim değişikliği 
seminerlerinde bir liderdir.

SGS İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SEMİNER 

HİZMETLERİ

İklim değişikliği seminer hizmetleri ile 
size sera gazı emisyonlarını doğru ve 
şeffaf bir şekilde izleme ve raporlama 
konusunda yardımcı oluyoruz. Bu 
sayede karbon hesabı ve bunun işinizle 
bağlantısı hakkında uzmanlık bilgileri 
ve derin bir anlayış kazanırsınız. 
Böylece ilgili sera gazı standartları 
ve kıstaslarına tam uygunluk sağlar 
ve riskleri etkili bir şekilde yöneterek 
rekabet avantajı sağlarsınız.

Aşağıdakileri içeren bir günlük seminer 
modülü,  sera gazı hesaplarında yeni 
olan veya iklim değişikliği konuları 
hakkında bilgi ve anlayışlarını 
genişletmeye ihtiyaç  duyanlara 
yöneliktir:

KARBON MUHASEBESİNE GİRİŞ



 • İklim değişikliğine ilişkin eylem 
planı

 • İklim değişikliğine ilişkin politikalar 
ve mevzuatlar

 • Sera gazı envanteri, karbon ayak 
izi ve karbon nötr kavramları  

 • Farklı sera gazı standartları ve 
yöntemleri 

 • Karbon hesabı ve raporlamasının 
temel ilkeleri

 • Sera gazı emisyonlarının 
hesaplanmasına dair yöntemler 

SERA GAZI ENVANTERİNİN YÖNETİMİ

Bu modülde, sera gazı envanterlerinin 
oluşturulması ve yönetilmesine 
ilişkin bilgiler verilmektedir. Modül, 
ISO 14064-1 ve WRI/WBCSD Sera 
Gazı Protokolü gereksinimlerine 
odaklanmıştır.

Seminerde ana hatlarıyla şunlar yer 
almaktadır:

 • Raporlama ilkeleri

 • Envanter sınırları 

 • Hesaplama yöntemleri

 • Envanter hazırlama 

 • Envanter kalite yönetimi 

 • Sera gazlarının raporlanması 

 • Doğrulama hazırlıkları 

ÜRÜN KARBON AYAK İZİ

Bu modülde, dünya genelindeki 
şirketlerin gittikçe artan ilgisini 
kazanan Ürün Karbon Ayak İzi (PCF) 
hakkında bilgiler verilmektedir.

Seminer aşağıdakileri kapsamaktadır:

 • PCF Analiz Süreci

 • PCF Standartları (ISO 14067, 
PAS 2050, WRI Yaşam Çevrimi 
Standardı)*

 • Sınırların tanımlanması

 • PCF Hesaplaması

 • Raporlama 

 • Doğrulama hazırlıkları 

*Seminerler sadece bir standart üzerinden 

verilebilir.

SERA GAZI DOĞRULAMASI - ISO 14064-3

Bu modül* sizi sera gazı doğrulayıcısı 
olmaya hazırlar ve  ‘Lider Doğrulayıcı’ 
olmak için bir ön koşuldur. Bu 
modülde, örnek olaylar ve pratik 
alıştırmalar sunulmaktadır.

Seminer aşağıdakileri kapsamaktadır:

 • Doğrulama hazırlıkları 

 • Bir doğrulama yaklaşımı 
geliştirilmesi

 • Stratejik inceleme ve risk analizi 

 • Doğrulama ve numune alma 
planları 

 • Veri ve uygunluk doğrulaması 

 • Doğrulama bulguları

 • Doğrulama beyanları

 • Teknik inceleme 

*Bu seminere kayıt olmadan önce ‘Karbon 
Muhasebesine Giriş’ ve ‘Sera Gazı Envanter 
Yönetimi’ modülleri tamamlanmış olmalıdır.

DİĞER SEMİNERLER

Ayrıca, aşağıdakiler dahil olarak, 
gereksinimlerinizi karşılamaya 
yönelik özel sera gazı seminerlerimiz 
bulunmaktadır:

 • Kapsam 3 raporlama 

 • AB Emisyon Ticaret Sistemi Evre 3

 • Havacılık sektörüne yönelik 
AB Emisyon Ticaret Sistemi 
doğrulaması 

Ayrıca, farklı sanayi kollarına özel 
seminerler vererek seçeneklerimizi 
sürekli genişletiyoruz. En güncel 
seminer listemiz için lütfen http://
www.sgs.com.tr/tr-TR/Training-
Courses-Seminars.aspx adresini 
ziyaret ediniz.

SEMİNER MEKANLARI

Bireysel ihtiyaçlarınızı esas alarak 
seminerlerimizi farklı şekillerde 
verebiliyoruz:  

Herkese açık seminerler: Önceden 
belirlenen tarihlerde ve mekanlarda 
düzenlenir, diğer kuruluşların 
katılımcıları ile etkileşim avantajı 
sunar.

Şirket içi seminer: Şirketiniz 
bünyesinde gerçekleştirilir; 
kuruluşunuza özel gereksinimler ve 
kültürüne en uygun mesajlar ve sunum 
şekline uyarlanır. Belirli bir personel 
grubuna yönelik veya gizlilik isteyen 
durumlar için uygun ve tasarruflu bir 
çözümdür.

E-seminer: Fazla sayıda personelin 
hızlı ve etkili bir şekilde bilgilenmesi 
için geliştirilmiştir ve katılımcıların 
ilerleyişini izlemeyi hedefleyen takip 
verileri sağlar.

AVANTAJLAR

İklim değişikliği semineri, raporlaması 
ve doğrulaması alanında bir 
lider olarak SGS, özellikle sera 
gazı raporlaması ve doğrulaması 
konusundaki pratik deneyimlerinden 
ötürü seçilmiş özel uzman bir ekibe 
sahiptir. Etkileşimli ve ödüllendirici bir 
yolla seminer hedeflerinizi tümüyle 
gerçekleştirmenizi temin edecek 
hızlandırılmış öğretici teknikleri 
vasıtasıyla en yeni bilgileri almanızı 
sağlarız.

NEDEN SGS?

SGS dünyanın lider gözetim, 
denetim, test ve belgelendirme 
kuruluşudur. Kalite ve doğrulukta 
küresel esasta bir referans olarak 
tanınmaktadır ve 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 işine adamış 
ekibimiz sayesinde her nerede, ne 
şekilde ortaya çıkmış olursa olsun 
bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabiliriz. 
Bağımsız, mükemmel ve yenilikçi 
olarak bilinen itibarımız sayesinde 
verim arttırıcı, risk azaltıcı ve rekabet 
avantajı sunan hizmetleri size 
iletmede piyasa lideri haline gelmiş 
bulunmaktayız.

SGS’NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ HEDEFLERİNİZİ 

HAYATA GEÇİRME KONUSUNDA -    

SAĞLAYABİLECEĞİ YARDIM İÇİN LÜTFEN 

AŞAĞIDAKİ  E-POSTA ADRESİNDEN BİZİMLE 

İLETİŞİME GEÇİN VEYA WEB SİTEMİZİ 

ZİYARET EDİN:  

ENVI.TURKEY@SGS.COM 

WWW.SGS.COM.TR 

http://www.sgs.com.tr/tr-TR/Training-Courses-Seminars.aspx
http://www.sgs.com.tr/tr-TR/Training-Courses-Seminars.aspx
http://www.sgs.com.tr/tr-TR/Training-Courses-Seminars.aspx
mailto:ENVI.TURKEY%40SGS.COM?subject=
http://WWW.SGS.COM.TR 
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