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OTANSİYEL ÇEVRE 
SORUNLARININ
YATIRIMINIZ ÜZERİNDEKİ 
ETKİSİ HAKKINDA SGS’DEN 
GÜVENİLİR TAVSİYELER ALIN 

P
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Günümüzün istikrarsız, dalgalı 

finans ve iş dünyasında, 

endüstriyel geçmişe sahip bir 

mülkün çevresel sorunlarını 

belirlemek zaruridir. SGS Çevresel 

Durum Tespit Değerlendirmeleri, 

şirket birleşme ve devralımların 

yanı sıra elden çıkarmalara ilişkin 

kararlar alma aşamasında da tam 

olarak bilgi sahibi olmanızı sağlar. 

Yaptığımız çevre değerlendirmesi 

ile söz konusu sahaya ilişkin mali 

yükümlülüklerinizi anlayarak; 

gerekli temizlik işlemlerinin önem 

derecesi değerlendirilir ve söz 

konusu alanın gerçek değerini 

belirleyebilirsiniz. Bu sayede tüm 

işlemlerinizi ve ardından yatırımın 

veya işinizin geri dönüşünü 

artırmak üzere yeni aldığınız yer 

ile ilgili çevre yönetim sistemini 

hemen yapılandırabilirsiniz.

SGS ÇEVRESEL DURUM TESPİT HİZMETLERİ 

HAKKINDA 

Sahanın arındırılmasındaki yükümlülüklere 
ilişkin kapsamlı çözümlerimizle, mevcut 
sahayla ilgili tüm çevresel riskleri ve 
daha önceden yürütülen operasyonların 
niteliğine dair geçmiş olguları belirleriz. 
Yeni bir sahanın devir alınmasındaki 
zaman kısıtlamalarının farkındayız; çevre 
mevzuatı, çevre değerlendirmeleri, 
numune alma ve analizlerde rakipsiz bir 
uzmanlığa sahibiz.

SGS Çevresel Durum Tespit 
Değerlendirmesi aşağıdakileri kapsar:

• Yasal düzenlemelere uygunlukla ilgili 
yükümlülükler

• Çevresel kontaminasyon yönetim 
çalışmaları 

• Satın alımla ilgili riskler 

Yatırımınıza özel hizmetler 

SGS Çevresel Durum Tespit 
Değerlendirmeleri kendi yatırım 
ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir 
ve aşağıdakileri kapsayacak şekilde 
değiştirilebilir:

• Kurumsal çevre standartları ve 
politikaları 

• Üretim faaliyetleri
• Ülkeye özgü gereksinimler 

Çevresel risk değerlendirmeleri 

SGS çevre hizmetleri ekibinin 
önemli uzmanları, belirlenmiş riskleri 
değerlendirir ve dikkatle gerekli olan 
düzeltici veya önleyici faaliyetleri 
belirlerler. Hizmetlerimiz, tanınmış ve 
kabul edilmiş bütün ulusal ve uluslararası 
standart ve ilkelere uygun olarak 
uygulanır.

Değerlendirme sırasında dikkate alınan 
potansiyel çevre sorunları:

• Potansiyel toprak veya yeraltı suyu 
kirliliği 

• Su kullanımı, temini ve yönetimi 
• Atık yönetimi
• Kimyasal ve tehlikeli madde yönetimi 
• Asbest içeren yapı malzemeleri 
• Poliklorlanmış Bifeniller (PCB’ler)
• Çevre yönetmeliklerine uygunluk
• Sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine 

uygunluk
• Gürültü ve titreşim
• Ozon tabakasını incelten maddeler 

(CFC’ler)
• İç mekân hava kalitesi 

Önemli çevresel faktörler

Yeni çevre sorunları gittikçe daha fazla 
önem kazanmaktadır; SGS uzmanları 
aşağıdakiler hakkında değerlendirme 
yaparlar:

• Sera gazı emisyon raporları ve izinleri 
• Radyoaktif maddeler
• Karbon ve enerji ayak izi 

• Operasyon ve tedarik zincirine ilişkin 
iklim değişikliği risk değerlendirmesi 

• Şirketin sürdürülebilirlik stratejisi 
• Tehlikeli maddelerin 

sınırlandırılmasına ilişkin ürün 
düzenlemeleri 

• İnsan haklarına uygun metotlarla 
çıkarılmayan minerallere dair 
düzenlemeler 

Değerlendirme sırasında dikkate alınan 
potansiyel çevre sorunları:

• Potansiyel toprak veya yeraltı suyu 
kirliliği 

• Su kullanımı, temini ve yönetimi 
• Atık yönetimi
• Kimyasal ve tehlikeli madde yönetimi 
• Asbest içeren yapı malzemeleri 
• Poliklorlu Bifeniller (PCB’ler)
• Çevre yönetmeliklerine uygunluk
• Sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine 

uygunluk
• Gürültü ve titreşim
• Ozon tabakasını incelten maddeler 

(CFC’ler)
• İç mekân hava kalitesi 

Önemli çevresel faktörler

Yeni çevre sorunları gittikçe daha fazla 
önem kazanmaktadır; SGS uzmanları 
aşağıdakiler hakkında değerlendirme 
yaparlar:

• Sera gazı emisyon raporları ve izinleri 
• Radyoaktif maddeler
• Karbon ve enerji ayak izi 
• Operasyon ve tedarik zincirine ilişkin 

iklim değişikliği risk değerlendirmesi 
• Şirketin sürdürülebilirlik stratejisi 
• Tehlikeli maddelerin 

sınırlandırılmasına ilişkin ürün 
düzenlemeleri 

• İnsan haklarına uygun metotlarla 
çıkarılmayan minerallere dair 
düzenlemeler 

In today’s volatile and fluctuating 

financial and business world, 

identifying environmental issues of 

a site or property with an industrial 

history is imperative prior to 

acquisition. SGS Environmental Due 

Diligence Assessments allow you to 

be fully informed during the decision 

making process in mergers and 

acquisitions (M&A) and divestitures. 

Our environmental assessment 

provides an understanding of a 

site’s liabilities and evaluates the 

importance of any required clean-up 

operations, helping you to define the 

true value of the site. This offers the 

immediate benefit of allowing you 

to structure your overall transaction 

and the subsequent environmental 

management of new acquisitions to 

increase returns on your investment 

or business.

ABOUT sgs ENVIRONMENTAL  

DUE DILIgENCE sERVICEs 

Our comprehensive solutions to the 
challenges of site decontamination 
identify all environmental risks 
associated with the existing site and 
the historical facts on the nature of any 
previous operations. We understand 
the time constraints involved with the 
acquisition of new sites and provide 
unrivalled expertise in environmental 
legislation, environmental assessments, 
sampling and analysis. 

SGS Environmental Due Diligence 
Assessments include:

• Regulatory compliance liabilities 

• Environmental contamination 
management practices

• Associated risks from the acquisition

Tailored services  

to suit your investment

SGS Environmental Due Diligence 
Assessments can be tailored to suit your 
investment needs and amended to cover: 

• Corporate environmental standards 
and policies

• Production activities 

• Country-specific requirements

Environmental risks evaluations 

Key experts from the SGS environmental 
services team evaluate the identified risks 
and carefully identify any corrective or 
remedial measures required. Our services 
are performed in compliance with all 
national and international recognised and 
accepted standards and guidelines.

Examples of potential environmental 
concerns targeted during the assessment:

• Potential soil or groundwater 
contamination

• Water use, supply and management

• Waste management

• Chemical and hazardous material 
management

• Asbestos-containing building materials

• Polychlorinated Biphenyls (PCB’s)

• Compliance with environmental 
regulations

• Compliance with health &  
safety regulations

• Noise & vibrations

• Ozone-depleting substances (CFC’s)

• Indoor air quality

Key environmental factors 

New environmental issues are becoming 
increasingly important and SGS experts 
provide assessment of the following:

• Greenhouse gas emissions reporting 
and permitting

• Radioactive substances

• Carbon and energy footprint

• Climate change risk assessment to 
operations and supply chain

• Company’s sustainability strategy

• Product regulation addressing  
the restriction (RoHS) of hazardous 
substances 

• Regulation addressing conflict minerals

ENVIRONMENTAL IssUEs  
ON YOUR INVEsTMENTs
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ÇEVRESEL SAHA DEĞERLENDİRMESİ: FAZ I

Durum tespitinde birinci aşama, Test 
ve Malzemelere İlişkin Amerikan 
Standardı (ASTM) E1527-05 ‘Çevresel 
Saha Değerlendirmesine İlişkin Standart 
Uygulamalar’ uyarınca Faz I Çevresel 
Saha Değerlendirmesi yapılmasıdır:

Faz I Çevresel Saha Değerlendirme 
Süreci veya E1528-06 ‘Sınırlı Çevresel 
Durum Tespitine İlişkin Standart 
Uygulama: İşlem Eleme Süreci’.

Bu aşamada aşağıdaki adımlar yer alır:

1. Kayıtların İncelenmesi: mülkle 
ilgili potansiyel çevre sorunlarını 
belirlemeye yardımcı olacak kayıtların 
alınması ve incelenmesi

2. Saha Keşfi: potansiyel sorun 
olabilecek alanları belirlemek üzere 
sahadaki kapalı alanlar ile dış muhitini 
kapsayacak şekilde görsel ve/
veya fiziksel olarak sahanın gözden 
geçirilmesi.

3. Görüşmeler: saha hakkında detaylı 
bilgi sahibi bir şantiye şefi ile sahanın 
geçmişteki ve şimdiki sahipleri ve 
sakinleriyle bir araya gelinmesi. 

4. Nihai Rapor: Burada, sahayla ilgili 
tüm potansiyel çevre sorunları ve 
yükümlülükleri özetlenir; gerekli 
hallerde numune alma ve analizlerin 
(örneğin; toprak, yeraltı suyu, 
atık su, asbest, vb.) dahil olduğu 
tavsiye edilen Faz II Çevresel Saha 
Değerlendirme’ye ilişkin formülasyon 
eklenir.

SGS, herhangi bir Çevresel Saha 
Değerlendirme kapsamını size özel 
çevre sorunuyla sınırlandırabilir (örneğin 
sadece toprak ve yeraltı suyu bulaşma 
sorunlarına odaklanılabilir).

ÇEVRESEL SAHA DEĞERLENDİRMESİ: FAZ II

Durum tespitinde ikinci aşama, ASTM 
Standardı E1903-97 (2002)’ Çevresel 
Saha Değerlendirmesine İlişkin Standart 
Uygulamalar: Faz II

Çevresel Saha Değerlendirme 
Süreci’ uyarınca Faz II Çevresel Saha 
Değerlendirme’nin yapılmasıdır.

Bu aşamada aşağıdaki adımlar yer alır:

• Faz I Çevresel Saha 
Değerlendirme’de tavsiye edildiği 
üzere potansiyel sorunlu alanlardan 
numune almak için ‘izinsiz’ araştırma 
yapılması (örneğin; toprak ve yeraltı 
suyu değerlendirmesi, asbest 
numunesi alma ve belirleme, vb.) 

• En sık olarak test edilen maddeler 
şunlardır: petrol hidrokarbonları, 
ağır metaller, pestisitler, solventler, 
asbestler, vb.

Faz II Çevresel Saha Değerlendirmesi’nin 
bitmesiyle SGS uzmanları yeterli bilgi 
edinmesi durumunda aşağıdaki şekilde 
profesyonel bir fikir beyan edebilirler:

a) Çevresel Saha Değerlendirmesi, 
sahada tehlikeli madde veya petrol 
ürünlerinin varlığını teyit etmemiştir 

b) Çevresel Saha Değerlendirmesi, 
bertaraf veya salım halinde sahada 
tehlikeli madde veya petrol 
ürünlerinin varlığını teyit etmiştir

Değerlendirmenin kapsamına bağlı 
olarak SGS uzmanları ayrıca, mülkle 
ilgili iş kararlarınızı almanızda size 
yardımcı olabilir. Ancak, Çevresel 
Saha Değerlendirmesi’ndeki bilgiler 
uzmanlarımızın yukarıdaki sonuçlardan 
herhangi birisine varması için yetersiz 
kalırsa hedeflerinize ulaşmanızda size 
yardımcı olmak için değerlendirmelerin 
yenilenmesini tavsiye edebiliriz. 

ÇEVRESEL SAHA DEĞERLENDİRMESİ: FAZ III

Araştırmaların üçüncü basamağında (Faz 
II’deki tavsiyeler bazında) testler, numune 
alma, izleme, taşınma çalışmaları 
konusundaki kapsamlı deneyimimiz ile 
sahanızdaki kirlenmenin gerçek niteliğini 
ve ölçüsüne dair benzersiz bir inceleme 
yapıyoruz. Bu güvenilir bilgiler ışığında 
insan sağlığı ve çevreye ilişkin riskleri 
belirleyebiliyor ve muhtemel iyileştirme 
ve risk yönetim tedbirlerini belirliyoruz. 
SGS uzmanları, söz konusu önlemlerin 
uygulanmasında profesyonel danışmanlık 
desteği vermektedir. 

AVANTAJLAR

SGS, üretici veya ticaret yapan taraflardan 
finansal anlamda bağımsızdır; bu sayede 
de iş planlarınızın daima en yüksek 
doğruluk ve gizlilikle ele alındığı, bağımsız 
ve tarafsız bir uzmanlık sunar. 

Çevresel Durum Tespit Değerlendirme 
konusundaki uzmanlığımız ile herhangi 
bir sahanın potansiyel çevre etkileri 
ve bağlantılı yükümlülüklere ilişkin eşi 
bulunmaz bilgilere sahip olur ve böylece 
yeni alımlardaki kazancınızı maksimize 
edebilirsiniz. 

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 öncüsü olduk.

SGS’NİN VERDİĞİ GÜVENİLİR ÇEVRESEL 

DURUM TESPİTİNE İLİŞKİN DESTEK 

HAKKINDA BİLGİ İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ 

E-POSTA ADRESİNDEN 

ENVI.TURKEY@SGS.COM BİZİMLE İLETİŞİME 

GEÇİN VEYA WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİN: 

WWW.SGS.COM.TR

ÇEVRESEL SAHA DEĞERLENDİRME SÜRECİ

FAZ I 
Masa başı çalışmaları, saha 
ziyareti, görüşmeler

FAZ II 
İzinsiz araştırmalar (numune 
alımı ve analiz)

FAZ III 
Ayrıntılı gösterim, iyileştirme 
teknikleri ve iyileştirme takibi
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NİHAİ RAPOR

NİHAİ RAPOR
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