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SSESSMENT 
   FOR AN INFORMED DECISION

SGS has in-depth experience 

in Environmental and Social 

Impact Assessments (ESIAs) 

and can aid and inform your 

project initiation decision-making 

process. The information gained 

is an invaluable asset prior to 

major project commitments. For 

several countries, performing 

ESIAs is compulsory in gaining 

project permission. We 

encourage organisations to make 

environmental management 

planning an integral part of 

operations and project planning. 

Independent ESIA assessment 

from SGS allows you to minimise 

your environmental and social 

impact and meet project deadlines.

SPECIFIC ENVIRONMENTAL AND  

SOCIAL IMPACT FACTORS ASSESSED 

SGS ESIAs cover many specific topics. 
The exact selection depends on the 
project and local legal requirements.  
We offer: 

• Air Dispersion Modelling: to evaluate 
the impact of stack and dust emissions 
on the surroundings

• Noise and Vibrations Measurements 
and Modelling: to assess the noise and 
vibrations that may be perceived by 
neighbours and surroundings

• Biology and Ecosystem Studies: to 
evaluate the changes on fauna and flora 
from the planned site configuration

• Odour Measurement and Modelling: 
to assess odour emissions by field 
sampling followed by laboratory 
measurement and impact zone 
modelling with specialised software 

• Hydrogeological and Geothermal 
Impact: to minimise impacts on the 
water reservoir and avoid stability 
issues, water pumping processes 
can be modelled and in open 
geothermal systems the re-injection 
of water can also be assessed 
before starting the project

• Hydrological Impact: increased erosion 
and flood issues from new buildings 
can cause a serious increase in surface 
water run-off and so evaluating the 
additional run-off determines the 
requirements for alternative water 
retention or infiltration installations

• Contamination: to evaluate the 
potential sources of contamination 
(eg, industrial activities, storage of 
fuel, etc) and recommend preventative 
measures in order to avoid any future 
contamination; and Environmental 
authorities can require a baseline 
report to be completed in order to 
allow comparison of the state of the 
soil and groundwater before and after 
the industrial activity took place

• Landscape and Urbanism Impacts: the 
visual aspects of the future installation 
are modelled and represented with 
appropriate graphical software

• Traffic and Transport Impacts: in regions 
where traffic issues are already present 
any future activity needs assessed 
and the impact of additional traffic on 
specific routes evaluated (eg, noise and 
dust generation)

• HAZOP (HAZard and OPerability) and 
QRA (Quantitative Risk Assessment) 
Studies: these are necessary if the 
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BİLGİYE DAYALI KARARLAR İÇİN
SGS, Çevresel ve Sosyal Etki 
Değerlendirmesi konusunda 
geniş deneyim sahibidir ve 
projenin başlamasına ilişkin karar 
almanızda size yardımcı olarak 
bilgi sağlar. Edinilen bilgi, önemli 
proje taahhütleri öncesinde 
eşsiz değere sahiptir. Proje 
izninin alınabilmesi için birçok 
ülkede bu değerlendirmenin 
yapılması zorunludur. Kuruluşları, 
faaliyet ve proje planlarına çevre 
yönetim planını dahil etmeleri 
konusunda teşvik ederiz. SGS 
tarafından yapılan bağımsız 
ÇSED değerlenmesi, çevre 
ve sosyal ortam üzerindeki 
etkilerinizi en aza indirmenizi ve 
proje terminlerini karşılamanızı 
sağlayacaktır.

DEĞERLENDİRİLEN ÖZEL ÇEVRE VE SOSYAL 
ETKİ FAKTÖRLERİ 

SGS ÇSED birçok özel konuyu 
kapsamaktadır. Seçim tam olarak, 
projeye ve yerel kanuni gereksinimlere 
bağlıdır.

Size aşağıdaki hizmetler konusunda 
destek vermekteyiz:

 • Hava Dispersiyon Modellemesi: 
Baca ve toz emisyonlarının çev-
reye olan etkisini değerlendirmeye 
yaramaktadır

 • Gürültü ve Titreşim Ölçümleri ve 
Modellemesi: Komşulardan ve 
çevreden algılanacak gürültü ve 
titreşimlerin değerlendirilmesini 
sağlar

 • Biyoloji ve Ekosistem Çalışmaları: 
Planlanan saha yapılandırmasının 
fauna ve florada meyda-
na getireceği değişimleri 
değerlendirmeye olanak tanır

 • Koku Ölçümleri ve Modelleme-
si: Sahadan alınan numuneler 
laboratuvarda ölçülür ve özel bir 
yazılımla etki alanı modelleme-
si yapılarak koku emisyonları 
değerlendirilir

 • Hidrojeolojik ve Jeotermik Etki: Su 
haznesi üzerindeki etkileri en aza 
indirmek ve stabilite sorunlarını 
engellemek içindir, su pompala-
ma prosesi modellenebilir ve açık 
jeotermik sistemlerde projeye 
başlanmadan önce suyun geri 
basılması da değerlendirilebilir

 • Hidrolojik Etki: Yeni binalar-
dan ötürü artan erozyon ve sel 
sorunları yüzey suyu akışında 
ciddi bir artışa yol açabilir, ilave 
akış miktarının bulunması alterna-
tif su tutma veya filtreleme tesis 
gereksinimleri belirlemeye yarar

 • Kirlenme (Kontaminasyon): Potan-
siyel kirlilik kaynaklarının (örneğin; 
endüstriyel faaliyetler, yakıt 
depolanması, vb.) bulunmasını 
ve ileride meydana gelebilecek 
kirlenmelerin önüne geçmek 
üzere önleyici tedbirler önerilme-
sini sağlar; ayrıca çevreyle ilgili 
makamlar, toprağın ve yeraltı suy-
unun, endüstriyel faaliyet öncesin-
deki ve sonrasındaki durumunun 
kıyaslandığı bir referans rapor 
isteyebilirler. 

 • Peyzaj ve Şehircilik Etkisi: Uygun 
grafik bir yazılımla gelecekteki 
tesislerin görsel unsurları modelle-
nir ve sunulur 

 • Trafik ve Taşımacılık Etkileri: Tra-
fik sorunlarının halihazırda meyda-
na çıktığı ve gelecekteki duru-
munun değerlendirilmesi gereken 
bölgelerde ve değerlendirilen be-
lirli rotalardaki artan trafiğin etkisi 
(örneğin; gürültü ve toz oluşumu)

 • HAZOP (Tehlike ve İşletilebilirlik) 
ve QRA (Kantitatif Risk 
Değerlendirmesi) Çalışmaları: 
Sahanın veya çevresinin 
kullanıcıları üzerinde tesislerin teh-
like yaratması halinde de gerekli-
dir; modellemede öngörülemeyen 
olayların (örneğin; patlama, rüzgar 
türbini bıçağının kırılması, vb.) 
etki alanı da değerlendirilir

EĞERLENDİRME



installations could create a hazard for 
the users of the site or surroundings; 
modelling evaluates the area of impact 
of unforeseen events (eg, explosion, 
wind turbine blade failure, etc)

• Management of Solid and Liquid Waste: 
an essential part of the evaluation 
process is to minimise negative impacts 
on the surroundings (eg, emission of 
odours, liquid effluents, truck traffic, etc) 

• Social Impacts: the process of analysing, 
monitoring and managing the intended 
and non-intended social consequences 
(positive and negative) of any projects on 
the surrounding local population 

• Carbon Footprint: sometimes necessary 
in order to calculate and assess the 
impact on climate change of the future 
project, in order to propose more 
sustainable alternatives

OUR EXPERTISE SUPPORTS YOUR 

STRATEGIC DECISION MAKING 

At the very early stage of your project, 
we help you localise appropriate sites for 
your activity by combining our expertise 
in impact assessment with results from 
multi-criteria analyses modelled using 
state-of-the-art Geographical Information 
System (GIS) software. Drawing on our 
extensive knowledge of environmental and 
social issues we define the strategic zones 
in your project that need to be addressed. 
We also perform present-to-future analysis 
modelling that prioritises how these 
zones can be partially reshaped to avoid 
unexpected impacts and potential claims. 

RECOMMENDATIONS TO  

MINIMISE IMPACTS 

SGS offers much more from ESIA 
reporting than just a compilation of results 
from several very specialised technical 
assessments. Our experts look beyond 

the results to assess the importance 
of each assessment, in relation to your 
project and its surroundings. We formulate 
recommendations based on our extensive 
experience in ESIA and whenever possible 
suggest proactive alterations to your 
project to minimise any future impacts. 

TECHNICAL PROJECT AND  

PERMIT ASSISTANCE 

We also help prepare your request 
to the environmental authorities for 
an environmental permit, and at the 
same time present the results in plain 
speaking, non-technical language, to 
support any negotiations you require 
with either the environmental authorities 
or the public. Our representatives, if 
requested, are available to accompany 
you during any negotiations to ensure 
you have expert knowledge on hand. 
We support your project by giving a 
concise summary of the ESIAs findings 
and further information to counter any 
arguments. This allows for the best 
outcomes in regards to the acceptance 
of your project and permit deliverance.

THE BENEFITS OF ESIAs FROM SGS 

With our worldwide network of 
laboratories and consultancy teams, SGS 
provides comprehensive ESIA reporting, 
permit and approval assistance. Our 
global reach in environmental and social 
audits, and in-house expertise, means 
we offer you strategic advice throughout 
the lifecycle of your project. Staying 
informed and making the right decisions 
at each step of your project planning and 
execution gives you the best chance to 
minimise costly impacts and delays from 
unforeseen environmental and social 
issues. While an expert and professionally 
presented ESIA to authorities, and 
the wider public, offers you and your 

project the quickest path to successful 
permit deliverance and completion. Our 
knowledge in all key ESIA issues means 
you achieve your project objectives, 
and at the same time meet your project 
deadlines, while minimising capital 
expenditure and operating costs.

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 70 000 people and operate 
a network of more than 1 350 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 services 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 ASSESS ESIA 

REPORTING CONTACT ENVI@SGS.COM 

OR VISIT WWW.SGS.COM/ENV

 • Katı ve Sıvı Atık Yönetimi: 
Değerlendirme sürecinin önemli 
bir kısmı, çevreye olan olumsuz 
etkilerin en aza indirilmesidir 
(örneğin; koku emisyonu, sıvı 
atıklar, kamyon trafiği, vb.)

 • Sosyal Etkiler: Çevredeki yerel nü-
fus üzerinde projelerin amaçlanan 
ve amaçlanmayan neticelerinin 
(pozitif ve negatif) analiz edilmesi, 
izlenmesi ve yönetilmesi süreci

 • Karbon Ayak İzi: Daha sürdürüle-
bilir alternatifler önerebilmek için 
karbon ayak izinin hesaplanması 
ve gelecekteki projenin iklim 
değişikliği üzerindeki etkisinin 
değerlendirilmesi gerekir

UZMANLIĞIMIZLA STRATEJİK KARARLAR 
ALMANIZDA SİZE DESTEK OLURUZ 

Projenizin en erken safhasında, 
Coğrafi Bilgi Sitemi (CBS) isimli 
yazılımı kullanılarak modellenmiş çok 
kriterli analiz sonuçlarıyla yapılan 
etki değerlendirmesini uzmanlığımızla 
birleştirerek, faaliyetinize uygun 
sahaları saptamanıza yardım ede-
riz. Çevre ve sosyal sorunlara ilişkin 
kapsamlı bilgimizden faydalanarak 
projenizde ele alınması gereken stra-
tejik alanları belirleriz. Beklenmeyen 
etkileri ve olası hak taleplerini engel-
lemek üzere bu alanların kısmen 
nasıl ve hangi önceliklerle yeniden 
şekillendirilebileceğine dair bir model-
leme sunan geleceğin durum analizle-
rini bugünden yaparız.

ETKİLERİ EN AZA İNDİRMEYE YÖNELİK 
TAVSİYELER 

SGS sadece, çok özel teknik 
değerlendirmelerin sonuçlarının 
derlendiği bir ÇSED raporundan 
fazlasını sunar. Uzmanlarımız, 

projeniz ve çevresine ilişkin her bir 
değerlendirmenin önemini belirlemek 
üzere sonuçların ötesini görmeye 
çalışırlar. Tavsiyeleri, geniş ÇSED de-
neyimimize bağlı olarak formüle ederiz 
ve mümkün olan hallerde gelecekteki 
etkileri en aza indirmek için ileride 
etkili olacak değişiklikler öneririz.

TEKNİK PROJE VE İZİN DESTEĞİ

Ayrıca çevreyle ilgili makamlara 
ileteceğiniz çevre izinlerine ilişkin 
taleplerinizi hazırlamanıza yardımcı 
oluruz ve sonuçları, ister çevreyle 
ilgili makamlar ister kamuoyu ile 
yapacağınız görüşmeleri desteklemek 
üzere sade, teknik olmayan bir dille 
sunarız. Temsilcilerimiz, talep edi-
lirse, elinizin altında uzmanlık bilgileri 
olmasını sağlamak üzere istediğiniz 
görüşmelerde size eşlik edebilirler. 
Projenizi, ÇSED bulgularına ilişkin kısa 
bir özet sunarak ve polemikleri gideren 
detaylı bilgiler vererek destekleriz. Bu 
sayede, projenizin onaylanmasına ve 
izin almaya yönelik en iyi sonuçları 
alırsınız.

SGS’DEN ÇSED HİZMETİ ALMANIZIN AVAN-
TAJLARI

Dünya genelindeki laboratuvar ve 
uzman ekip ağı ile SGS, size kapsamlı 
ÇSED raporu, izni ve onayı almanızda 
destek verir. Çevre ve sosyal dene-
timlere ilişkin küresel araştırmalarımız 
ve kurum içi uzmanlığımız, projenizin 
ömrü boyunca bizden stratejik tav-
siyeler alabileceğiniz anlamına gelir. 
Sürekli bilgilendirilerek proje planlama 
ve yürütmenin her aşamasında doğru 
kararlar almanız sayesinde öngörüle-
meyen çevresel ve sosyal meselelerin 
yol açtığı maliyetli etkiler ve bun-
lara bağlı gecikmeleri en aza indirme 
şansınız olur. İlgili makamlara ve daha 
geniş halk kitlelerine sunulan uzmanca 
ve profesyonelce hazırlanmış ÇSED ile 

projeniz, en kısa yoldan başarılı 
bir şekilde gerekli izinleri alır ve 
tamamlanır. ÇSED’le ilgili tüm önemli 
konulara ilişkin bilgimiz sayesinde 
proje hedeflerinize ulaşırken proje ter-
minlerine de uyarsınız, aynı zamanda 
sermaye harcamalarınız ve işletme 
masraflarınız en aza inmiş olur.

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 labora-
tuvardan oluşan bir ağda 80.000’den 
fazla çalışanımız bulunmaktadır. 
İhtiyaç duyulan her alanda piyasa 
öncüsü hizmetler sunmak için daima 
müşteri ve toplum beklentilerinin öte-
sini görmek öncelikli hedefimizdir.

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

Çevre sektörünün her alanında yeni-
likçi 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 ÇSED RAPORU HİZMETLERİYLE 
İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN LÜTFEN 
AŞAĞIDAKİ E-POSTA ADRESİNDEN 
BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN VEYA WEB 
SİTEMİZİ ZİYARET EDİN:  
ENVI.TURKEY@SGS.COM 
WWW.SGS.COM.TR 
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