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SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER ÜRETMEK İÇİN İDDİALI
CHALLENGING
GREEN BUILDING PROFESSIONALS TO PRODUCE
YEŞİL
BİNA
UZMANLARI
SUSTAINABLE SOLUTIONS

5

E

10.811

EVALUATION

İNŞAAT PROJENİZE
CHALLENGE
YOUR BUILT
MEYDAN OKUYUN
VE SONUÇLARINIZDA
AND
IMPROVE YOUR
İYİLEŞTİRME
SAĞLAYIN

NVIRONMENT
BOTTOM LINE

Hiçbir kurum, gelecekte sürdürülebilir olma ihtiyacını göz ardı edemez.
Binanızın bütün ömrü boyunca doğru seçimleri yaptığınızdan emin
No enterprise can ignore the need to make their organisation sustainable
olmanız için SGS, bağımsız üçüncü taraf olarak yeşil bina yapımını
into the future. To ensure you make the right choices throughout the
kolaylaştırmaya yönelik komple hizmetler sunar. Tasarımcıları, inşaat
building asset life cycle, SGS provides complete third-party independent
yüklenicilerini ve tedarik zincirlerini minimum maliyetle optimum
green building facilitation services. We challenge designers, construction
sürdürülebilirlikte sonuçlar sağlamaya davet eder. İnsanlar SGS’ye
contractors and their supply chains to provide the optimum sustainability
değer arayışında, uygunluk sağlamada ve sürdürülebilirlik hedeflerine
outcome for the minimum cost. People trust in SGS to seek out value,
ulaşmada güven duyarlar.
help them achieve compliance and reach their sustainability goals.
SGS SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇÖZÜMLERİ
HAKKINDA
İnşaat sanayi, küresel ekonomideki
hammadde
akışının yaklaşıkSOLUTIONS
%40’ını
ABOUT
SGS SUSTAINABILITY
sağlamaktadır. Mevcut binalar,
The construction industry accounts for
dünyanın birincil enerji tüketiminin
approximately 40% of the total flow of
%40’ı ile sera gazı emisyonlarının
raw materials into the global economy.
yaklaşık üçte birinin sorumlusudur.
Existing buildings are responsible for
SGS, sorumlu bina yönetimi
more than 40% of the world’s primary
konusunda 20 yıldan fazla deneyim
energy consumption and approximately
sahibidir. Hizmetlerimiz, binaların
one-third of greenhouse gas emissions.
ömürleri boyunca yarattığı çevre
SGS has over 20 year of experience in
etkilerini azaltmaya yönelik bütünsel
responsible building management. Our
bir yaklaşım sunar.
services provide an integrated approach
to help reduce the environmental impact
HİZMETLERİMİZ,
BİR VARLIĞIN
ÖMÜR
of
buildings throughout
their lifecycle.

DÖNGÜSÜNÜN TÜM SAFHALARINI
KAPSAR
OUR
SERVICES COVER ALL PHASES

OF
ANverimli
ASSET’S
LIFEtasarımı,
CYCLE yapımı,
SGS,
bina
yönetimi
veacross
ömür atamamlama
SGS
works
range of industries
to promote efficient building design
construction, management and end-of-

OLURLUK
BUSINESS
İNCELEMESİ
CASE

TASARIM

DESIGN

MALZEME
MATERIAL
SEÇİMİ

SELECTION

İNŞAAT

CONSTRUCTION

hizmetlerini desteklemek üzere çeşitli
sektörlerle çalışır. Müşterilerimizin
güven duyduğu, sürdürülebilir varlık
çözümleri geliştirme ve uygulamasında
life services. We offer a comprehensive
yardımcı olacak kapsamlı hizmetler
service, trusted by our customers to
sunarız.
help them develop and implement
Hizmetlerimiz
arasında
Fizibilite
sustainable asset
solutions.
Çalışmaları ile Yeşil Bina
Our services cover Feasibility Studies
Belgelendirme Planları (LEED,
and facilitation of Green Building
BREEAM, DGNB, GBI gibi) bulunmakta
Certification Schemes (eg LEED,
olup aşağıdakilerle desteklenmiştir:
BREEAM, DGNB, GBI) and are
•• Enerji ve ışıklandırma simülasyonu
supported by:
•• Enerji denetimi
lighting
simulation
••• Energy
Temel&ve
gelişmiş
şeklinde
iki
alternatifli
olarak
bina ve
• Energy auditing
sistemlerin üçüncü tarafça
• Fundamental
and enhanced
işletmeye alınması
of
•• third-party
İç mekancommissioning
kalitesi
and systems
•• buildings
Enerji yönetim
sistemine
hazırlayıcı tavsiyeler, seminer ve
• Indoor environmental quality
belgelendirme (ISO 50001 gibi)
• Energy management system
preparation advice, training and
certification (eg ISO 50001)

İŞLETME VE

ÖMÜR SONU

OPERATION
&
BAKIM
MAINTENANCE

END
OF LIFE
YIKIMI
DEMOLITION

TAMAMLAYICI
HİZMETLER
COMPLEMENTARY
SERVICES
Aşağıdakileri
deakapsayan
We also provide
full range komple
of
hizmetler
sunuyoruz:
service
covering:
••• Carbon
Karbon
ayak izi
veverification
doğrulaması
footprint
and
•• Binalar için Çevresel Ürün Beyanı
• Environmental
Product Declaration
ve Ömür Analizi
and
Life
Cycle
Analysis
•• Kalan ömür tahmini for buildings
••• Remaining
Yaşam süresindeki
hasar ve tamir
lifetime prediction
analizi
••• Damage
for lifetime
İnşaat analysis
ve yıkımrepair
atıkları
karakterizasyonu
ve yönetimi
• Construction
and demolition
waste
•• characterisation
Malzemelerin and
gerimanagement
dönüşüm
ve yeniden kullanım için
• Certification
of materials for recycling
belgelendirilmesi
and
reuse
•• Asbest risk değerlendirmesi
• Asbestos risk assessments

UZMANLIĞIMIZ

Uzmanlığımız
yeşil bina
OUR EXPERTISE
belgelendirmesi, enerji denetimi ve
Our expertise is based on the execution
yönetimi, iç mekân kalitesine ilişkin
of hundreds of projects for green
yürüttüğümüz yüzlerce projeye
building certification, energy audits and
dayanmaktadır. Dünya genelinde
management and indoor environmental
1650’den fazla ofiste çalışan 200’den
quality. We have more than 200 experts
fazla çevre uzmanına sahibiz.
operating in a network of over 1 350
Dünyanın her bölgesinden çok çeşitli
offices and laboratories around the
müşterilerle çalışma deneyimine
world. Our experience includes working
sahibiz.
with a wide variety of customers from all
over the globe.

DOĞRULUK

SGS;
tarafsızlığının teminatı olarak
OUR INTEGRITY
bağımsızlık ve nötrlüğünü bozacak
As a guarantee of our impartiality, SGS
hiçbir üretim, ticaret ve finans
does not engage in any manufacturing,
faaliyetinde bulunmaz. Bu temel
trading and financial activities that may
değerler ve küresel boyuttaki
compromise our independence and
deneyimimiz, yeşil bina hizmetlerine
neutrality. This core value and our global
yönelik bütünsel ve şeffaf bir yaklaşım
expertise allow us to offer an integrated
sunmamızı sağlar.
and transparent approach to green
building services.

SGS’DEN BİLEŞİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
HİZMETLERİ
INTERCONNECTED SUSTAINABILITY

Bina
projelerinizi,
disiplinler arası görev
SERVICES
FROM SGS
ve beceriler gerektiren birbirine bağlı
We consider your building project as an
süreçler olarak ele alırız. Yaklaşımımız
interconnected process that requires
multidisciplinary tasks and skills. Our

sayesinde
müşterilerimizin
approach contributes
to projects that
sürdürülebilirlik
hedeflerine
zamanında
meet our customers’
sustainability
ve
bütçe
dahilinde
ulaşacakları
goals, on time and on budget. şekilde
projelerine katkıda bulunuruz.
Our services deliver:
Hizmetlerimiz ile şunları sağlarız:
• Measurable assurance
•• Ölçülebilir güvence
efficiency
••• Energy
Enerjiand
ve lighting
ışıklandırma
verimi
••• Achievements
Belgelenmiş certified
ve kabuland
edilmiş
kazanımlar
recognised
•• Optimize edilmiş tasarım ve yapım
designmaliyetleri
and construction
••• Optimised
Azalan inşaat
••• Reduced
Azalan construction
ömür süresi costs
maliyetleri
•• Azalan atık
life cycle
costs
••• Reduced
İyileştirilmiş
marka
imajı
•• Reduced
Artan varlık
wastedeğeri
•• Azalan personel devamsızlığı
• Improved brand image
Daha
sürdürülebilir
bir işe sahip
• Increased
asset value
olmanıza yardım ederiz.
• Reduced staff absenteeism
We helpOLAY:
you operate
a moreHAVAALANI
ÖRNEK
“YENİ DELHİ
sustainable
business.
T3 İÇİN LEDD BELGELENDİRMESİ”
Yeni Delhi Indira Gandhi Havaalanı
CASE STUDY: “LEED CERTIFICATION OF
üçüncü terminal binası Temmuz
NEW
DELHI AIRPORT T3”
2010’da açılmıştır. Her yıl 34 milyon
yolcu
kapasitesiyle
GüneyatAsya’nın
The terminal
three building
New
en
önemli
havacılık
Delhi’s
Indira
Gandhi merkezidir.
airport was Bu
opened
bölgedeki
hava
trafiğinin
%50’si
in July 2010.
With
the capacity
to handle
buraya
sürecieach
boyunca
over 34 aittir.
millionYapım
passengers
year,
SGS,
terminal
tasarım ve
yapımına
it is the
most important
aviation
hub in
çevresel
unsurların
dahil
edilmesini
South Asia.
It receives
more
than 50%
sağlamak
üzereinişletmeye
alma,
of the air traffic
this region.
izleme
ve doğrulama
hizmetleri
Throughout
building process
SGS
sunmuştur.
Bu,
4
milyon
m²’den
provided commissioning, monitoring
büyük
bir havaservices
iklimlendirme
alanı da
and verification
to ensure
dahil
olarak,
900
hava
şartlandırma
that environmental aspects were
biriminin
işletmeye
alınmasınıdesign
da
incorporated
into the terminal’s
kapsamaktadır.
Sadece
37
ayda
and construction. This included the
inşa
edilen terminal,
commissioning
of moreyeni
thaninşaata
900 airyönelik
LEED
Gold
sertifikası
almıştır.
handling units, covering an air conditioning
Dünyanın
en
büyük
LEED
Gold
2
area greater than 4 million m .
sertifikalı binası olmuştur.
Built in just 37 months, the terminal was
awarded the LEED Gold rating for new
construction. This made it the largest
LEED Gold certified building in the world.

NEDEN
SGS?
WHY SGS?
SGS
dünyanın
liderleading
gözetim,
SGS is
the world’s
inspection,
denetim, test
ve belgelendirme
verification,
testing
and certification
kuruluşudur.
Kalite veas
doğrulukta
company.
Recognised
the global
küresel esasta
bir referans
olarak
benchmark
for quality
and integrity,
tanınmaktadır
genelinde
we
employ overve70dünya
000 people
and
1650 ofis
ve laboratuvardan
oluşan
operate
a network
of more than
1 350
bir ağdaand
80.000’den
çalışanımız
offices
laboratoriesfazla
around
the
bulunmaktadır.
İhtiyaç duyulan
world.
We are constantly
looking beyond
her alanda piyasa
öncüsüexpectations
hizmetler in
customers’
and society’s
sunmak
için daima
müşteri
veservices
toplum
order
to deliver
market
leading
beklentilerinin
ötesini
görmek öncelikli
wherever
they are
needed.
hedefimizdir.
We have a history of undertaking and
Büyük
ölçekli,
karmaşık
uluslararası
successfully
executing
large-scale,
projeleri international
üstlenme veprojects.
yürütmede
complex
With a
deneyim sahibiyiz.
Yerkürenin
her
presence
in every single
region around
noktasında
bulunan
the
globe, our
people çalışanlarımız,
speak the language
yerelunderstand
pazarlarınthe
dilini
konuşup
and
culture
of the
kültürlerini
küresel
düzeyde
local
market,anlarken,
and operate
globally
in a
tutarlı, güvenilir
etkili
bir çalışma
consistent,
reliableveand
effective
manner.
yapar.
We provide innovative services
Çevre
sektörünün
her part
alanında
and solutions
for every
of the
yenilikçi
hizmet
ve çözümler
environmental
industry.
Our global
sunuyoruz.
Küresel
ofis
ve laboratuvar
network of offices
and
laboratories,
ağımız ve our
kendini
işine team,
adamış
alongside
dedicated
allows
ekibimiz
sayesinde
nerede,
ne
us
to respond
to yourher
needs,
when
şekilde
ortaya
olursa
olsun
and
where
theyçıkmış
occur. Our
reputation
bütün
ihtiyaçlarınızı
karşılayabiliriz.
for
independence,
excellence
and
Bağımsız, has
mükemmel
ve yenilikçi
innovation
established
us as the
olarak bilinen
itibarımız
market
leader in
providingsayesinde
services
verim
arttırıcı,
risk azaltıcı
ve rekabet
that
improve
efficiency,
reduce
risk and
avantajıcompetitive
sunan hizmetleri
sizefor you.
deliver
advantage
iletmede piyasa lideri haline gelmiş
bulunmaktayız.

TO LEARN HOW SGS CAN
SGS’NİN
BİNALARDA
CHALLENGE
THE SUSTAINABILITY
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLE
İLGİLİ
OF YOUR BUILDING PROJECTS
HİZMETLERİ
İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ
CONTACT ENVI@SGS.COM
OR VISIT
E-POSTA
ADRESİNDEN
WWW.SGS.COM/ENV BİZİMLE

İLETİŞİME GEÇİN VEYA WEB SİTEMİZİ
ZİYARET EDİN:
ENVI.TURKEY@SGS.COM
WWW.SGS.COM.TR
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