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EVALUATION

5 10.811

GEMİ SEVKİYATI OPERASYONLARINIZIN 
GELECEĞİNİ GÜVENCE ALTINA ALIR
Her sene dünya genelindeki 600 liman arasında hareket eden gemiler tarafından birkaç 
milyon ton balast suyu denizlere boşaltılmaktadır. Boşaltılan balast suyunun en büyük 
bölümü, dökme yük gemilerine aittir. Balast suyunun denizlerimize dökülmesi, çevre ve 
ekoloji açısından önemli riskler yaratmaktadır. Balast suyunda, denize salındığı takdirde 
önemli çevresel ve ekonomik etkileri olacak deniz zararlıları bulunması ihtimali vardır.

Bu bilinen küresel risk, hem uluslararası hem de yerel boyutta tutarlı bir şekilde balast 
suyu kontrollerinin yapılmasını temin eden Balast Suyu Yönetim Planı ile izlenmektedir. 
Bunun amacı, istilacı türlerin yerel ortama salınması riskini azaltmak olup, dünyadaki 
bütün liman ve suları kapsamaktadır.

Kirli Balast suyu, gemicilik sektörünün başlıca çevre meselesi olmakla beraber 
dikkate alınması gereken başka meseleler de bulunmaktadır. Deniz filosu sahiplerinin, 
gemilerinin sadece minimum enerji tükettiğini ve karbondioksit, sülfür ve nitrojen 
monoksit  emisyon limitlerini karşıladıklarını kontrol etmeleri gerekir. Ayrıca, gemi 
atıklarına dair her şeyin dikkatle izlenmesi, en aza indirilmesi ve mevzuata uygunluğun 
sağlanması da önemlidir. 

SGS Deniz Çevre Testleri ile gemi operasyonlarınızın çevreyle bağlantılı tüm yönlerini 
anlamanızı sağlayacak şekilde hem güvertede hem de tersanede gözetim, numune 
alma, test ve denetim hizmetlerimiz vardır. İster balast suyunuza dair değerlendirme, 
ister emisyonlarınıza dair testler, ister atık ürünlerinizin izlenmesine ihtiyaç duyuyor olun, 
hepsinde size yardımcı olabiliriz. Desteğimizle marka imajınız korunur ve gelişirken, 
maliyetlerinizi kontrol altına alırsınız. Böylece gemilerinizin gelecek, çevre ve sizin 
açınızdan sürdürülebilirlik kazanmasını temin ederiz.
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KORUMA      ROGRAMI



SGS DENİZ ÇEVRE TESTLERİ HAKKINDA

Deniz çevre test hizmetlerimizle sizi 
gemi sevkiyatının çevreyle bağlantılı tüm 
meseleleri hakkında destekleriz; buna 
liman faaliyetleri ile gerekli tüm analizler, 
ürün testleri veya ölçümleri de dahildir. 

Ham petrol ve ticaret gemilerine yönelik 
kapsamlı hizmetlerimiz aşağıdakileri 
kapsar:

• Balast suyu, numune alma, analiz

• Liman veya denizde gaz emisyonu

• Gönüllü ve zorunlu karbondioksit 
raporları / mali tabloların denetimi

• Atıklardan numune alma ve izleme

• Atık sulardan numune alma ve izleme

• ISO 14001:2004 Çevre Yönetim 
Sistemleri

• BS EN 16001:2009 Enerji Yönetimi

• Yolcu gemilerinde gürültü, titreşim ve 
iç mekan hava kalitesi ölçümü

Deniz çevre test hizmetlerimiz, yolcu 
gemileri ve feribotlara yönelik olarak da 
sağlanmaktadır:

• İç mekan hava kalitesi ölçümü

• İçme suyuna yönelik ikinci nesil 
adenozin trifosfat (ATP) testi 

• Lejyonella testi

SGS DENİZ ÇEVRE TESTLERİNİN 

AVANTAJLARI

Deniz çevre test hizmetlerimizle, her bir 
riskin bütün mevzuatlara uygunluğundan 
emin olmak için gemilerinizin çevre 
üzerindeki etkilerini tam olarak kontrol 
edebiliriz. Dünyanın neresinde olursanız 
olun, uzman ekibimiz Balast suyu, 
emisyonlar, atıklarınızla ilgili veya başka 
çevre endişelerinizde ihtiyacınız olan 
tüm test, gözetim ve denetimlerde 
size yardımcı olur. Konusunda lider bir 
kuruluşun güvencesini size sunarak 
filonuzun belirli standartları karşıladığını 
belgeleyebiliriz. Esnek hizmetlerimizle 
gece gündüz çalışarak gemilerinizin 
limanda olduğu saatlerde geminizde 
olur, en uygun zamanda gerekli testleri 
yaparak sizin programınıza uyarız. 

GÜNDE 24 SAAT SGS DENİZ HİZMETLERİ

Deniz çevre test hizmetleri, kapsamlı 
Küresel Deniz Hizmetlerinin bir parçasıdır. 
Dünyanın başlıca bütün limanlarında yer 
alıyoruz; böylece bize nerede ihtiyacınız 
varsa orada olabiliyoruz, yine de tutarlılık 
açısından size tek bir temas noktası 
sunuyoruz.  Sonuçlar, programlar ve 
ilgili bilgilere 7 gün 24 saat benzersiz 
internet bilgi sistemimiz LabView 
üzerinden ulaşılabilmektedir. Bu şekilde 
bilmeye ihtiyacınız olan her şeye anında 
erişim imkanı vermekteyiz, böylelikle 
liman ekiplerimiz de en güncel ve doğru 
bilgilerle çalışabilmektedir. 

24 saat boyunca aşağıdaki hizmetleri size 
sunabiliyoruz:

• İleri atık su arıtma sistemi testleri 
veya işletmeye alınması

• OWS doğrulama veya belgelendirme 
testleri

• Boyalar, PCB’ler, mineral lifleri 
ve formaldehit dahil tüm tehlikeli 
maddelerin toplanması ve analizi

• Lejyonella, bakteri ve hava kalitesine 
ilişkin çevre sağlığı testleri

• USCG testleri ve AK Boşaltım genel 
izni

• Baca gazı emisyon testleri

• Gemi hava kalitesi testleri

•  IMO MARPOLI USCG ön yıkama 
etütleri

• Asbest muayeneleri, denetimi ve 
yönetimi

• Gürültü, titreşim ve ışıklandırma 
değerlendirmeleri

SGS, en başından bu yana birçok çevre 
ve iklim koruma projelerinde yer alarak 
çevrenin korunmasına destek vermeye 
odaklanmıştır. İklim Değişikliği programı 
ile SGS; Uygunluk Kontrollerine, 
doğrulama ve sera gazı emisyonlarına 
ilişkin faaliyetlere etkin olarak destek 
vermektedir.  

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 DENİZ ÇEVRE KORUMASI  

HAKKINDA SİZE NASIL YARDIMCI 

OLABİLECEĞİ KONUSUNDA 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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