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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORUNDA GÜVENCE

Sosyal, çevre veya kurumsal 
sürdürülebilirlik raporu (KSR) konusunda 
sağladığımız bağımsız güvence ile itibar 
ve şeffaflık kazanın. Yapılandırılmış, aynı 
zamanda esnek yaklaşımımız, GRI veya 
AA1000’e göre kıyaslama da dâhil olarak 
farklı derecelerde güvence sağlar. Çok 
sayıda endüstri kolundaki deneyimimiz 
ve yerel bazlı güvence ekiplerimizle, SGS 
olarak komple ve tasarruflu bir güvence 
paketi sunuyoruz.

SOSYAL VE ETİK DENETİM 

Sosyal sorumluluğunuzu üstlenerek 
markanızı, pazar konumunuzu, 
müşterilerinizin sadakatini ve işgücünüzü 
koruyabilirsiniz. ETI (Etik Ticaret Girişimi) 
temel şartları veya temel şartların ötesine 
geçen markalaşma şartları veya SA 8000 
gibi uluslararası standartlara ilişkin olsun 
SGS’nin esnek denetim yaklaşımı ile iyi 
eğitilmiş ve deneyimli denetim ekibimiz 
doğru ve tasarruflu bir hizmet sunar.

SEMİNER HİZMETLERİ

20 yıldan fazla seminer hizmetleri 
deneyimine sahip SGS, aralarında 
IRCA ve IEMA da olmak üzere çeşitli 
akreditasyonlara sahiptir. Geçtiğimiz 
yıl, 41 ülkede, 13 dilde olmak üzere 
9000’den fazla temsilciye çevre, sağlık, 
emniyet ve KSR gibi farklı konularda 
seminer hizmetleri verdik. Çeşitli standart 
hizmetlerin yanı sıra özel çözümler ve 
sunuş seçenekleri de sunuyoruz. Bunlar 
arasında Kamu ve Özel Sektör hizmetleri, 
sınıf, e-eğitim ve karma seminer 
hizmetleri bulunmaktadır.

Seminer hizmetleri portföyümüze en 
son, e-seminer olarak verilen ETI Temel 
Şartları ve ETI Geçici İşçi Çalışma 
Grubu “Tarım ve Taze Ürün Sektörü İşçi 
Simsarları Davranış Kuralları” eklenmiştir. 

EMS BELGELENDİRMESİ 

Dünyanın en büyük belgelendirme 
kuruluşu olan SGS, birçok farklı ülke 
ve sektörde Çevre Yönetim Sistemleri 
belgelendirmesi konusunda çok zengin 

bir deneyime sahiptir. Yerel bilgilere 
sahip, en iyi uygulamaları ilk elden 
uygulamış deneyimli denetimcileri sizinle 
buluşturuyoruz. Bu da kuruluşunuzun, 
çevre performansını sürekli 
geliştirmesinde size yardımcı olur. 

SGS İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ PROGRAMI 

SGS iklim değişikliği programı ile 
geçerleme ve sera gazı emisyon 
doğrulama hizmetleri verilmektedir. SGS, 
dünya genelinde bütün sera gazı ticaret 
planları ve sicillerinde önemli bir hizmet 
sağlayıcıdır. Bağımsız üçüncü taraflar, 
emisyon raporlaması ve ticaretinde 
çevresel doğruluğun sağlanmasını 
aşağıdaki yollarla sağlarlar:

• Gerçeğe uygun, uzun dönemli ve 
ölçülebilir olduklarına dair geçerleme 
projeleri

• Emisyonların tam, tutarlı, 
karşılaştırılabilir, doğru ve şeffaf bir 
şekilde belirlendiğinin doğrulanması

SGS SUPERVISE GÖZETME ETÜD KONTROL 

SERV. A.Ş.

Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. İş 
İstanbul Plaza No: 95 Güneşli, İstanbul

t: +90 212 368 40 00
f: +90 212 296 47 82
E-posta: envi.turkey@sgs.com 
Web: www.sgs.com.tr
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