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SGS Türkiye Endüstri Ve Çevre 
Bölümü Sürdürülebilirlik Çalışmaları
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI NEDİR?

Genellikle çevre ile ilişkilendirirken sürdürülebilirlik, ekonomik kalkınma ve sosyal 
sorumluluk dahil olmak üzere çeşitli diğer bağlamlarda da araştırılır. Bu bağlamlar; 
dünyanın taşıma kapasitesini, ekosistemlerin sürdürülebilirliğini, meslekleri, davranış 
kalıplarını vb. kavramlarını içerir. 
 
Kurumsal dünyada sürdürülebilirlik, bir kuruluşun üretimden lojistiğe ve müşteri 
hizmetlerine kadar her şeyi hesaba katan bütünsel yaklaşımıyla ilişkilidir. 
Kurumsal sürdürülebilirliğin üç ayağı; yönetişim, sosyal ve çevresel, kuruluşların 
daha sürdürülebilir uygulamalar hayata geçirebilmesine yardımcı olmak için 
birlikte çalışır. Şirketler, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak 
için yenilikçi yeşil girişimlerle ortaklık kurar. 
 
Bunlara bakıldığında Sürdürülebilirlik kavramının; kişiler, kurumlar ve 
topluluklar açısından son derece öneme sahip olduğu anlaşılmaktadır. 
 
SGS olarak bizler de tüm bu süreçlere katkı sağlamak adına sizleri desteklemek için 
küresel tecrübe ve geniş personel ağımız ile hizmetinizdeyiz.

ENDÜSTRİ 
VE ÇEVRE

SAFER
GREENER
SMARTER



DRAFT ONLY
©

 S
G

S
 S

oc
ié

té
 G

én
ér

al
e 

de
 S

ur
ve

ill
an

ce
 S

A
 - 

20
22

 - 
Tü

m
 h

ak
la

rı 
sa

kl
ıd

ır 
- S

G
S

, S
G

S
 S

oc
ié

té
 G

én
ér

al
e 

de
 S

ur
ve

ill
an

ce
 S

A
’n

ın
 t

es
ci

lli
 t

ic
ar

i m
ar

ka
sı

dı
r 

- 4
39

78
3

DAHA SORUMLU VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR 
GELECEK İNŞA ETMEK

ÇEVRE SORUMLULUĞUNUN TEŞVİKİ VE 
ÇEVRESEL ETKİLERİN AZALTILMASI

SÜRDÜRÜLEBİLİR TESİSLER, DAHA İYİ 
ÇALIŞMA VE SOSYAL ORTAMLARIN 
GELİŞTİRİLMESİNE YARDIMCI OLMAK

ESG STRATEJİK DANIŞMANLIĞI

• İç paydaşlar ve tedarik zincirinde 
kapasitenin güçlendirilmesi 
için sürekli gelişim

• Sürdürülebilirlikte sürekli iyileştirme, 
paylaşılan değer yönetimi ve 
dijital dönüşüm

• Aşağıdan yukarıya organik ve 
kapsayıcı sürdürülebilirlik 
yetkinliğinin aktivasyonu

• Faaliyet alanlarında 
sürdürülebilirlik aksiyonlarının 
iş süreçlerine entegrasyonu

• Lisanslı güvence sağlayıcısı 
• Sosyal ve etik denetim program 

çalışmaları ile Phillips tarafından 
ödüle hak kazanma

• Yerel ve uluslararası düzeyde güçlü 
proje yönetimi kabiliyeti

• Nitelikli ve son derece deneyimli 
değerlendiriciler ve denetçilerden 
oluşan küresel bir ağ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EĞİTİMLERİ

• ISO 14067 Ürün Karbon Ayak 
İzi Standardı 

• Yeşil Mutabakat & Sürdürülebilirlik
• ISO 14064:2018 Sera Gazı Envanteri 

Standardı Bilgilendirme
• KAIZEN Sürekli İyileştirme

NEDEN SGS?

Biz SGS’yiz - dünyanın lider gözetim, test ve belgelendirme kuruluşu. SGS kalite 
ve doğruluk konusunda küresel bir referanstır. Müşterilerimize, 96.000’den fazla 
çalışanımız, dünya geneline yayılmış olan 2.600’den fazla ofis ve laboratuvar ağımızla 
daha iyi, daha güvenli ve birbirine daha bağlı bir dünya sağlıyoruz. 
 
Şirketinizin sürdürülebilirlik yönetimi konusunda seviyesi ne olursa olsun, ekiplerimiz-
in size nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek için bize ulaşın.

SGS Supervise Gözetme Etüd 
Kontrol Servisleri A.Ş. 
 
Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No: 95 
İş İstanbul Plaza 34209 Güneşli İstanbul / 
Türkiye T 0 212 368 40 00

ehs.turkey@sgs.com 
 
www.sgs.com.tr

Bu alandaki hizmetlerimizi aşağıdaki gibi 
sınıflandırabiliriz:

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DANIŞMANLIĞI

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI

• Sürdürülebilirlik Stratejisi
• Kaizen yaklaşımıyla entegre 

sürdürülebilirlik yönetimi
• Değer zinciri boyunca sürdürülebilirlik 

ve risk yönetimi değerlendirmesi
• Sürdürülebilirlik eylem planı ve 

izleme-değerlendirme programı 
hazırlanması

• Sosyal Etki Analizi
• Sürdürülebilirlik İletişimi
• Proje finansmanı çevre ve sosyal 

süreçler
• Tarım, enerji, kalkınma projeleri
• Stratejik ve sürekli danışmanlık
• Kapsayıcı sürdürülebilirlik yaklaşımı
• Bütünsel risk yönetimi
• Etki performansı ve ölçme
• Paydaş ilişkileri
• İzleme ve raporlama
• Etkili sürdürülebilirlik iletişimi

Kurumun sürdürülebilirlik alanında yaptığı 
faaliyetleri kapsayan çalışmalar için strate-
jilerin oluşturulması, önceliklendirmelerin 
yapılması, içeriğinin oluşturulması ve 
kurum için sürdürülebilirlik ekibinin faali-
yetlerine destek verilerek kuruma özel bir 
raporlama yapılmasını kapsamaktadır.

ÇEVRE YÖNETİMİ

• ISO 14046 Su Ayak İzi Envanter 
Hazırlama ve Doğrulama Çalışmaları

• ISO 14064 Sera Gazı Envanteri 
Hazırlanması ve 
Doğrulama Çalışmaları

• ISO 14040/14044 Ürün Yaşam 
Döngüsü (LCA) Analizleri

• AA1000 ve ISAE3000 Standartları 
kapsamında sürdürülebilirlik raporu 
doğrulama çalışmaları

• Karbon nötralizasyon hesaplamaları
• Enerji Verimliliği Çalışmaları
• ESG Danışmanlığı
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