
Karbon nötr olduğunuzu kanıtlayın
PAS 2060 Karbon Nötrlüğü için BSI doğrulaması

PAS 2060 nedir?

PAS 2060, karbon nötrlüğün kanıtlanmasına yönelik 
uluslararası geçerliliğe sahip standarttır. Bu standart, 
kuruluşunuzun karbon nötrlük iddialarını kanıtlayarak 
doğruluk ve şeffaflıkla çevresel kimliğinizi geliştirmenizi 
sağlar.

Karbon nötrlüğü nedir?

Karbon nötrlüğü, atmosfere yeni sera gazı (GHG) 
emisyonları eklememek anlamına gelir. Emisyonların devam 
ettiği durumlarda, karbon kredisi programları tarafından 
desteklenen karbon yakalama ve yeniden ağaçlandırma gibi 
yöntemlerle atmosferden eşdeğer bir miktar emilerek bu 
emisyonlar dengelenmelidir.

Neden önemlidir?

En yaygın olarak karbondan kaynaklanan sera gazı 
seviyelerinin artması küresel ısınmanın ve iklim 
değişikliğinin zararlarına katkıda bulunduğu için karbon 
nötrlüğü önemlidir. Bilim insanları, herhangi bir önlem 
alınmazsa dünyanın sıcaklığının 2100 yılında 5°'ye kadar 
artabileceği ve bunun felaketle sonuçlanabileceği 
konusunda büyük bir çoğunlukla hemfikirdir.

Karbon nötrlüğü kuruluşunuz için ne anlama gelir?

Hükümetler karbon nötrlüğü konusunda giderek daha fazla 
ısrarcı olmaktadır. Örneğin İngiliz hükümeti, tüm kuruluşların 
2050 yılına kadar karbon nötr hale gelmesini, başka bir deyişle 
"net sıfır" sera gazı emisyonuna ulaşmasını hedef olarak 
belirlemiştir. Karbon nötrlüğü aynı zamanda iklim değişikliğiyle 
mücadeleye katkıda bulunmak, sürdürülebilirlik kimliğini 
geliştirmek, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerini (UNSDG'ler) desteklemek ve müşterilere daha çevreci 
ürünler ve hizmetler sunmak isteyen kuruluşlar için temel 
hedeftir.

PAS 2060 için BSI doğrulaması nasıl yardımcı 
olabilir?

Kuruluşlar genellikle "karbon nötr" olduklarını iddia etseler de 
bu iddialar her zaman kabul edilmiş bir standarda dayanmadığı 
için doğruluğu konusunda şüphe uyandırır. PAS 2060 için BSI 
ile üçüncü taraf doğrulaması, bu iddiaların gerçek olduğunun 
kanıtlanmasının güvenilir bir yoludur.

Bu benim için de uygun mu?

PAS 2060 için BSI doğrulaması, tüm sektörlerden her 
büyüklükteki kuruluş için uygundur. Bu doğrulamayı tüm 
kuruluşunuzun karbon nötr olduğunu kanıtlamak ve 
sürdürülebilirlik stratejinizi, hizmetlerinizi, binalarınızı, 
projelerinizi veya etkinliklerinizi güçlendirmeye yardımcı olmak 
için kullanabilirsiniz. 
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PAS 2060 Karbon Nötrlüğü için BSI doğrulaması

Neden BSI?
1901 yılında kurulan BSI, 
Birleşik Krallık'ın Ulusal 
Standartlar Organıdır. 
Bir asırdan fazla deneyime 
sahibiz ve tüm sektörlerden her büyüklükteki 
kuruluşla çalışıyoruz.
Görevimiz, gönüllü ve fikir birliğine dayalı 
standartlarla kuruluşların iyi uygulamaları 
gerçekleştirmesine ve ürün, hizmet ve 
sistemlerin kalitesi ve güvenliği ile 
faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin 
arttırılmasına yardımcı olmaktır. PAS 2060 ve 
BSI değerlendirmesi ile standardın 
doğrulanmasının netliği sayesinde 
kuruluşunuz karbon nötrlük hedefine ulaştığını 
kanıtlayabilir. Kurumsal dayanıklılığınızı 
artırırken sürdürülebilirlik konusunda ciddi 
olduğunuzu ve iklim değişikliği sorununa yanıt 
verdiğinizi gösterebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için

Telefon: 0 216 445 90 38
Web Sitesi:   bsigroup.com/tr

BSI doğrulaması nasıl yapılır?

Kuruluşunuz, PAS 2060 için bağımsız üçüncü taraf 
güvencesiyle PAS 2060 gereksinimlerini karşıladığını 
kanıtlayabilir. Bu standart, karbon nötrlüğü kanıtlamak 
için aşağıdaki dört aşamalı süreci belirtir:

• Hassas ölçüm verilerine dayanarak sera gazı 
emisyonlarının belirlenmesi

• Hedef odaklı bir karbon yönetimi planıyla emisyonların 
azaltılması

• Karbon kredileri satın alınarak artık emisyonların 
dengelenmesi

• Gerekli açıklayıcı beyanlar ve kamu açıklamalarıyla 
belgelendirme ve güvence.

BSI doğrulamasının faydaları nelerdir?

PAS 2060 için BSI doğrulaması, kuruluşunuza şu konularda 
yardımcı olur:

• Sera gazı emisyonlarının azaltılması ve karbon ayak izinizin 
belirlenmesi

• Yasal gerekliliklerin ve sektör beklentilerin karşılanması

• Verimsiz alanların belirlenmesi ve genel performansın 
iyileştirilmesi

• Enerji tüketimini ve fatura tutarlarını düşürerek maliyet 
tasarrufu yapılması

• Bağımsız olarak doğrulanmış bir karbon nötrlüğü beyanı ile 
güvenilirlik ve rekabet avantajı sağlanması

• Belirsizliği ve şüpheleri ortadan kaldırarak müşterilerle ve 
diğer paydaşlarla güven oluşturulması

• Kurumsal sürdürülebilirlik için çevresel sorumluluk 
taahhüdünün ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine 
uygunluğun kanıtlanması

http://bsigroup.com/CSKM/uk



