
Sürdürülebilir Ürünler, Firmalar 
ve Sektörler



Ürün Sürdürülebilirliği

Sürdürülebilir bir gelecek için kurumlara ve yapı malzemesi üreticilerine çevresel performans 
değerlendirmesi ve düşük çevresel etkili / sağlıklı ürünler için danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. 

Günümüzde, üretici ve satıcılarına en fazla sorulan sorulardan birisi, sürdürülebilirlik hedefinde 
olmaktır. 

ECOBUILD olarak ürettiğiniz veya aracılık yaparak satttığınız inşaat malzemesi ürünlerin LEED 
kılavuzlarına ve standartlarına uygunluğunu denetliyor, ürünlerinizin LEED Deklarasyonu’nu sizler için 

hazırlıyoruz. Bu sayede ürünlerinizin LEED veya diğer sertifikalı yeşil binalarda tercih edilmesini ve 
kullanılmasını sağlayacaksınız.



Otomotiv endüstrisi, ilerlemenin ve ekonomik büyümenin en önemli 
iticilerinden biridir, ancak aynı zamanda dünyadaki sera gazı 
emisyonlarının ve diğer çevresel etkilerin önemli bir kısmını 
oluşturmaktadır.  

Ürün içeriği ve/veya bilgisayar destekli tasarım (CAD) verilerine 
dayalı araçlar için yarı otomatik LCA hesaplamaları için özelleştirilmiş 
son teknoloji yazılım çözümleri geliştirilmiştir.  

Bu sayede otomotiv sektörünün sürdürülebilir olması 
sağlanabilmektedir. 

Diğer yanadan yeşil bina derecelendirme sistemleri düşük emisyon 
değerleri nedeni ile elektrikli araçlara yönelik uygulamalara puan 
vermektedir.

Otomotiv Sektörü



Sürdürülebilir Bina, binaları aynı zamanda çevre dostu ve kaynak 
bilincine sahip ekonomik bir şekilde inşa edebilmek ve işletebilmek 
demektir.  

Ürünlerin bir çoğu EN 15804 ile uyumlu ve 2.600'den fazla işlem 
içeren özel veritabanları ile çevresel etki olarak 
değerlendirilmektedir. 

Ürünlerin çevre ile ilgili beyanlarını ortaya koyan ISO 14021 Tip II 
Çevre Etiketi tüketiciler için önemli bir tercih sebebidir. Bu standart 
ürünlerin çevre ile ilgili taşıdıkları tüm özellikleri belirlemektedir. 
Ayrıca LEED Sertifikası hedefli yeşil binalarda kullanılacak olan 
ürünler için ISO 14021 çevre etiketini aranmaktadır. Yapı malzemeleri 
dahil tüm ürünlerin ISO 14021 Tip II Çevre Etiketi’ni hazırlıyoruz. 

Bina ve İnşaat Sektörü



Kimya endüstrisindeki işletmeler sürekli kaynak kıtlığıyla karşı karşıya 
olduğu için inovasyon kilit öneme sahip.  

Buna ek olarak, üretimin optimizasyonu ve çevresel etkilerin 
azaltılması her zaman zorluklarla karşı karşıyadır.  

Kimyasal ürünlerin REACH gibi sistemlerle toksik içeriğinin ve insan 
sağlığına etkisinin yeşil bina derecelendirme sistemlerinde 
zorunluluktur. 

COBuild olarak ürettiğiniz veya aracılık yaparak satttığınız inşaat 
malzemesi ürünlerin LEED kılavuzlarına ve standartlarına 
uygunluğunu denetliyor, ürünlerinizin LEED Deklarasyonu’nu sizler 
için hazırlıyoruz. Bu sayede ürünlerinizin LEED veya diğer sertifikalı 
yeşil binalarda tercih edilmesini ve kullanılmasını sağlayacaksınız.

Kimyasal ve Petrol Sektörü



Tüketim mallarında sürdürülebilirlik son yıllarda önemli ölçüde 
değişmiştir. Perakendecilerin sürdürülebilir ürünleri stoklaması 
üzerindeki baskı artmıştır.  

Ürünlerin içeriği kadar ambalajları da sürdürülebilirlik kapsamındadır. 
Çünkü ürünlerden daha fazla doğada ambalajları kalmaktadır. 

Piyasadaki en güncel malzeme, sarf malzemeleri ve işleme LCI veri 
kümelerini sağlayarak markaların sürdürülebilirlik hedeflerini 
optimize etmelerine yardımcı olmaktayız.

Tüketim ve Ambalaj 
Sektörü



Eğitim kurumlarını ve araştırma tesislerinin güçlü ürün 
sürdürülebilirliği, birçok çevresel etki konularının mükemmel 
kapsamını sağlayan yüksek kaliteli LCI veritabanları ile  
desteklenmektedir.  

ECOBUILD akademi ve araştırma projelerini LCA yaşam döngüsü 
analizi çalışmaları, sera gazı hesaplamaları ve su ayak izleri için veri 
tabanı ile destekler.

Eğitim ve Akademik Araştırma 
Sektörü



Elektronik endüstrisi, Sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda karbon 
ayak izinden malzeme beyanına ve geri dönüşüme kadar giderek 
artan bir incelemeyle karşı karşıyadır.  

Yıllık olarak güncellenen veritabanlarımız sektördeki sürekli 
değişikliklere ayak uydurmaktadır.  

ECOBUILD, şirketlerin sürekli değişen gündemde çalışmalarına 
yardımcı olmak için veri kümelerine ve uzman hizmetlerine sahiptir.  

Veri tabanımızın içeriği, çok çeşitli elektronik bileşenlerden ve alt 
montajlardan 251 işlem ve bir plan ile montaj hatlarına kadar 
elektronik için verileri kapsamaktadır.

Elektronik Sektörü



Sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda enerji sektörü benzersiz 
zorluklarla karşı karşıyadır.  

ECOBUILD, bu sektörün iklim değişikliği üzerindeki olumlu veya 
olumsuz büyük etkisini bilmektedir. 

Sadece enerji tüketimi değil, aynı zamanda 1.400'den fazla süreç ve 
17 plan tarafından desteklenen enerji kaynakları ve dönüşüm 
hakkında veriler gereklidir. 

Özellikle yeşil bina derecelendirme sistemleri enerji sektörünün yeşil 
ve doğaya duyarlı Green-e ve benzeri sertifikalarını puanlar ile 
desteklemektedir.

Enerji Sektörü
-



Ülkeler, iklim değişikliğine uyum için tarımın çevresel etkilerini daha 
iyi anlamaları için şirketlere baskı yapıyor.  

Biyoyakıtlarla ilgili tartışmalardan gıda ve emtia tedarik zincirlerinin 
sürdürülebilirliğine daha fazla önem vermeye kadar bir değişim 
olmaya başlamıştır. 

Çiftlikten satışa veya fabrikaya kadar, bölgelerde en çok kullanılan 
hammadde, gıda ve yem ürünlerini temsil eden 700'den fazla işlemi 
içeren bir veritabanı ile tedarik zincirinizi analiz etmek ve iyileştirmek 
için ihtiyacınız olan verilere sahibiz.

Gıda ve Tarım 
Sektörü



Sağlık ve yaşam bilimleri, büyüyen pazarlar ve artan rekabet ile 
dinamik sektörlerdir. Bu sektörde sürdürülebilir performans, 
ürünlerin üretim ve yaşam döngüsünün ötesine bakmak anlamına 
gelmektedir. 

Bunu başarmak için şirketler stratejik planlamalarında sürdürülebilir 
performansı mümkün olduğunca erken entegre etmelidir.  

Sürdürülebilir hastaneler bu konunun önemli bir bileşenidir. 

Sürdürülebilir sağlık yatırımları için sizlerle birlikte tasarımdan yeşil 
hastane sertifikası sonuna kadar birlikte çalışıyoruz. 

Sağlık ve Yaşam 
Sektörü



Tesis yapımından ambalaj imalatlarına kadar sanayi sektörü çok 
çeşitli firmaları kapsamaktadır.  

Ağırlıklı olarak B2B'nin çoğunlukta olduğu bu şirketler, 
sürdürülebilirlik düzenlemelerine ve beklentilerine uymak için AB 
tarafından baskı altına alındılar. 

Özellikle sınırda karbon vergilendirmesi bu sektörü sürdürülebilir 
olmaya zorlamaktadır. 

Sanayi üreticilerini sera gazı emisyonlarını hesaplamaları ve deklare 
etmeleri konusunda destekliyoruz. 

Endüstri ve Üretim 
Sektörü



Bilgi Teknolojileri sektörü, verimliliği ve büyümeyi artırırken daha 
enerji tasarruflu, düşük karbonlu bir ekonomiye geçişte kilit rol 
oynayabilir.  

Bu, hem kendi hem de etkinleştirilmiş ürünün enerji kullanımı ve 
karbon emisyonlarının tutarlı bir şekilde izlenmesi ve mümkün 
olduğunda daha sürdürülebilir çözümlere geçiş yoluyla elde edilir.  

Kuruluşların değişikliklerin Sürdürülebilirlik 'e yönelik önemli 
iyileştirmeleri yapabileceği temel alanları belirlemesine yardımcı 
olmaktayız. 

Bilişim Teknolojileri 
Sektörü



Metal ve Madencilik sektörü, sürdürülebilirlik ve çevresel etkiler söz 
konusu olduğunda yoğun bir inceleme altındadır. 

Özellikle sürdürülebilir hammadde tedariki işletmeler ve inşaatlar için 
kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Çok çeşitli çelik türlerini ve ürünlerini, alüminyum alaşımlarını, değerli 
metalleri ve demir dışı metalleri kapsayan metaller ve metal ürünleri 
hakkında genişi bilgi içeriğine sahibiz. 

Sürdürülebilir maden işletmesi konusunda çalışmak isteyen firmalara 
yardımcı oluyoruz. 

Maden ve Metalurji 
Sektörü



Sürdürülebilir bir petrol ve doğalgaz sektörü dünyanın iklim 
değişikliği ile mücadelesi için çok önemlidir. 

Sürdürülebilir çözümlerin uygulanmasına doğru odaklanma, 
şirketlerin pazardaki güvenlerini ve güvenilirliklerini 
güçlendirmelerine yardımcı olur. 

Dünyanın en büyük 5 Petrol ve Gaz üreticilerinden birlikte 
sürdürülebilirlik hedefleri için çalışmaktayız. 

ECOBUILD, yeşil bina ve ürün uygulamaları ile onların 
sürdürülebilirliği genel iş stratejilerine entegre etmelerine yardımcı 
olmuştur.

Petrol ve Doğalgaz 
Sektörü



Sürdürülebilir iş uygulamalarını desteklemek için artan tüketici talebi, 
perakende şirketlerinin kendilerini rekabetten ayırmak için adımlar 
atması anlamına gelmektedir. 

Dünyanın önemli sektör liderleri yeşil binalar, yeşil ofisler, üretim 
tesisleri ve en önemlisi mağazalar talep ediyorlar. 

Tedarik zincirini yeşil yıkamadan uzaklaştırarak çalışmak geniş ve 
zorlu bir konudur. Tedarik zincirinin her aşamasındaki etkileri 
anlamak,  bu hakkı elde etmek için çok önemlidir. 

ECOBUILD olarak dünyanın en önemli tedarik zincirleri ile projeler 
yaparak sürdürülebilir mağazaları, ofisler ve iş merkezleri için birlikte 
çalışıyoruz.

Mağazalar ve Perakende 
Sektörü



Bizimle Tanışın!

Doküman İçeriği Koruma Altındadır. Bu doküman ECOBUILD Yeşil Binalar İnşaat Mühendislik Enerji Danışmanlık Limited Şirketine aittir ve hiçbir şekilde kopyalanarak kullanılamaz, 
değiştirilemez, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.  Herhangi bir kamusal veya ticari amaçla kullanılamaz. Bu kapsamda, bu belgenin herhangi bir diğer ortamda, herhangi bir amaçla kullanılması 

yasaktır. İçerik yurt içi ve yurt dışı telif hakkı koruması altındadır ve bu dokümanların her türlü izinsiz kullanımı, telif hakkı, ticari marka mülkiyeti ve diğer yasaların ihlali anlamına gelebilir.

info@ecobuildturk.com @YesilBinalar @ecobuildturk+90 312 221-2147

https://www.facebook.com/ecobuildturk/
https://twitter.com/YesilBinalar
mailto:info@ecobuildturk.com

