
2022'de
Mets�ms Susta�nab�l�ty Consult�ng

Yeniden
başardık, büyüdük, b�rl�kteyd�k

Sü
rd

ür
ül

eb
�l�

rl
�k

 R
ap

or
u



Rapor
Hakkında

B�r danışmanlık ş�rket� olarak, danışanların  raporlamalarına destek olurken 
aynı zamanda kend� faal�yetler�m�z� de raporlamanın gerekl�l�ğ�n� ve 
sorumluluğunu h�ssett�k. "2020 Wrapped" �le 3 yıl önce başladığımız bu 
paylaşımları, 2021 yılında amacımızı en �y� şek�lde anlatan "Terz� kend� 
söküğünü d�keb�lmel�" sloganı �le devam ett�rd�k. Bu çalışmaları yapmaktak� 
amacımız şeffaf b�r şek�lde ş�rket�m�z� dışarıya tanıtmak ve paydaşlarımıza karşı 
h�ssett�ğ�m�z b�lg�  paylaşma sorumluluğunu gerçekleşt�rmekt�r.

Her geçt�ğ�m�z yıl raporlamalarımızı ve �çer�kler�m�z� gen�şletmeye çalışmakta 
olup 2023 yılını anlatacak 4. raporumuzu GRI (Global Report�ng In�t�at�ve) 
endeksler�yle daha da gel�şm�ş b�r formatta sunmayı planlamaktayız. 

İş anal�zler�m�zden f�nansal gel�ş�m�m�ze, �nsan kaynakları yapımızdan çalışan 
destekler�m�ze kadar ufak notları paylaştığımız bu raporları b�r nev� 
sürdürüleb�l�rl�k raporumuz olarak görmektey�z. Bununla b�rl�kte �k�nc� 
amacımız �se şeffaflık anlayışını danışmanlık ş�rketler� dah�l olmak üzere 
yaygınlaştırmak ve özell�kle sosyal hakların çalışanlar tarafından 
değerlend�r�ld�ğ�, gerekl� �y�leşt�rme aks�yonlarının alınmasını sağlayan b�r ortam 
oluşturmaktır.



Mets�ms
Hakkında

2005 yılında İng�ltere’n�n Oxford şehr�nde üret�mde kaynak ver�ml�l�ğ�, malzeme 
ve süreç �y�leşt�rme konularında serv�s sağlamak üzere kurulan Mets�ms, geçen 
zaman �ç�nde yaşam döngüsü değerlend�rmes�, ürün, kurumsal ve f�nansal 
sürdürüleb�l�rl�k alanlarında uzmanlığını gel�şt�rm�ş, döngüsel ekonom�, doğal 
sermaye muhasebes�, sürdürüleb�l�r �ş modeller� konularında çözümler sunmaya 
başlamıştır. 

Gel�şen pazarlara açılma stratej�s�n�n b�r sonucu olarak 2009 yılında İstanbul 
of�s�n� faal�yete alan Mets�ms, sunduğu müşter� odaklı �ş stratej�ler� ve ülke 
özel�ndek� çözümler�n�n yoğun �lg� görmes� üzer�ne 2011 yılında tüzel yapıya 
geçm�şt�r. Mets�ms, yaşam döngüsü düşünces�n� sanay�de �lk uygulayanlardan 
ve yapı, yapı malzemeler�, k�mya, enerj�, otomot�v, tekst�l, gıda başta olmak 
üzere d�ğer pek çok endüstr�de yıllar boyunca yapılan kapsamlı çalışmaları 
sayes�nde Türk�ye’de Türk�ye Yaşam Döngüsü (TLCID) ve Türk�ye Yapı 
Malzemeler� Çevresel Performansı (TurCoMDat) ver� tabanlarını gel�şt�reb�len 
tek f�rmadır. Bu sayede sürdürüleb�l�rl�ğ� ölçüleb�l�r performans göstergeler�ne 
�nd�rgeyeb�len, hesaplayıp değerlend�reb�len ve tüm paydaşlar �le �let�ş�m�n� 
yapab�len b�r mühend�sl�k ve danışmanlık f�rmasıdır.

https://www.metsims.com/tr/database
https://www.metsims.com/tr/database
https://www.metsims.com/tr/database


2022'de sayılarla 
mets�ms



2022 yılında
570+ işe
 imza attık

297 LCA
yaşam döngüsü değerlend�rmes�

107 EPD
çevresel ürün beyanı

79 tes�s
kurumsal karbon ayak �z�

ve
b�rçok CDP danışmanlığı, SBT�
danışmanlığı, yeş�l f�nans raporlamaları
ve sürdürüleb�l�rl�k raporlamaları
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2022 yılı �ş �stat�st�kler�m�z 2021 yılına benzerl�k gösterd�. 

LCA çalışmalarına 2022 yılında da yüksek b�r talep vardı. Danışmanlık �le b�rl�kte
ş�rketler�n LCA'yı �çselleşt�rmes� �ç�n yazılım satışı ve uygulamalı eğ�t�m sayılarında bu yıl
artış vardı. Sürdürüleb�l�rl�ğ�n yaygınlaşması ve �çselleşt�r�lmes� adına ş�rketlerde bu
altyapının kurulmasını tüm gücümüzle destekled�k.

5 yıl geçerl�l�ğ� olan EPD belges� çalışmalarında 2021 yılı çok yoğun geçmes�ne rağmen
2022 yılında da benzer b�r talep vardı. Özell�kle İng�ltere, Duba�, İsra�l g�b� ülkelerdek�
danışmanlık faal�yetler�m�z bu alanda yüksel�ş serg�led�. 5 yıl önce danışmanlığını
üstled�ğ�m�z çalışmaları bu yıl güncelled�k. 5 yıl sonra �st�snasız yen�den b�rl�ktey�z
ded�ler.

Sınırda Karbon Verg�s� Düzenlemes�, CDP çalışmaları �ç�n altyapı, SBT�-B�l�m Temell�
Hedefler �ç�n hazırlık ve benzer sebeplerle b�rçok ş�rket kurumsal karbon ayak �z�
hesaplaması konusunda profesyonel ve baz alınab�lecek b�r çalışma �ç�n danışmanlığımıza
başvurdu. Bununla b�rl�kte karbon yönet�m� aracımız CAGE Carbon �le onlarca f�rma
kurumsal karbon ayak �z�n� tüm kapsamlarıyla hesapladı. Tüm danışanlarımız GHG
Protokol ve ISO 14064 standartları çerçeves�nde %99 oranında kapsamlı çalışmalar elde
ett�.

CDP beyanlarında �kl�m değ�ş�kl�ğ� ve su sorularını cevaplayan danışanlarımız A- ve B
arasındak� notlarla �kl�m değ�ş�kl�ğ� ve su yönet�m� performanslarını serg�led�ler.

2022 yılında Türk�ye'de SBT� tarafından hedef� onaylanan 4 t�car� �şletme oldu ve b�r�
uçtan uca Mets�ms danışmanlığı �le desteklend�. Bununla b�rl�kte 2022 yılında üzer�nde
yoğun b�r şek�lde  çalıştığımız Türk�ye ve İng�ltere merkezl� çeş�tl� sektörlerde faal�yet
gösteren ş�rketler�n hedefler�n� s�zlerle paylaşmak �ç�n sabırsızlanıyoruz.



f�rma

Öncel�ğ� her zaman daha fazla etk� yaratmak olan
b�r danışmanlık f�rması olarak sayılara bakış
açımız ekonom�k b�r büyümey� gözlemlemek
değ�l,

faydayı

görmek
çünkü b�z� mot�ve eden ve daha çok fayda
yaratmak �ç�n b�z� besleyen evrensel b�r
amacımız var.

Tüm referanslarımıza ulaşmak �ç�n tıklayınız.

http://www.metsims.com/references
http://www.metsims.com/references
http://www.metsims.com/references
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Yeniden

f�rma

D�le kolay, tam 17 sened�r sürdürüleb�l�rl�k �ç�n 
çalışıyoruz.

İlk günkü heyecanla devam ett�ğ�m�z bu 
yolculukta yen�den buluşmaktan güzel daha ne 
olab�l�r?



Tuna Alum�n�um Teknopanel Ç�msa Dal
Styron�t Özkan Dem�r Çel�k Pulver K�my
ODE Isıpan G�ps Kordsa Medcem Ç�men
Kastamonu Entegre Myf�x Valfsel Arma
Superl�t Akdo M�taş Serel Seram�k AGT 
Cables Gaz�antep Ytong Pol�san Seran�t
Industry V�tra Karo Emek Boru Bakay T
Eczacıbaşı Albond Kale Seram�k Erg�n M
Adoç�m Korteks H�t�t Seram�k Fırat Plas
Hasçel�k Kablo Kordsa Boskay Metal Sa
Grants Precast V�r�d�an Solar Caparol
Kampmann Cablemar No s 48

Bugüne kadar yapılan        sayısı

343
toplam

288
yurt �ç�

55
yurt dışı

EPD



2022 yılında                     verd�ğ�m�z 
ülkeler 

Türk�ye 

İng�ltere

Almanya

Amer�ka

İsra�l

UAE

Kuveyt

danışmanlık 



2022 yılında danışmanlık har�c�nde*
faal�yet gösterd�ğ�m�z ülkeler 

Çekya
Endonezya
H�nd�stan
İsveç
Japonya
 

Rusya
Slovenya
Ukrayna
V�etnam
L�tvanya

*Yazılım satışı, doğrulama h�zmet� g�b�
danışmanlık har�c� referanslar baz alınmıştır.



SusTech

LCA Database

CAGE Karbon
Yönet�m
Platformu

sürdürüleb�l�rl�k gel�şt�rme teknoloj�ler�

Dünyanın en büyük LCA ver� tabanlarından
olan LCA Database'� �le kapsamlı,
profesyonel ve global b�r karbon yönet�m
aracı olan CAGE'� anlatmaya kel�meler
yetmez, görmek lazım. Detaylar �ç�n logolara
tıklayab�l�rs�n�z.

çünkü daha 

çok etki



Türk�ye'n�n öncü döngüsel 
dönüşüm hareket�

e-atık yönet�m�ne entegre 
çözümler

n�şasta bazlı gıda atıklarından 
plast�k hammadde üreten g�r�ş�m

Start-up'larDesteklediğimiz

N�vogo olarak, Türk�ye'n�n �lk ve en büyük 
Yen�leme Merkez�nde b�reysel 
kullanıcılardan ve markalardan çoğunlukla 
kullanıcısıyla buluşamamış ancak tekrar 
hayata döndürüleb�lecek ürünler� alıyor, 
yen�l�yor ve döngüsel ekonom�ye dah�l 
ed�yoruz. Böylece bu ürünler�n sıfırdan 
üret�lmes� ya da yok ed�lmes� �ç�n gerekl� 
olacak kaynak �srafının önüne geç�yoruz. 
Yen�leme �şlemler�m�z �le yarattığımız 
faydanın çevresel etk�s�n�, sürdürüleb�l�r �y� 
b�r dünya �ç�n b�rl�kte çalıştığımız Mets�ms 
�le b�rl�kte ölçüyoruz.

Tunahan Kafa
Pazarlama ve Büyümeden Sorumlu GMY

D�j�tal çözümler �le e-atık yönet�m�n� tek 
noktadan sağlamayı amaçlayan 
köstebek, atık yönet�m� kaynaklı çevresel 
etk� azaltımına da destek  olmaktadır. 
Sürdürüleb�l�rl�k danışmanı partner�m�z 
Mets�ms �le yaptığımız çevresel etk� ve 
kazanımları b�rl�kte değerlend�r�yoruz.

Müge Baltacı
Kurucu Ortak / CEO

N�şasta bazlı tarımsal ve gıda atıklarından 
ürett�ğ� b�yopol�mer �le ambalaj, beyaz 
eşya ve otomot�v sektörler�nde petrol bazlı 
plast�k kullanımını azaltıyoruz. 
Ürünümüzün çevresel etk�ler�n� 
müşter�ler�m�ze Mets�ms �le çalıştığımız 
LCA yaklaşımı �le b�l�msel ve profesyonel 
b�r d�lle anlatıyoruz.

Merve Arıkan
Kurucu Ortak / CEO



2022'de çok 
konuşulanlar



All�anz S�gorta, Mets�ms tarafından 
gel�şt�r�len karbon yönet�m aracı 
sayes�nde, artık hasarlı araba 
parçalarını onarmaya veya değ�şt�rmeye 
çevresel etk�ler� değerlend�rerek karar 
vereb�l�yor. All�anz Almanya �le başlayan 
çalışmanın hızlı b�r şek�lde d�ğer 
ülkelere aktarılması beklen�yor.

2022'de, Bursa Teknopark'a 3. of�s�m�z� 
açtık!

EU PEF (Avrupa B�rl�ğ� Çevresel Ürün
ayak İz�) ver�tabanı �ç�n 200+ tekst�l
sektörü ver�s� gel�şt�rd�k.



Türk�ye Otomot�v Sektörü Sürdürüleb�l�rl�k 
Eylem Planı Çalıştayı, Otomot�v Endüstr�s� 
İhracatçıları B�rl�ğ� (OİB) ev sah�pl�ğ�nde 38 
farklı kurumdan 100'ü aşkın ana ve tedar�k 
sanay� tems�lc�s�n�n katılımıyla gerçekleşt�. 
Eylem planı 2023 yılının başında yapılacak 
lansman �le kamuoyu �le paylaşılacak.

2022'de Barcelona’da gerçekleşen ve 3 gün 
süren S�maPro Global partner buluşmasında, 
S�maPro �le �lg�l� gel�şmeler�n konuşulmasının 
yanında çeş�tl� workshoplar ve kültürel 
gez�ler de düzenlend�. Buluşmaya S�maPro 
Türk�ye partner� Mets�ms olarak katılım 
sağlandı.

https://www.linkedin.com/company/oib2018/
https://www.linkedin.com/company/oib2018/


Türk�ye’n�n �lk ve tek, dünyanın sayılı 
karbon elyaf üret�c�ler�nden DowAksa, 
Mets�ms danışmanlığında GRI uyumlu 
�lk sürdürüleb�l�rl�k raporunu yayınladı!

Otomot�v Sanay�� Derneğ� ve 14 üye 
f�rmasının katılımı �le b�rl�kte 
hazırladığımız, 2020 Otomot�v Ana 
Sanay�� Sürdürüleb�l�rl�k Raporu, 
Sürdürüleb�l�r İş Ödüller� tören�nde
Sürdürüleb�l�r İş Raporlaması dalında 
ödül aldı. 

https://www.linkedin.com/company/dowaksa/
https://www.linkedin.com/company/otomotivsanayiidernegi/


ve daha birçok 

etkinhlik...



2022'de f�nansal durum
ve �nsan kaynakları 



c�ro
bazında 
büyüme
oranı

%798
2020 yılına göre

%252
2021 yılına göre

Oranlarla 2022

kadın
erkek
çalışan
oranı

%25
%75

çalışan
eğ�t�m
sev�yes�

%20
%50
%30

doktora

yüksek l�sans

l�sans

ülkelere
göre
h�zmet 
dağılımı

%65
yurt�ç�

%35
yurtdışı



gel�r �y�leşt�rmeler�-1
emeğ�n karşılığını vermek ve daha rahat b�r
çalışma ortamı sağlamak adına çalışan
maaşları %35-50 oranın artırılmıştır.

2021     2022vs

gel�r �y�leşt�rmeler�-2
kıdem bazlı proje pr�m s�stem� tüm
çalışanlar �ç�n �y�leşt�r�lm�şt�r.

yemek kartı desteğ�
aylık yemek desteğ� ocak ayı �ç�n 1750₺
olarak bel�rlenm�ş olup çevresel etkenlere
göre aylık artışlara açık bırakılmıştır.

yol desteğ�
aylık yol ve ulaşım desteğ� 1250₺ olarak
bel�rlenm�şt�r.

h�br�t çalışma
yemek ve yol destekler�n� etk�lemeks�z�n
haftalık evden çalışma oranı 2/5't�r.

sosyal sorumluluklar
Danışanlarımıza ve çalışanlarımıza atfed�len 
Darüşşafaka ve LÖSEV'e yapılan bağış m�ktarı, 
gel�r artışı oranında yükselt�lm�şt�r.



Yeniden
başardık, büyüdük, b�rl�kteyd�k

2022 yılında

www.mets�ms.com

http://www.metsims.com/

