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278 LCA
gıda, ilaç, tekstil ve otomotiv gibi 
birçok farklı sektörde toplamda 
278 adet ürün LCA çalışması 
gerçekleştirdik.

174 EPD
geçen seneye oranla %357 
artış yakalayarak yapı 
malzemelerinden tekstile, 
ağaçtan kimyaya kadar birçok 
sektörden toplamda 174 ürüne 

 14 LCA 
Eğitimi

Türkiye’nin önde gelen firma ve 
üniversiteleri ile toplamda 14 
güne ulaşan uygulamalı SimaPro 
LCA eğitimi gercekleştirdik.
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+%152
2021 yılında artan yeni talepler ve 
mevcut müşterilerizin ilave talepleri 
ile LCA çalışmalarımız yüksek oranda 
arttı. 

+%357

Avrupa Yeşil Mutabakatının 
tetikleyici özelliği ve ürün spesifik 
EPD belgelerine gelen talepler ile 
birlikte dünya genelinde altın bir yıl 
yaşıyoruz.

     x4.6

Türkiye’nin ilk ve tek SimaPro LCA yazılımı 
çözüm ortağı olarak hem yazılım desteği 
veriyor hem de proje odaklı eğitimler ile 
firmalarımıza destek oluyoruz.Türkiye’nin 
uygulamalı LCA eğitimleri verebilen tek 
firması olarak dünyanın sayılı uzmanlarıyla 
9 kuruma verdiğimiz eğitimler ile 
sürdürülebilirliğin temellerini atıyoruz.



+%152

+%357

     x4.6

  36 Bağımsız
Doğrulama

Uluslarası EPD Sistemi’nin 
Türkiye’deki ilk ve tek bireysel 
doğrulayıcısı olan Dr. Hüdai Kara 
36 EPD belgesini doğruladı.

    7 Eko
Etiket 7 adet ürün için EU Ecolabel 

danışmanlığı yaptık.

   4 CDP

CDP Karbon ve Su Beyanı raporlama 
ve danışmanlığını yaptığımız 4 
firmadan 3’ü skorunu kamuoyu ile 
paylaştı. 2 firma puanını birer basamak 
yükseltirken, 1 firma ise mevcut skorunu 
korumaya devam etti.
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+%125
Sadece Türkiye’de değil, tüm 
dünyada EPD’ye olan talebin 
artması ile bağımsız doğrulama 
çalışmalarımızda da yükseliş oldu.

+
2020 yılı Türkiye Çevre Etiketi gibi 
sistem kurulumu ve kriter geliştirme 
çalışmaları ile geçmiştir.  

        x2
Bir önceki yıl birlikte çalıştığımız 2 
müşterimiz ile çalışmalarımıza devam 
ederken, 2 yeni müşterimiz ile daha 
CDP raporlaması gerçekleştirdik.



  12 ISO 14064 ve GHG protokülü uyumlu 
kurumsal karbon ayak izi raporlaması,

  43 ürün için Climate Declaration (İklim Beyanı) 
ürün karbon ayak izi hazırlanması, 

    4
yeşil tahvil ve yeşil kira sertifika ihraçlerında 
sürdürülebilirlik değerlendirme ve bankalar için 
sürdürülebilir finans için kılavuz hazırlanması,

    3 firma ile sürdürülebilirlik strateji ve yol haritası 
geliştirme danışmanlığı,

    2 Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) ve UNO için GRI 
uyumlu sürdürülebilirlik raporlaması,

    1
Global tekstil, konfeksiyon ve ayakkabı sektörleri 
için EU Product Environmental Footprint (PEF) ve 
Environmental Hub for Global Construction Products 
veri tabanlarının geliştirilmesi,

    1 Kurumsal LCA (Organisational Life Cycle Assessment, 
O-LCA) çalışması gerçekleştrildi. 

... ve
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2021 yılında da Türkiye ve İngiltere’den tüm dünyayı hizmet ihracı yapmaya devam ettik:

- Türkiye
- İngiltere
- İsveç

- Yeni Zelanda
- Birleşik Arap Emirlikleri
- Fransa

- Suudi Arabistan
- Mauritius Adası
- Vietnam

- Almanya
- Hindistan
- Mozambique

- Rusya
- Ukrayna
- Norveç

*Sadece 2021 yılında hizmet verilen ülkeler belirtilmiştir.
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Müşteri 
Referanslarımız Çalışanlarımız
2021 yılı sonunda referans kurum sayımız 
136’ya yükseldi. Ancak bizim için daha 
önemlisi, Metsims kalitesinden taviz 
vermeyen ve müşteri memnuniyeti odaklı 
hizmet anlayışı ile birçok müşterisi ile 
bu yıl da çalışma devamlılığı sağladı. 
Müşterilerimizi kaybetmiyor olmak ve 
onlarla sürekli yeni çalışmalara imza atmak 
bizim için en gurur duyulacak referanstır.

Toplam Referans 
Sayısı 136

38ISO500’te Yer 
Alan Firma Sayısı

10 kişiden oluşan çalışma ekibimiz Oxford, İTÜ, 
Boğaziçi, Özyeğin ve Galatasaray Üniversitesi 
gibi seçkin üniversitelerden mezun olmuş olup, 
eğitim ve gelişmelerine Metsims içinde de 
devam etmektedir.

   Kadın-Erkek 
   Çalışan Oranı: 50-50

   Çalışan Eğitim Düzeyi:
   Doktora seviyesi-3
   Yüksek Lisans seviyesi-3
   Lisans Seviyesi-4

Tüm referanslarımızı 
görmek için tıklayın

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


2020 yılına göre ciro 
bazında büyüme oranımız : 

Maaş ve Ücretlendirme Politikamız:

+%312
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Büyümemizde büyük rolü olan çalışanlarımıza emeklerinin karşılıklarını verebilmek, 
bu yıl yaşadığımız olumsuz ekonomik koşulların etkilerini azaltmaya destek olmak
ve onlara ekonomik stresten uzak, daha rahat bir çalışma ortamı sağlamak adına
finansal  iyileştirmeler yaptık. 

Bununla birlikte sosyal sorumluluk kapsamında her yıl Darüşşafaka, LÖSEV ve eğitim 
derneklerine yapılan burs ve bağış desteği %50 artırılmıştır.

- Kıdem bazlı proje prim sistemi tüm 
çalışanlar için iyileştirilmiştir.

- Çalışan maaşları enflasyon üzerinde 
iyileştirilmiştir.

- Günlük 33 Türk Lirası olan yemek 
desteği 40 Türk Lirasına çıkartılmıştır.

- Yılbaşı maddi ikramiye miktarı 2 katına 
çıkartılmıştır.



2021 yılında bizimle yol arkadaslıgı yapan tüm 
paydaslarımıza tessekkür eder, sizlere sevdikleriniz ile 

birlikte mutlu, saglıklı ve sürdürülebilir bir yıl dileriz :)
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