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İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Enerji Yönetimimiz
Migros olarak, iklim değişikliğinin; ekstrem hava olayları,
su kıtlığı ve coğrafi değişiklikler gibi olumsuz sonuçları ile
tarımsal üretim sektörünü büyük ölçüde etkileyeceğinin ve
sektörde iklim adaleti kavramının öneminin gün geçtikçe
artacağının farkındayız. Perakende sektörünün öncüsü
olarak, iklim adaletinin bir sosyal adalet konusu olduğunu
biliyoruz. Bu doğrultuda, genç çiftçilerimizi destekleyerek
onların güçlendirilmesi için çeşitli çalışmalarda bulunuyoruz. Tarım sektörünün zarar görmemesi ve topraklarımızın
verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak adına iklim kriziyle mücadele konusunda aksiyonlar alıyoruz.
Gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek için kaynaklarımızın sorumlu bir şekilde
kullanıyor ve enerji verimliliği, karbon ayak
izi azaltımı, sürdürülebilir dağıtım sistemleri vb. çalışmalarda bulunuyoruz.
“Daha iyi bir gelecek” düşüncesi
ile belirlemiş olduğumuz Migros
İyi Gelecek Planımız’da iklim değişikliği ile mücadeleye odaklanıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve sürdürülebilirlik yaklaşımımız, uluslararası
normlar, ulusal yasal zorunluluklar ve
Consumer Goods Forum (CGF) ilkeleri
çerçevesinde sürdürüyoruz. Bu kapsamda, karbon salımını azaltmaya yönelik
çevresel hedeflerimizi ve planlamalarımızı, Paris Anlaşması başta olmak

üzere, gerçekleşen ulusal hedefler ve küresel girişimler
doğrultusunda sürdürülebilir ekosistem stratejimize de uygun bir şekilde belirliyoruz. Uzun vadede, operasyonlarımızı bütün bu çerçeveler doğrultusunda yönetiyoruz. Bunların
yanında, 2015 yılından beri iklim değişikliği ile mücadele
planımızı ve bu plan kapsamında yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz performansımızı Karbon Saydamlık Projesi’ne
(Carbon Disclosure Project-CDP) raporluyoruz. Raporla-

Performans
Göstergesi

Hedef
Yıl

Hedef

malarımız sonucunda CDP aracılığı ile 2016, 2017, 2019
yıllarında 3 kez Türkiye İklim Liderleri arasında yer aldık.
2021 yılında da İklim Liderleri raporumuz için B skoru derecesine sahip olduk. Ayrıca iklim değişikliği ve temiz enerji
uygulamalarımız kapsamında Bodrum Maya Migros ve
Alaçatı Macrocenter mağazalarımız LEED Gold Sertifikasına sahiptir.

2021
Performansı

Hedefe Göre
Durum

Baz Yılı /
Durumu

Mağaza Elektrik Tüketimi
(kWh/m2 . gün)

2021

%2↓

%5,9 ↓
0,842 kWh

Tamamlandı

2020/0,895 kWh

Mağaza Sera Gazı Emisyonları
(tCO2e/m2 .gün)

2021

%2 ↓

%14,5 ↓
0,769 kgCO2e

Tamamlandı

2020/0,899 kgCO2e

Nakliyede Taşınan Birim
Başına Sera Gazı emisyonları
(kg CO2e)

2026

%2,5 ↓

0,037 kg CO2e

YENİ

2021/ 0,037 kg CO2e

Kapsam 1 ve Kapsam 2 Sera
Gazı Emisyonları

2030

%42 ↓

%4,58 ↓
480.950 tCO2e

YENİ

2020/504.015 tCO2e

* Sera gazı hesaplamalarında kullanılan Defra katsayısı her sene güncellenmekte ve baz yılı verisi son yılın kat sayısına göre normalize edilmektedir.
Azaltım hedefi normalize veriler arasında hesaplanmaktadır.

Giriş

Kurumsal Profilimiz

Sürdürülebilir
Ekonomik Değer
Yaratmak

Çalışanlarımıza
İyi Gelecek

Müşterilerimize ve
Paydaşlarımıza
İyi Gelecek

Dünyamıza
İyi Gelecek

Yenilikçi Dönüşüme
İyi Gelecek

Sorumlu ve Şeffaf
Yönetişim Yaklaşımımız

Ekler

88

İklim Değişikliğine Bağlı Risklerin
Değerlendirilmesi
İklim değişikliğine bağlı risk ve fırsatları, Sürdürülebilirlik
Komitemiz içerisinde bulunan departman temsilcilerimiz
ile oluşturduğumuz ekip ile yıllık olarak belirliyor ve bu risk
ve fırsatlar kapsamında değerlendirmelerde bulunuyoruz.
Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda; mevzuatta ve
fiziksel iklim parametrelerinde meydana gelen değişikliklerden dolayı ortaya çıkan riskler ile tüketici hareketlerinin ve şirket imajının değişmesinden dolayı oluşan riskleri
belirliyoruz. Mevcut olan ve oluşabilecek finansal sonuçlarının değerlendirilmesi ve bu yönde çözüm önerileri geliştirilmesi için belirlediğimiz bu riskleri üst yönetime raporluyoruz. Yapmış olduğumuz bu risk değerlendirmesi,
aynı zamanda İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev
Gücü (The Task Force on Climate-related Financial Disclosures- TCFD) gibi küresel girişimlerin dikkat ettiği konular
arasında yer alıyor.
İnşaat Genel Müdür Yardımcımız ve Bakım Onarım ve
Enerji Yönetim Direktörümüzün sorumluluğunda olan
konular arasında; iklim değişikliğiyle mücadele alanında
önemli bir etkiye sahip olan, Şirketimizin elektrik tasarrufunun sağlanması, gaz kaçaklarının önlenmesi ve soğutma sistemlerinde yeni nesil teknolojilerin kullanılması gibi
konular bulunmaktadır. Tüm hedeflerinin içerisinde %1020 oranında ağırlığa sahip olan bu hedefler yıllık performans primlerini doğrudan etkiliyor. İklim değişikliğinin
yarattığı ve Şirketimizi büyük ölçüde etkileyebilecek olan
risklerin başında yağış değişimleri yer alıyor. 2021 yılında,
gerçekleşen sel, fırtına, orman yangınları gibi iklim olaylarının şirketimiz açısından 1.146.723 TL’lik kayba sebep
olmasından dolayı önümüzdeki 5 ve 10 yıllık risk değerlendirmemize yağış değişimlerini de dahil ettik. 2021 yılın-

da gerçekleştirmiş olduğumuz projeksiyon sonucunda sel,
kar, yangın ve fırtına vb. yağış değişimlerinden kaynaklı
oluşan zararın artacağını ve yalnızca mağazalarımızda
oluşabilecek kaybın 5 sene içerisinde yaklaşık 2,9 milyon
TL, 10 senede ise yaklaşık 4,9 milyon TL olabileceğini ön
görüyoruz. Oluşabilecek sel ve diğer doğal afetlere önlem
olarak, mağazalarımıza sigorta yaptırıyoruz. Bütün bunlara ek olarak, 2021 yılı içerisinde, iklim kriziyle mücadele
ve çevre yönetimi kapsamında, bakım onarım dahil 119,57
milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik.

Karbon Ayak İzimiz
‘Migros İyi Gelecek Planımız’ doğrultusunda ele almış olduğumuz sürdürülebilirlik konuları içerisinde bizim için
öncelikli olarak iklim değişikliği ile mücadele ve karbon
yönetimi çalışmaları geliyor. Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimizi Şirketimizin sürdürülebilir ekosistem stratejisi
doğrultusunda belirliyor, bu yönde aksiyonlar alıyoruz.
Ağır metaller, yanma gazları, toz, uçucu organik bileşikler,
flor, klor gibi hava kirliliği yaratan partiküllerin oluşumuna
neden olan bir üretim tesisimiz bulunmuyor. Hem karbon
ayak izimizi azaltma hem de neden olduğumuz emisyon miktarının takibi sağlama hedefimiz doğrultusunda,
Genel Müdürlük ofisimiz için Yeşil Ofis Diploması ve ISO
14064-3 Sera Gazı Emisyonlarını Doğrulama ve Onaylama Sertifikası aldık.
ISO 14064-1 2018 Sera Gazı Emisyonlarının ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanmasına ve Rapor Edilmesine Dair Kılavuz ve Özellikler Standardında
yapılan değişiklik kapsamında, 2021 yılında Kapsam 1,
Kapsam 2 ve Kapsam 3 emisyonlarımız 6 kategoride hesaplandı ve BSI (British Standards Institution) tarafından,
ISO 14064-3 standardı ve GHG protokolü esas alınarak
yapılan kontroller sonucunda doğrulandı ve belgelendi.
Emisyon hesaplamalarındaki değişiklik ile ilgili detaylı bilgiler Performans ve Hedeflerimiz başlığı altında yer alıyor.
Doğrulama beyanına ilişkin detaylı rapora ‘Ekler’ bölümünden ulaşabilirsiniz.
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Performans ve Hedeflerimiz
Karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik hedefimizi “satış
alanı metrekaresi başına günlük karbon salımı eşdeğeri
(kgCO2 e)” cinsinden takip ediyorduk. Bu metrik doğrultusunda 2015 – 2019 yılları arasında %26,6 karbon emisyonu azaltımı sağladık. Bunun üzerine, 2019 yılına kıyasla,
2030 yılına kadar ek %22 azaltım hedefi belirlemiştik. Bu
doğrultuda, 2021 yılında 2019 baz yılına kıyasla %18,8’lik,
2020’ye kıyasla ise %14,5 azaltım gerçekleştirdik. Ayrıca,
Kapsam 1 ve Kapsam 2 (pazara dayalı) emisyonlarımızda,
2021 yılında önceki yıla kıyasla %4,58’lik bir mutlak azaltım gerçekleştirdik. Bu yıl karbon ayak izimizi azaltma hedefimizde çıtayı yükselttik. Hedefimizi “Kapsam 1 ve Kapsam 2 karbon salımımızı, 2020 yılına kıyasla 2030 yılına
kadar mutlak değerle %42 azaltma” olarak güncelledik.
Hedefimizin 1,5 ºC senaryosu ile uyumlu bilime dayalı metod olduğunu onaylatmak için de SBTi’ye (Science-Based
Target Initiative) başvuracağız.

Satış Alanı m2 Başına Günlük CO2
Salımımız* (kgCO2e)

Yıllara Göre Kapsam Bazında Kurumsal
Sera Gazı Salımlarımız*
Kaynak

2019

2020

2021

Kapsam 1 (mt CO2 e)

265.117

268.001

234.659

Kapsam 2** (mt CO2 e)
Pazara Dayalı

244.463

236.014

246.291

Kapsam 2** (mt CO2 e)
Konuma Dayalı

263.463

254.658

274.256

Kapsam 3*** (mt CO2 e)

103.923

98.561

9.567.159

0,947
0,899
0,769

2019

2020

2021

*Önceki yılların CO2 tasarruf tutarları, 2021 Defra katsayıları ile normalleştirilerek güncellenmiştir.

*Önceki yılların sera gazı salımları, 2021 Defra katsayıları ile normalleştirilerek güncellenmiştir.
**Pazara dayalı hesaplama metodolojisi, elektrik satın alımı yapılan
tedarikçiye bağlı emisyon faktörünün kullanılmasına dayanır. Konuma
dayalı hesaplama metodolojisi, enerji tüketiminin gerçekleştiği şebekeyle ilgili ortalama emisyon faktörünün kullanımına dayanır.
***Kapsam 3 salımları için 2019 ve 2020 yıllarında Uçuşlar, Atıklar,
Nakliye, Sanal Market Araçları, Personel Servisleri, Müşteri Servisleri
ve kapsam harici enerji tüketimi kaynaklı salımları kapsamaktadır. 2021
yılında bu hesaplara satılan ürünlerden kaynaklı ve satılan ürünlerin son
kullanıcı tarafından kullanılması ve atıklarının bertarafı / işlenmesinden
oluşanlar emisyonlar eklenmiştir.
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Kategori Bazında Kurumsal Sera Gazı Salımlarımız*
2018 yılında güncellenen ISO 14064-1 2018 standardı çerçevesinde tanınan geçiş döneminin ardından 2021 yılı itibarıyla
emisyonlarımızı, GHG protokolü ve GRI standartlarında yer alan Kapsam 1, 2, 3 sınıflandırmasına ek olarak ISO 14064:1
2018 standardında tanımlanan Kategori 1-6 sınıflandırmasına göre de hesaplamaya başladık.

Kaynak

2021 Yılı
Toplam Emisyon
(mt CO2 e)

2021 Yılı
Toplam Emisyon
(mt CO2 e)

KAYNAK

Kapsam 1

234.659

Kategori 1

Doğrudan sera gazı emisyonları

234.659

Kapsam 2 (Pazara Dayalı)

246.291

Kategori 2

Satın alınan elektrik (Pazara Dayalı)

246.291

Kapsam 2 (Konuma
Dayalı)

274.256

Kategori 2

Satın alınan elektrik

274.256

Kategori 3

Nakliye ve ulaşım kaynaklı dolaylı
sera gazı emisyonları

99.570

Kategori 4

Satılan ürünlerden kaynaklı dolaylı
sera gazı emisyonları

8.978.282

Kategori 5

Satılan ürünlerin son kullanıcı
tarafından kullanılması esnasında
oluşan emisyonlar

168.471

Kategori 6

Diğer dolaylı sera gazı emisyonları

320.836

Kapsam 3

9.567.159

Toplam (Pazara Dayalı)

10.048.108

Toplam (Konuma Dayalı)

10.076.074

*Kategori kapsamında hesaplanan toplam emisyonlar ISO 14064:1 2018 revizyonuna göre hesaplanmıştır.

Üretimden Önceki ve Üretimden Sonraki dolaylı sera gazı emisyonlarımızın detayına ‘Ekler’ bölümünden ulaşabilirsiniz.
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Çevreci Soğutma Sistemlerimiz
Gıda perakende sektöründeki sera gazı emisyonlarının
büyük bir kısmı soğutma sistemleri kaynaklı oluştuğundan
sera gazı salımımızı azaltmak için verimli doğal soğutucuların ve yeni nesil sistemlerin tercih edilmesine özellikle
dikkat ediyoruz. Bu kapsamda, dağıtım merkezlerimizde
ve mağazalarımızda yer alan soğutma sistemlerinde hid-

roflorokarbon (HFC) kullanmıyoruz. Patenti bize ait olan
sulu soğutma sistemi kullanarak, mağazalarımızdaki dolaplarda gaz yerine soğuk su dolaştırarak soğutmayı sağlıyoruz. Soğutma sistemlerimizde sulu soğutma sistemleri
gibi yenilikçi uygulamalar hayata geçirerek “ülkemizin bulunduğu iklim” ile uyumlu çalışabilen doğal soğutucular ve
çevreci sistemlerin kullanımı için çalışıyoruz.

Bununla ilişkili olarak:
2015 yılında, doğal soğutuculu sistemin kullanımı için
ilk çalışmalarımıza başladık ve HFC-R404a gazı yerine, glikol ile soğutmayı denedik. Daha sonra, soğutucu
dolapları soğuk su dolaştırılarak soğutmayı denedik ve
kullandığımız suyun soğutulması için doğal bir soğutucu olan glikolpropan kullandık. Faydalı Model Belgesi’ne sahip olan bu soğutma sistemimizin patentini aldık. Şu anda sulu soğutma sistemimizin kullanıldığı 21
mağazamız ve 4 dağıtım merkezimiz bulunuyor ve sistemimizin diğer lokasyonlarımızda kullanımının yaygınlaştırılması için de çalışmalarımız devam ediyor.
MİGET et işletme tesisimizdeki soğutma sistemlerimizde HFC yerine doğal soğutucu olarak amonyak kullanıyoruz.
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2021 yılında, yapmış olduğumuz enerji tasarrufuna yönelik uygulamalarımızla 7.317 MWh enerji tasarrufu sağladık. Böylece 2021 yılında 21.820 tCO2e emisyonun önüne
geçerek 7,2 milyon TL’lik tasarruf sağladık.

2021 Enerji Verimliliği
Projelerimiz
36 mağazada eski ve ömrünü
tamamlamış klimaların değişimi ile
sağlanan tasarruf

Sürdürülebilir Dağıtım Sistemlerimiz
Dağıtım ve lojistik faaliyetlerimizden kaynaklanan enerji
tüketimimiz çerçevesinde, tasarruf sağlamak adına çeşitli
uygulamalar hayata geçiriyoruz. Bunun yanı sıra, faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı salımımızı azaltmak için
verimlilik çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

Enerji
Tasarrufu
(MWh)

2025 yılına kadar açacağımız dağıtım
merkezlerimizin en az 3 tanesinin B veya
üzeri seviye enerji kimlik belgesinin olması
hedefi bulunuyor. Bu doğrultuda 2021
yılında açtığımız Avrupa Dağıtım Merkezimiz
ve Tuzla HUB Dağıtım Merkezimiz B seviye
Enerji Kimlik Belgesine sahiptir.

285

225 mağazada Aydınlatma, iklimlendirme
ve soğutma otomasyon çalışmalar ile
sağlanan tasarruf

1.835

28 mağazada donuk dolap dönüşümleri ve
sağlanan enerji/gaz tasarrufu

355,4

Bu kapsamda:
Dağıtım merkezlerimiz ile mağazalarımız arasında kat

50 mağazada Yeni nesil aydınlatma sistemi
ile yapılan dönüşümler ile sağlanan tasarruf

4.482

5 mağazada Cam kapaklı dolap dönüşüm
sistemi ve sağlanacak enerji (gaz ve
elektrik) tasarrufu

330

Öğle arası katlardaki ışıkların
kapatılmasıyla sağlanan enerji tasarrufu

30,4

Mağazalarımızda satılacak ürünleri kendi dağıtım
merkezlerine yönlendiriyor; kamyon trafiğini 30 kata ka-

edilen yolu her sene ölçüyor ve fazladan yol kat edilm-

dar azaltıyoruz.

esini önlemek adına periyodik mesafe ve rota optimi-

Migros Sanal Market araç filomuzda 10 elektrikli araç, 49

zasyonları yaparak yeni dağıtım merkezlerimizi stratejik

elektrikli bisiklet kullanıyoruz.

olarak en verimli noktalara açıyoruz.

Meyve, sebze ve kırmızı et sevkiyatlarımızda ve dağıtım

2021 yılında operasyonel verimlilik ve yoldan avantaj

merkezlerimizde çoklu kullanıma uygun, verimli ve katla-

sağlamak amacıyla Avrupa Dağıtım Merkezi’ni ve Tuzla

nabilir kasalar kullanıyoruz.

HUB Dağıtım Merkezi’ni açtık ve kapasite optimizasyonu
sağladık.
Ürünlerimizin %80’ini merkezi dağıtım stratejimize
paralel olarak mağazalarımıza tam dolu kamyonlar
aracılığı ile taşıyoruz.

Palex firması ile yaptığımız iş birliği sayesinde dağıtım
merkezlerimizden toplanan paletler ile 77 ton CO2e

salım tasarrufu sağlandı.

Chep firması ile yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda
759 ton CO2e ve IFCO firması ile iş birliğimiz sonucun-

da 8.226 ton CO2’e tasarruf sağlandı.
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Performans ve Hedeflerimiz
Dağıtım merkezi sevkiyatlarımızdan kaynaklı oluşan çevresel etkimizi azaltmak adına, “nakliyede taşınan birim
başına CO2 salımımızın azaltılması hedefimiz” bulunuyor.
2020 yılında nakliyede taşınan birim başına CO2 salımımızı 2018’e kıyasla 2025’te %5 azaltma hedefimiz bulunuyordu. Covid-19 etkisiyle yaşanan yoğunluk sebebi ile
kamyon dolulukları yeterli olmadan sevkiyat yapmak durumunda kalınması ve hava koşulları sebebi ile uzak dağıtım merkezlerinden sevkiyat yapılması kaynaklı 2021
yılında 2020 yılına göre birim başına emisyon artışı yaşandı. Yaşanan bu durum sebebi ile hedefimizi 2021’e kıyasla 2026 yılına kadar %2,5 azaltma olarak güncelledik.
Tedarik zincirinde rota optimizasyonu ve verimlilik konuları Dağıtım Merkezi ve Lojistik Genel Müdür Yardımcımızın ve Tedarik Zinciri Çözümleri Direktörümüzün hedefleri
arasında yer alıyor. Tüm hedeflerinin içerisinde %10-20
oranında ağırlığa sahip olan bu hedefler yıllık
performans primlerini doğrudan etkiliyor.

Dağıtım Merkezi Sevkiyatlarında Taşınan
Birim Başına CO2 Salımı* (kgCO2e)
0,037
0,035

2018

2019

0,036

2020

0,037

2021

* Geçmiş yıllara ait salımlar güncel emisyon salım faktörü baz alınarak
yeniden hesaplanmıştır.

Enerji Yönetimi ve Verimlilik Çalışmalarımız
İklim değişikliği ile mücadele kapsamında yürüttüğümüz
enerji tasarrufu çalışmalarıyla aynı zamanda operasyonel
verimliliğimizi de artırıyoruz. Bu doğrultuda yeni açtığımız
ve yenilediğimiz mağazalarımızda, iklimlendirme ve sanayi tipi soğutma sistemleri için “değişken akım kontrollü” ve
“yüksek oranda otomasyon verimli” sistemleri kullanmayı
tercih ediyoruz.
Enerji tüketimimizi günlük, haftalık ve aylık periyotlarda
enerji izleme sistemimiz ile ölçüyoruz. Bunun paralelinde
enerji tüketimimizi ve sera gazı emisyonumuzu azaltmak
için gerekli önlemleri alıyoruz. Enerji tüketimimizin takibini
sağlamak adına kurduğumuz otomasyon sistemiyle soğutma, iklimlendirme ve aydınlatma sistemlerimizi merkezden takip ediyoruz.
Gün ışığı aydınlatma sistemlerini verimli bir şekilde kullanabildiğimiz mağazalarımızda bu sistemleri kurarak güneş ışığından maksimum fayda sağlıyoruz. Isı adalarının
oluşmasını engellemek için, mağaza çatılarımızda güneş
ışınlarını yansıtan ve ısı yalıtımı sağlayan boyaları tercih
ediyoruz. Bunun yanı sıra, mağazalarımızın depolarında
hareket sensörlü aydınlatma üniteleri kullanıyoruz.
2021 yılında toplam enerji tüketimimiz 556.602 MWh
olarak gerçekleşti, aşağıdaki tabloda verilen tüketim değerlerine yenilenebilir enerji dahil edilmemiştir. Bu tüketimimizin %94,9’u elektrik kullanımı kaynaklı oluştu. İkincil
enerji kaynağı olarak ısıtma, soğutma ve buhar tüketim
veya satışımız gerçekleşmedi.
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Buna ek olarak 2021 yılındaki elektrik tüketimimizin
%10’una denk gelen 60.000 MWh elektriği de yenilenebilir
kaynaklardan sağladık ve Hollanda merkezli International
Renewable Energy Certificate Standard (IRECS) tarafından geliştirilen, yenilenebilir enerji yatırımı ve kullanımını
işletmeler ve tüketici nezdinde yaygınlaştırmak amacıyla
verilen I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası’nı
aldık. Bu çalışmalarımıza ek olarak yenilenebilir enerji ko-

Kaynağına Göre Enerji Tüketimimiz (MWh)

nusunda fizibilite çalışmalarımızı yapıyoruz. Otomasyon

Doğal Gaz

sistemi kurulu mağaza sayılarımıza raporumuzun ‘Ekler’

Dizel

bölümünden ulaşabilirsiniz.

Kaynak
Elektrik

Benzin
Toplam

2019

2020

2021

565.249

506.359*

528.407*

7.956

14.890

12.681

15.025

11.050

11.398

788

3.129

4.116

589.018

535.428*

556.602*

*Yenilenebilir enerji kullanımı dahil edilmemiştir.

Performans ve Hedeflerimiz
Elektrik tasarrufu ve enerji verimliliği konusunda belirlediğimiz hedeflerin takibini “satış alanı metrekaresi başına
günlük elektrik tüketimi” cinsinden hesaplıyorduk. Çalışmalarımız doğrultusunda, 2013 yılından 2020 yılına kadar
bu metrik cinsinden elektrik tüketimimizi %24,2 oranında
azaltmıştık. Bunun üzerinde yeni hedefimizi 2019’a kıyasla 2030’a kadar %22 azaltım olarak belirlemiştik. Ancak
Yönetim Kurulumuzun, karbon salımı hedefimizin yukarı
yönlü güncellenmesi talebi doğrultusunda elektrik hedefimizi de güncelledik. 2019 yılına kıyasla satış metrekaremiz başına günlük elektrik tüketimimizi 2030’a kadar %35
azaltmayı hedefledik ve bu hedefimiz Yönetim Kurulu imzası ile taahhüt altına alındı. Bu doğrultuda, 2021 yılında
2019’a yıla kıyasla %15,2, 2020’ye kıyasla ise %5,9’luk bir
azaltım gerçekleştirdik. Karbon salımı hedefimizi bilime
dayalı metoda uygun şekilde güncelleyince, elektrik tüketimi için ayrıca hedef koymama kadarı aldık.

Satış Alanı m2 Başına Günlük Elektrik
Tüketimi (kWh)

0,992
0,895

2019

2020

0,842

2021
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Yeşil BT Uygulamalarımız
Yeşil Bilgi Teknolojileri (BT) yaklaşımımız doğrultusunda,
mağazalarımızda yeni nesil monitörler kullanmak ve Şirketimiz bünyesinde yeni sistemler kurmak gibi çalışmalarımız ile yıl içerisinde enerji tasarrufu sağlayacak birçok
faaliyette bulunuyoruz.

İş süreçlerinin tamamen online sistemler üzerinden
yürütülebilmesi adına, genel müdürlük ve idari birim
çalışanlarımız için yeni sistemler kurduk. Bu doğrultuda,
sene içerisinde online sistemlerde yapılan 500.000’den
fazla toplantının %95’i dijital ortamda gerçekleştirildi.
Yıl içerisinde yeni alınacak olan ekipmanların (ağ, sunucu,
depolama vb.) enerji tüketimlerinde verimliliği göz önüne
alarak seçimler yaptık.
Veri Merkezimiz ile iklimlendirme ve ortamı iyileştirmeye
yönelik enerji tasarruf planları hazırladık ve akıllı enerji
tüketim sistemleri yapılandırdık.
Yeni açılan 4 dağıtım merkezimiz ve 8 mevcut dağıtım
merkezimizde 242 adet ve yeni açılan 308 mağazamızda 600’e yakın Thin Client kullanmaya başladık. PC
ile karşılaştırıldığında %55-60 arasında daha az enerji tüketen Thin Client kullanımları sayesinde yaklaşık
30.000 kWh tasarrufta bulunduk.

Geleneksel sunucu altyapımızın %80’ini, yeni nesil hiper
bütünleşik sunucular ile değiştirerek sanal hale getiriyor
ve bulut sistemlerine aktararak yıllık %80 oranında enerji tasarrufunda bulunuyoruz. Bu kapsamda, 68 adet

130 sanal sunucumuzu kapattık, 600 CPU 2 TB Memory
kaynağı kullanıma sunduk.
180 tanesi Ataşehir’de, 35 tanesi İzmir’de olmak üzere
215 sanal makine kurulumu yaptık.

fiziksel sunucumuzu sanallaştırdık ve toplam 7.2 kWh

Yeni nesil kasa sistemine geçiş ile yazar kasa fişinin

tasarruf sağladık.

kopyası elektronik ortamda muhafaza edilmektedir. Bu

Sunucularımızı sanallaştırma or-

anımız %98’dir.

işlem ile 2021 yılında 2.750.000 adet kasa rulosu kul-

BT süreklilik seviyemizi, kritik veri ve uygulamalarımızı

lanılmış 155 Milyon metre rulo kağıt sarfiyatının önüne

Felaket Veri Merkezimiz üzerinden çalıştıracak şekilde

geçilmiştir.

güncelleyerek ve 7x24 izleme/müdahale ekiplerinin de

Yeşil BT kapsamında değiştirilen cihazların 65 ton’unu

katkısıyla %99,99’a taşımayı hedefliyoruz.

geri dönüşüme gönderdik.

7x24 Güvenlik Sistemleri İzleme ve Müdahale Merkezimizle BT sürekliliğini artırırken aynı zamanda siber riskleri
de minimize ediyoruz.
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Yeşil Ofis Uygulamalarımız

Almış olduğumuz Yeşil Ofis Diploması kapsamında sene
içerisinde ofisimizde yaptığımız çalışmalar;
Plastik poşet tasarrufu için ofisimizdeki masa altı çöp
kovaları kaldırarak 2,5 tona karşılık gelen 10.000 adet
poşet tasarrufu yaptık.
İklim değişikliğine dikkat çekmek için Kazak Günü düzenledik ve ofis sıcaklığını 1 haftalığına 2 derece düşürdük.
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ile 50 kişinin
katılımıyla online “Kompost Nedir? Evde Kompost Nasıl
Yapılır?” eğitimi gerçekleştirdik.
Mağazalarımızda gerçekleşen iç tetkik denetimlerini online yapmaya başladık ve yalnızca iki denetim ile 22.500
adet kağıt tasarrufu sağladık.
Genel Müdürlükte cam kenarlarındaki 91 adet aydınlatma
armatürünü iptal ettik ve 9.000 TL elektrik tüketiminden
tasarruf sağladık.
4 aylık dönemlerde baskı sayısı takibi gerçekleştiriyoruz
ve en fazla çıktı alan kişilere mail gönderiyoruz. Renkli
çıktı almak isteyen çalışanlarımıza ise “Toner tasarrufu
için gerekmedikçe renkli çıktı almayınız.” uyarısı veriyoruz.

Bisikletli Alışveriş Dostu Mağazalarımız
İklim değişikliğiyle mücadelemiz kapsamında, hem müşterilerimizin sağlığına hem doğaya olan katkılarından dolayı
başlatmış olduğumuz “Bisikletli Alışveriş Dostu Mağazalar” uygulamamızı yaygınlaştırıyoruz. Bisiklet kullanımını
teşvik etmek için bisiklet park alanına sahip olan mağazalarımızın sayısını 30 ilde 170’e yükselttik. 2022 yılında
bisiklet park alanına sahip olan mağaza sayımızı 400’e
çıkartmayı hedefliyoruz. Çevre dostu ulaşımı teşvik ederek karbon emisyonlarının sürdürülebilir bir şekilde azalmasına destek olmak için elektrikli bisiklet ve özel araç
kullanan müşterilerimiz için ise 25 mağazamızda elektrikli
araç şarj istasyonu bulunuyor. Dünya bisiklet günü etkinliğimiz kapsamında, mağazalarımıza bisiklet ile gelen
müşterilerimizi ödüllendirdik. Ayrıca şirket çalışanlarımıza
yaptığımız bisiklet kullanım anketinde 8.000 çalışanımızın
bisiklet kullandığını gösterdi.

