
97

Sürdürülebilir Su Yönetimimiz
Suyun verimli kullanımı ve faaliyetlerimiz kapsamında 

açığa çıkan atık suyun olumsuz çevresel etkilerini ön-
leyebilmek adına perakende sektörünün öncü şirketi 
olarak yürüttüğümüz çeşitli çalışmalarla tüm iş birimle-

rimizin (mağazalar, genel müdürlük, şube direktörlükleri, 
üretim tesisleri, dağıtım merkezleri) su tüketimini izliyor ve 
aylık periyotlarla üst yönetimimize raporluyoruz. Bununla 
birlikte, verimliliği yüksek ekipmanlar kullanarak su tüke-
timimizi azaltma hedefimiz doğrultusunda adımlar atıyo-
ruz. 2017 yılından beri, Karbon Saydamlık Projesi (Carbon 
Disclosure Project- CDP) Su Programı’na raporlama yapı-
yoruz. 2020 yılında CDP Türkiye liderler arasında yer al-
dığımız Su Koruma Programı’nda 2021 notumuz B olarak 
gerçekleşti.

Operasyonlarımız kapsamında tüketilen suyun 
%95,22’sini belediyelerin su şebekelerinden temin ediyor, 
%4,78’lik kısmını ise kuyulardan karşılıyoruz. Su kullanı-
mımızın, kaynakları olumsuz etkilememesi adına sürdü-
rülebilir su yönetimi yaklaşımıyla hareket ediyoruz. Bu 
yaklaşım sayesinde, operasyonlarımız sonucunda önemli 

ölçüde etkilenen bir su kaynağı bulunmuyor. Operasyonla-
rımız sonucu su kaynaklarının biyoçeşitlilik nitelikleri üze-
rinde belirgin bir olumsuz etkinin oluşmamasını da güven-
ce altına alıyoruz.

Mağazalarımızdan çıkan atık su kalitesini artırmak ama-
cıyla, balık ve sıcak yemek reyonlarımıza yağ tutucular 
yerleştirdik. Operasyonlarımız kapsamında oluşan atık 
suların %98,11’ini kanalizasyona deşarj ediyoruz.

Bununla birlikte, arıtma tesislerinden yasal limitlerin çok 
altında olacak şekilde bir kirlilik yüküyle çıkan MİGET, 
Gebze, Torbalı, Kemalpaşa ve Gölbaşı dağıtım merkez-
lerimizin faaliyetleri sonucunda oluşan atık suları, çeşitli 
kaynaklara deşarj ediyoruz. Gebze Dağıtım Merkezi, Tor-
balı Dağıtım Merkezi ve MİGET kaynaklı oluşan atık sular 
kanalizasyona, Kemalpaşa Dağıtım Merkezi’nin atık sula-
rını Nif Çayı’na ve Gölbaşı Dağıtım Merkezi’nin atık suları 
ise mevsimsel akışlı dere yatağına deşarj ediliyor. 2021 yıl 
sonu itibari ile Gölbaşı Dağıtım Merkezinin kanalizasyona 
bağlantısı sağlandı.

Performans 
Göstergesi

Hedef
 Yıl Hedef 2021 

Performansı
Hedefe Göre 

Durum
Baz Yılı/
Durumu

Mağaza su tüketimi 
(m3/m2.gün)

2030 %10 ↓ %31,8 ↓
(0,0014 m3 ) Tamamlandı 2019/0,0021 m3

2030 %10↓ 0,0014 m3   Yeni 2021/0,0014  m3

2022 %1 ↓ 0,0014 m3   Yeni 2021/0,0014 m3
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2019 2020 2021

0,00206

0,00158
0,00140

Satış Alanı m² başına Günlük Su Tüketim 
Miktarı (m³)

Risk Değerlendirmesi

Faaliyetlerimizi yürüttüğümüz bölgelerde, yaşanabilecek 
su riskini değerlendirmek için WRI Aqueduct aracını kul-
lanıyoruz. Bu araç sayesinde, sel ve kuraklık riski taşıyan 
bölgeleri ve su stresli alanları belirliyor ve paydaşlarımızla 
paylaşıyoruz. Konu kapsamındaki risk ve fırsatlar üzerine 
çalışmalar yapıyoruz. Genel müdürlük ve dağıtım merkezi 
gibi mağaza formatı dışında kalan birimlerimizi de hesap-
lamalarımıza dahil ederek operasyonlarımızın tamamını 
kapsayan bir sonuç elde etmeye çalışıyoruz. Tüm faaliyet-

lerimiz kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar 
neticesinde, toplam su tüketimimizin %89’unun, 
su stresi olan bölgelerde bulunan toplam 2.198 

birimimizde tüketilen sudan kaynaklı olduğunu tespit et-
tik. Su stresli bölgelerde bulunan mağazalarımız içerisin-
den yıllık cirosu en yüksek 30 mağazamız, genel müdür-
lüğümüz, 10 dağıtım merkezimiz, 1 toptan ve 3 meyve/
sebze depomuz, MİGET ve Gebze Et İşleme Tesislerimiz 
dahilinde su riskinin ekonomik boyutunu analiz ettik. Bu 
tesislerdeki su kullanım değişimini ve yarattığı çevresel ve 
ekonomik etkiyi yıllık olarak yakın takibe aldık ve iyileştir-
me çalışmaları planladık. Ayrıca, tarım ürünleri alımı yap-
tığımız tedarikçilerimizin, kuraklık gibi önemli su risklerini 
WRI Aqueduct Food aracını kullanarak değerlendiriyor ve 
bu kapsamda tedarik zincirimizin sürdürülebilirliğini des-
teklemek için aksiyon planları oluşturuyoruz. 

Su Verimliliği Çalışmalarımız  

Birimlerimizde tükettiğimiz suyun tamamı için, dünya pe-
rakende sektöründeki su tüketim hedefleri doğrultusun-
da ilerleyebilmek adına satış alanı metrekaresi başına su 
tüketimini takip ediyoruz. 2021 yılında, tüm faaliyetleri-
mizden kaynaklanan, toplam su tüketimimiz 997.363 m3 
olarak gerçekleşti. Yalnızca temizlik ve hijyen amacıyla su 
kullanıldığı için atık suyun tamamı deşarj edilmektedir.
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Sürdürülebilir su yönetimi vizyonumuz doğrultusunda 
gerçekleştirdiğimiz su verimliliği çalışmalarımız şu şe-
kildedir:

 2018 yılı itibarıyla, özgün markalı ürünlerimiz kapsamın-
da yaşam döngüsü değerlendirmesi yapmaya başladık. 
2021 yılında, özgün markalı gıda ürünlerimizden 1 kg’lık 
kaşar peynirin ve Uzman Kasap markalı skinpack amba-
lajlı 1 kg’lık dana bonfilenin yıllık su ayak izini 98.649 m3 
olarak ölçtük.

 Yeni açılacak mağazalarımızda balık reyonu varsa, yağ tu-
tucu ekipmanların bulundurulmasını; AVM içine açılacak 
mağazamızda ise tüm servis reyonlarının bağlı olduğu 
gidere yağ tutucu takılması zorunluluğunu getirdik.

 20 mağazamıza 50 adet yağ tutucu ve süzgeç aparatının 
montajını yaptık. Böylece tüm mağazalarımızda yağ tu-
tucu bulunmasını sağladık.

 Su kesintisinin çok yaşandığı mağazalarımızda su depo-
ları kuruyoruz. 2021 yılında 60 mağazamızda tesisat ve 
kurulum gerçekleştirdik.

 Su verimliliğini artırmak için üretim tesislerimizde zaman 
ayarlı armatür ve perlatör kullanımı tüm mağazalarımız-
da yaygınlaştırıldı. 2021 yılında 360 zaman ayarlı ar-
matür ve perlatör kurulumu yapıldı. 

Performans ve Hedeflerimiz  

Su azaltım hedefimizi, satış metrekaremiz başına günlük 
su tüketimimiz üzerinden takip ediyoruz. Bu metrik üzerin-
den, 2019 baz yılına oranla 2030 yılına kadar %10 azaltım 
hedefimiz Yönetim Kurulumuz imzasıyla taahhüt altına 
alınmıştı. 2021 yılında %31,8’lik bir azaltım gerçekleştire-
rek hedefimizi aştık. 

2020 yılında başlayan Covid-19 süreciyle beraber yaşa-
nan değişimler sonucu su tüketiminde gözle görülür bir 
azalma meydana gelmişti. Bu etki 2021 yılında devam 

eden kısıtlamalarla az da olsa etkisini korudu ancak önü-
müzdeki seneden itibaren su tüketimi seviyelerinin normal 
düzeye geleceğini ön görüyoruz. Kısa vadede su azaltım 
hedefimizi 2021 baz yılına kıyasla 2022’de satış metre-
karesi başına %1 azaltmayı hedefliyoruz. Yeni hedefimizi 
2021 baz yılına kıyasla 2030 yılına kadar, satış metreka-
remiz başına günlük su tüketimimizi %10 azaltmak olarak 
belirledik. 

2021 yılı içerisinde çalışanlarımıza verdiğimiz çevre, su tü-
ketimi ve hijyen konulu eğitimler hakkında detaylı bilgiye 
raporumuzun ‘Ekler’ bölümünden ulaşabilirsiniz.
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