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Etkin atık yönetimi yaklaşımımız doğrultusunda tüm tesislerimizde 

Sıfır Atık Belgesi almayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir tüketim anlayışını 

tüm iş süreçlerimize entegre ederek, kaynaklarımızın etkili ve verimli 

kullanımının yanı sıra, operasyonlarımız sonucunda oluşan atık 

miktarımızı minimize etmeyi hedefliyoruz. 

2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin bertaraf türlerine göre atık 

miktarlarımız aşağıdaki tabloda yer alıyor.

Etkı̇n Atık Yönetimimiz

Atık Türü Bertaraf Türü
Miktar (ton)

2018 2019 2020

Tehlikesiz

Geri dönüşüm / Geri kazanım  17.024*  17.264,24* 16.979,67

Tekrar kullanım / Hayvan yemi 327 550 831.51

Biogaz / Kompost 5.281 5200 4.255

Belediyeye teslim edilen 24.420 29.360 26.503,18

Sokak hayvanlarına bağış 641,1 894 1.120,1

Gıda bankalarına bağış 528 1424 1.216

Yakma 275,7 223 246

Tehlikeli

Geri dönüşüm / Geri kazanım 6,1 5.494 7,15

Biodizel 28 30 30,96

Yakma 0,735 4,46 9,126

PLASTİK ATIĞINI AZALTMA ÇALIŞMALARIMIZ

Performans Göstergesi Hedef Yılı Hedef

Poşetlerin plastik gramajının 
azaltılması

2023 330 ton plastik atığının önlenmesi

Tedarikçilerimizin sevkiyatlarındaki 
plastik atığın azaltılması 

2023
Yeniden kullanılabilen konteyner kasa 
kullanımının yaygınlaştırılmasıyla 30 ton plastik 
atık tasarrufu sağlanması

Özgün markalı ürün ambalajlarının 
geliştirilmesi

2021
Tüm özgün markalı ürünlerde ambalaj içerik ve 
geri dönüşüm oranlarının tespiti edilmesi

2023
Geri dönüşüm oranı düşük ambalajlarda kademeli 
olarak iyileştirme yapmak

2025

10 adet özgün markalı üründe ambalaj azaltımı ve 
malzeme iyileştirmesi yapılması
Gıda-dışı ürün ambalajlarında %25 oranında r-PET 
kullanarak 25 ton plastik tasarrufu sağlanması

Köpük tabak kullanımının 
azaltılması

2023
Operasyonlarımızdaki köpük tabak (PS) 
kullanımının %50 azaltılması

Macrocenter’daki paketli meyve – 
sebzelerde karton ambalaj kullanımı

2023 40 ton plastik atığının önlenmesi
*ÇEVKO’ya teslim edilen kalemlere ilişkin veriler eklenmiştir. 
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Plastik atıkların büyük bir hızla artması, iklim 

değişikliği ve çevre kirliliğinde büyük bir rol oynuyor. 

Doğal yaşamı bu denli etkileyen bu problemin önüne 

geçebilmek amacıyla, sorumlu üretim ve tüketim 

anlayışıyla operasyonlarımızı gerçekleştiriyoruz. 

2020 yılında, Global Compact Türkiye, Sürdürülebilir 

Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ve TÜSİAD iş 

birlikleriyle plastik kirliliğiyle mücadele adına 

kurulan “İş Dünyası Plastik Girişimi”ne dahil olarak 

plastik atıklar konusunda taahhüt ve hedeflerimizi 

belirledik. Bu hedefler doğrultusunda 2023 yılına 

kadar toplamda 493 ton plastik atığın önüne geçmeyi 

hedefliyoruz.

Alışveriş poşetleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 

yayımlamış olduğu yönetmeliğe göre 1 Ocak 2019 

itibariyle, ücretli hale geldi. Bu geçiş sürecinde 

müşterilerimizin bilgilendirilmesi, non-woven çevreci 

poşet ve bez çantalara yönlendirilmesi konusunda 

yoğun farkındalık çalışmaları ve kampanyalar 

yaptık. 2020 yılındaki plastik poşet 

kullanımı, paralı satışın olduğu 2018 

yılına kıyasla %66 daha az seyretti. 

2020 yılında ayrıca 1.764.437 adet 

non-woven çevreci poşet ve bez 

çanta satışı yaptık. 

“Daha az plastik dünyamıza 

iyi gelecek” mottosu 

ile mağazalarımızda 

gereksiz plastik ambalaj 

kullanımının azaltılması ve 

ambalajlama tekniklerinin 

geliştirilmesi konusunda 

çeşitli çalışmalar 

gerçekleştiriyoruz. 2020 

yılında, 2 tür ambalaj 

için çalışmalarımıza 

başladık ve sebze ve 

meyve ürünlerimizin 

paketlenmesinde delikli 

kese kağıdı kullanımı 

kapsamında araştırmalar 

yürüttük. 

Money kart kullanımından kaynaklanan plastik 

tüketimini azaltmak adına müşterilerimizi mobil 

Money kullanmaya teşvik ediyoruz. Başvuru 

sırasındaki kağıt tüketimini de önlemek amacıyla, 

Money kart başvurularını dijital ortama taşıdık. 2020 

yılında, mobil Money kullanım oranı, kartlı alışveriş 

işlemlerinin %68’ine ulaştı.

Bir tedarikçimiz ile dağıtım merkezlerimize yapılan 

sevkiyat usulünü değiştirerek PS köpük tabaktan 

yeniden kullanılabilen konteyner kasaya geçtik 

ve aylık 1,2 ton PS köpük tabak kullanımının 

önüne geçtik. Bu değişimin diğer tedarikçilere de 

uygulanarak genişletilmesi planlanıyor. 

Daha az plastik kullanımını sağlamak adına 

destekleyici çalışma ve hedeflerimiz şunlardır:

 • 2021 yılına kadar, Tazedirekt’in ürün 

paketlemelerinde kullanılan paketleme 

malzemelerinin doğa dostu olması adına 

çalışmalarımızın sonuçlandırılması,

• ‘Tazedirekt Tedarikçi Akademisi’ programının 

başlatılması ve programda başarılı olan 

firmalarımıza başarı belgesi ve IFS belgesi 

sunulması,

• 2023 yılına kadar 20 tedarikçimize 4R (Redesign- 

Reduce-Reuse-Recyle) eğitiminin verilmesi. 

• 2021 yılında, tek kullanımlık ambalaj tüketimini 

azaltmak adına saklama kapları ürün kategorisinde 

en az üç kampanya yapılması,

• 2021 yılında 180 mağazamızda tek kullanımlık 

plastiklere alternatif, sürdürülebilir ürünler için 

özel stant kurulması,

• 2021 yılında, sebze ve meyve paketlemesi 

kapsamındaki delikli kese kağıdı çalışmalarının 

sonuçlandırılması.

2023 yılına kadar toplamda 
493 ton plastik atığın önüne 
geçmeyi hedefliyoruz. 
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ÖZGÜN MARKALI ÜRÜNLERİMİZİN 

AMBALAJLARINDA ÇEVRECİ ÇÖZÜMLER

Özgün markalı ürünlerimizin ambalajlarındaki plastik 

oranlarını azaltmak ve daha çevreci alternatifler 

geliştirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Deterjan ve 

kağıt kategorisinden 40 özgün markalı ürünümüz, 

diğer lider markalara kıyasla ürün başına ortalama 

%47, toplamda 373 ton daha az plastik içeriyor. 

Bunun yanında, özgün markalı yoğurtlarımızın 

gramajını 2,5 kg’dan 3 kg’a, ketçap ve mayonez 

ürünlerimizin de 700 gr’dan 1 kg’a artırarak, 46 ton 

daha az plastik kullanımı gerçekleştirmiş olduk. 

Bulaşık deterjanı kategorisinden 2 özgün markalı 

ürünümüzün ambalajlarında %25 oranında r-Pet 

(geri dönüştürülmüş pet) kullandık. 2021 yılında 

r-Pet kullandığımız ürün sayısını 4’e, 2025 yılına 

kadar 10’a yükseltmeyi hedefliyoruz. Özgün markalı 

ürünlerimizin ambalajında polistiren ve karbon siyahı, 

ürün ile doğrudan temas eden hiçbir noktada ise PVC 

kullanmıyoruz.

Bu çalışmalarımızın yanında, özgün markalı ürün 

ticaretimizin %37’sine denk gelen ürünlerimizin 

yaşam döngüsü analizleri yaparak, yarattıkları 

karbon salımlarını ölçtük. Gıda, gıda dışı ve Uzman 

Kasap kategorilerimizden, 122 adet ürünümüzün, 

2020 yılı satışlarından kaynaklanan karbon salımı 

219.018 tCO2e olarak hesaplandı. Önümüzdeki yıllarda, 

özgün markalı tüm ürünlerimizin yaşam döngüsü 

analizlerini tamamlamayı amaçlıyoruz. 

MİGET taze et işleme tesislerimizde ürettiğimiz 

etlerin ve Uzman Kasap ürünlerimizin ambalajlarının 

sürdürülebilir ve biyoçözünür materyallere dönüşümü 

için çalışmalar yürütüyoruz.

• MAP (modifiye atmosfer paketlemesi) 

ambalajlarımızda kullanılan üst filmin inceltilmesi 

ve mono malzeme kullanımı konusunda çalışmalar 

yürütülüyor. 

• ‘Biyoçözünür Ambalaj AB Proje Ortaklığı’ 

çalışmaları pandemi nedeniyle yavaşladı, ambalajın 

meyve – sebzeye uyarlanması üzerinde duruluyor. 

• Üretimde hammadde olarak kullanılan Dana 

Karkasta “Sıfır Stok” Uygulaması pandemi 

nedeniyle 2 ay uygulanabildi. Raf ömrünün 

uzatılması için iyileştirme çalışma grubu 

oluşturduk.

2021 yılında r-Pet 
kullandığımız ürün sayısını 
4’e, 2025 yılına kadar 10’a 
yükseltmeyi hedefliyoruz. 
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ATIK TOPLAMA VE GERİ DÖNÜŞÜME KATKILARIMIZ

2020 yılında 31 ton bitkisel 
atık yağ, 5,67 ton atık pil 
toplandı.

TURMEPA İLE DENİZLER TEMİZLENİYOR

Toplanan bitkisel atık yağlar sayesinde 

TURMEPA Deniz Temiz Derneği ile denizlerin 

temizlenmesine katkı sağladık. Öncülüğümüzde 

sürdürülen Bitkisel Atık Yağ Toplama Projesi 

kapsamında DENİZTEMİZ 3 Teknesi’ne yapılan 

bağışlar ile Hisarönü körfezinde Selimiye 

koyundan, 2020 yılında 180.000 litre atık su 

toplandı. Böylece 1,4 milyon litre deniz suyunun 

temiz kalması sağlandı.

PİLLER MİGROS’A SÜTLER ÇOCUKLARA

2019 yılında başlayan ‘Piller Migros’a Sütler 

Çocuklara’ projesiyle mağazalarımıza getirilen 

atık piller, TAP’a gönderildiğinde her 1 kg atık 

pile karşılık, 1 litre UHT tam yağlı Migros 

marka süt Koruncuk Vakfı’na (Korunmaya 

Muhtaç Çocuklar Vakfı) bağışlanıyor. 2020 

yılında, müşterilerimizden topladığımız atık 

pilleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

yetkilendirilmiş olan Taşınabilir Pil Üreticileri 

ve İthalatçıları Derneği’ne (TAP) ileterek 5.676 

litrelik süt bağışına aracılık ettik. Toplanan piller 

sayesinde aynı zamanda 110.000 m3 toprağın 

kirlenmesi önlendi.

ATIK YAĞ VE PİL TOPLAMA ÇALIŞMALARIMIZ

Kanalizasyona dökülen 1 litre atık yağ, 1 milyon 

litre temiz suyu kullanılamaz hale getiriyor. 

Bu durumun bilincinde olarak, mağazalarımız 

ve ‘Migros Sanal Market’ aracılığıyla 

müşterilerimizden topladığımız atık yağları Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş 

lisanslı firmalara ulaştırıyoruz. Bu yağlar ile 

biyodizel üretimi gerçekleştiriliyor. 

• 2017 yılından bu yana ‘Migros Sanal 

Market’ ile bitkisel atık yağları ve atık pilleri 

müşterilerimizin evlerinden alarak, geri 

dönüşüm için yetkili kuruluşlara ulaştırıyoruz. 

• 2020 yılında, ‘Migros Sanal Market’ aracılığıyla 

80 kg pil ve 188 kg bitkisel yağ toplanırken, 

mağazalarımızla birlikte toplam 31 ton bitkisel 

atık yağı ve 5,67 ton atık pili lisanslı firmalara 

teslim ettik. 

• 2020 yılında, müşterilerimizden topladığımız 

77,38 ton elektrikli ve elektronik aleti ise 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

yetkilendirilmiş lisanslı kuruluşlara ulaştırarak 

geri dönüşüme kazandırdık. 

Yıllara göre geri dönüşüme kazandırılan 
bitkisel atık yağ, atık pil ve elektronik 
atık miktarlarına raporumuzun ‘Ekler’ 
bölümünden ulaşabilirsiniz.
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GERİ DÖNÜŞÜMÜ DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALARIMIZ

DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI İLE SOSYAL 

SORUMLULUK PROJEMİZ

2018 yılından bu yana, WWF-Türkiye (Doğal 

Hayatı Koruma Vakfı) ve Nestlé ile birlikte 

yürüttüğümüz proje ile mağazalarımızda 

satılan Nestlé kahvaltılık gevreklerinin gelirinin 

bir bölümü ile Çukurova Deltası’nda deniz 

kaplumbağalarının, Dilek Yarımadası’nda ise 

yunusların izlemesi ve korunması için WWF’e 

destek olduk. Müşterilerimiz ayrıca aldıkları 

kampanyalı ambalajları, mağazalarımızda yer 

alan ‘Müşteri Atık Noktaları’na atarak ÇEVKO 

iş birliğinde geri dönüşüme katkı sağladılar. 

Proje kapsamında 4 ton ambalaj geri dönüşüme 

kazandırılırken, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 

1.000 adet kırtasiye seti ve WWF tişörtü bağışlandı. 

TEMİZKEN GÜZEL PROJEMİZ

2020 yılında, CİF ile yaptığımız Temizken 

Güzel Projesi ile Covid-19 salgını sonunda, 

mağazalarımızda satılan her CİF ürünün satışından 

elde ettiğimiz gelirin bir kısmı ile Caddebostan 

sahilini temizledik. Ayrıca, başlattığımız imza 

kampanyası ile her 100.000 söz için 1 tane çöp 

kaparı İstanbul Boğazı ile buluşturduk.

WWF TÜRKİYE İLE YEŞİL OFİS PROGRAMI

Önceki yıllarda Genel Müdürlük ve Şube 

Direktörlüklerimizde yürüttüğümüz Bizi Hayata 

Geri Döndür projemizle ambalaj atıklarının, 

kağıtların, cam atıkların ve organik atıkların 

kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüme 

kazandırılmasını sağladık. 2019 yılında, WWF-

Türkiye ile ofislerde tasarruf ve iyileştirme 

amaçlı uygulanan ‘Yeşil Ofis’ programına 

katıldık. Hedefimiz, karbon emisyonu başta 

olmak üzere enerji tasarrufu, yenilenebilir 

kaynaklar, doğal kaynakların bilinçli kullanımı 

ve yaşam tarzının değiştirilmesi konularında, 

çalışanlarımızda farkındalık yaratmaktı. Bu 

doğrultudaki hedeflerimize ulaştık ve 2020 

yılında, Genel Müdürlük ofisimiz için ‘Yeşil Ofis 

Diploması’ almaya hak kazandık. 
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SIFIR ATIK PROJESİ’NE KATKIMIZ

Sıfır Atık Yönetim Sistemi, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı tarafından, atık oluşumunun önlenmesi, 

oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanması ve 

geri kazanım süreçlerinin kayıt altına alınması, 

belgelenmesi ve izlenebilirliğinin sağlanması 

için oluşturulan çevrimiçi sistemdir. 2019 yılında 

yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği ile zincir 

marketlerin bu sistemi kurarak uygulamaya 

geçirmeleri zorunlu tutuldu. Bu kapsamda 

Sıfır Atık Yönetim Sisteminin kurulması için 

mağazalarımız ve diğer operasyonel birimlerimiz 

için tüm kriterleri tamamladık. Geçiş için eğitim 

ve bilinçlendirme çalışmalarımıza devam 

ediyoruz. 2021’den itibaren içecek ambalajlarına 

uygulanacak olan depozito sisteminin 

kurulmasında Bakanlığın çalışma gruplarında 

aktif yer alıyoruz.

ÇEVKO İLE GERİ DÖNÜŞÜM İŞ BİRLİĞİMİZ

Operasyonel faaliyetlerimiz sonucunda ortaya 

çıkan metal, ahşap, kağıt- karton, plastik, cam 

nitelikli tehlikesiz atıkları kaynağında ve usulüne 

uygun bir biçimde toplayıp lisanslı firmalar 

aracılığı ile geri dönüştürülmesini sağlıyoruz. 

Özgün markalı ürünlerimizin ambalajlarını geri 

dönüşüme uygun olarak tasarlıyor ve ÇEVKO ile 

yapılan iş birliği sonucunda, bu ürünlerimizin 

ambalaj atıklarının da geri dönüşümünü 

sağlıyoruz. Ambalaj Atıklarının Kontrolü 

Yönetmeliği’nde bulunan hedefler kapsamında, 

şirketimizin her yıl güncellenen iyileştirme hedefi 

bulunuyor. 2020 yılında, belirlediğimiz hedefi 

gerçekleştirerek, özgün markalı ürünlerimizin 

yaklaşık %57’sini piyasadan toplayıp geri 

dönüşüme kazandırdık. Tüm bu çalışmalar 

sayesinde 2020 yılında geri dönüşümü sağlanan 

ahşap, kağıt ve karton ürünleri ile 98.776 ağacın 

kesilmesini önledik. Yıllara Göre Geri Dönüşüme Kazandırılan Ambalaj Atık 

Miktarı (ton)

2020 Yılında Geri Dönüşüme Kazandırılan Ambalaj Atık 

Türü ve Miktarı (ton)

6.013,57
Ahşap

1.440,91 
Cam

4.643,01
Kağıt

1.588,81
Metal 

3.215,99 
Plastik

2018

16.813

2019

17.173

2020

16.902

Özgün markalı ürünlerimizin 
yaklaşık %57’sini piyasadan 
toplayıp geri dönüşüme 
kazandırdık.
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