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Gıda İsrafını Önleme Çalışmalarımız

Gıda perakendecisi olarak sürdürülebilir tarımın 

desteklenmesinin yanında bin bir emekle üretilen gıda 

ürünlerinin israfının önlenmesi ve öncelikli olarak 

gıda olarak tüketilmesi konusunda sorumluluğumuz 

olduğuna inanıyoruz. Operasyonlarımızdaki gıda 

kayıp ve imhalarını gıda kazanım hiyerarşisine 

uygun olarak azaltmak ve tüketilebilir durumdaki 

gıdaların yeniden değerlendirilmesini sağlamak için 

ölçümleme, kategorizasyon, analiz ve iyileştirme 

çalışmaları yürütüyoruz. Ayrıca, müşterilerimizin bu 

konudaki farkındalıklarını artırıyor, gündelik hayatta 

uygulayabilecekleri öneriler sunuyoruz. 

PERFORMANS VE HEDEFLERİMİZ

Consumer Goods Forum (CGF) bünyesindeki Gıda 

İsrafı koalisyonunun üyesi şirketler olarak SKA 

12.3 ile paralel şekilde gıda imha oranlarımızı 

2030 yılına kadar yarı yarıya azaltmayı taahhüt 

ettik. Bu doğrultuda, 2018 baz yılına göre gıda imha 

tonajımızın gıda satış tonajımıza oranını orta vadeli 

olarak 2025 yılına kadar %36,6, uzun vadeli olarak 

2030 yılına kadar %50 azaltmayı hedefliyoruz. Baz 

yılımızda 5,36 olan gıda imha oranımız, 2020 yılında 

4,07 olarak gerçekleşti ve 2 senede %24’lük bir azaltım 

sağladık.
Gıda israfını azaltmaya yönelik yürüttüğümüz 

projeler aşağıdaki şekildedir: 

• Operasyonel iyileştirmeler

• Gıdaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması

• Tüketici farkındalığının artırılması

• Hayvanların beslenmesi için gıda bağışı

• Teknolojik yöntemlerle ürün raf ömrünü uzatma 

• Organik atıktan enerji üretimi

• Tedarikçilerimizin gıda atıklarının azaltılması

Performans 
Göstergesi

Hedef Yıl Hedef 2020 Performansı Hedefe Göre Durum Baz Yılı / Durumu

Gıda imha tonajımız / 
gıda satış tonajımız 

2030 %50  ↓
%24  ↓ Devam ediyor  2018 / 5,36

2025 %36,6  ↓

2030 yılına kadar gıda imha 
tonajımızın gıda satış tonajımıza
oranını %50 azaltmayı hedefliyorduk, 
2 yılda %24 azaltım sağladık.

Gıda imha tonajımız / Gıda satış tonajımız (%)

2018 2019 2020

4,43 4,07
5,36
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OPERASYONEL İYİLEŞTİRMELER VE İNDİRİMLİ 

SATIŞLARIMIZ

Atık hiyerarşisinin en öncelikli basamağı olan 

kaynağında azaltma hedefimiz doğrultusunda, 

gıda bozulmasından kaynaklanan gıda imhasının 

azaltılması yönündeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Gıda imhalarımızın %80’lik kısmını sebze ve 

meyvelerin oluşturduğunu tespit ettik ve hızlı 

bozulan bu ürün kategorisine yönelik çeşitli 

çalışmalar gerçekleştirdik. Fazla stoklamadan 

kaynaklanan kayıpları önlemek amacıyla hayata 

geçirdiğimiz otomatik sipariş sisteminde; meyve ve 

sebzelerin siparişi, önceki siparişler, stok durumları 

ve satışlar hakkındaki bilgileri öğrenen bir algoritma 

kullanıyoruz. Mağazalarımızın tamamında 

yaygınlaştırdığımız bu sistem ile doğru sipariş ve 

stoklamayı garanti altına alıyoruz. 

Olgun meyve ve sebzeleri ve Son Tüketim Tarihi (STT) 

yaklaşan taze ürünlerimizi %25-50 indirimli sunarak 

öncelikli olarak satışa dönüşmelerini destekliyoruz.

Bu indirimlerle 2020 yılında, 4.774 ton meyve, sebze, 

et, tavuk gibi taze ürünün imhasının önüne geçtik 

ve 10 MigrosJet mağazasının yıllık cirosuna eşdeğer 

miktardaki gıdayı kurtardık.

2020 yılında hayata geçirdiğimiz Muz Ağacı projesi 

ile muzların yer ile 

teması kesilerek 

çürüme ve imha 

oranları düşürüldü. 

Kurulum yapılan 15 

mağazanın bir yıllık 

kümüle muz imha 

oranı önceki yıl ile 

karşılaştırıldığında 

imha edilen kg 

değerinde ortalama 

%16 azalma tespit 

edildi. Projenin 

yaygınlaştırılmasına 

karar verildi. 

GIDAYA SAYGI PROJEMİZ 

Görsel olarak satış standartlarını karşılamayan 

ancak besleyiciliğini koruyan ve tüketime uygun gıda 

ürünlerini, web tabanlı bir bağış platformu olan “Fazla 

Gıda” ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2017 yılında, 

Türkiye’de ilk kez kullanmaya başladığımız bu yeni 

nesil uygulama sayesinde, bağışlanabilir durumdaki 

gıda ürünleri ile ihtiyaç sahiplerinin talepleri eşleşiyor. 

Böylelikle, bağışlanan gıdalar doğru adreslere ve 

uygun miktarda ulaşarak tamamı değerleniyor.

2020 yılında yaptığımız 1.216 ton bağış ile birlikte 

proje başından bu yana 3,2 ton gıdaya denk gelen 

6,8 milyonu aşkın öğünün ihtiyaç sahiplerine 

ulaştırılmasına destek oluyoruz. Projemizin videosunu 

youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz. 

STT’si yaklaşan taze gıda ve 
olgun meyve ve sebze 
ürünlerinde yaptığımız 
indirimler ile 4.774 ton gıda 
kaybını önledik.

6,8 milyonu aşkın öğünün 
ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılmasına destek olduk.

https://www.youtube.com/watch?v=xQgQymIlUxI
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TÜKETİCİ BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARIMIZ

Gıda kaybını azaltmaya yönelik geliştirdiğimiz 

uygulama ve projelerimize ek olarak, mevcut durumu 

anlamaya ve tüketici üzerinde farkındalık yaratmaya 

odaklanıyoruz. 2018 yılında Gıda Güvenliği Derneği 

tarafından Nielsen’e yaptırılan gıda kaybına yol açan 

tüketici davranışları araştırmasına destek verdik. 2020 

yılında, revize edilen Türk Gıda Koteksi Etiketleme ve 

Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği’nin kılavuzuna, 

tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) geçen ürünlerin 

tüketilebileceği ve satışa sunulabileceği bilgisinin 

eklenmesiyle yersiz gıda atıklarını önlemek adına 

tüketici bilinçlendirme çalışmaları yürütmeye 

başladık. Aynı zamanda, Birleşmiş Milletler Gıda ve 

Tarım Örgütü (FAO) ve Tarım ve Orman Bakanlığımız 

tarafından gıda israfına yönelik kamuoyu farkındalığı 

yaratmak için başlatılan Gıdanı Koru kampanyasına 

dahil olduk. Bu doğrultuda, mağazalarımız ve sosyal 

medya kanallarımız üzerinden STT (son tüketim 

tarihi) – TETT farkı, gıdaların doğru koşullarda 

saklanması, kalan gıdaların farklı tariflerle 

değerlendirilmesi gibi konularda infografik ve 

videolarla bilgilendirme yapmaya başladık. Ayrıca, 

19.895 çalışanımıza ‘STT İndirim Uygulama’ eğitimi, 

19.137 çalışanımıza da ‘Atık Kazanım Süreci’ eğitimini 

online olarak gerçekleştirdik.

2019

Tarım ve Ormancılık Bakanlığı 

tarafından düzenlenen 

çalıştaya katılım göstererek 

öneri ve görüşlerimizi 

belirttik.

2020

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 

ve Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından 

gıda israfına yönelik kamuoyu farkındalığı 

yaratmak için başlatılan Gıdanı Koru 

kampanyasına dahil olduk.

2018

Perakende ve hızlı tüketim sektörünün 

önde gelen şirketlerinin katkılarıyla, Gıda 

Güvenliği Derneği tarafından düzenlenen ve 

Nielsen tarafından yapılan gıda kaybına 

yol açan tüketici algıları ve davranışları 

araştırmasına öncülük ettik. 
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KALAN TAZELER KÜÇÜK DOSTLARIMIZA PROJEMİZ

2014 yılından bu yana, orman ve sokak hayvanlarının 

beslenmesi için “Kalan Tazeler Küçük Dostlarımıza” 

projesini yürütüyoruz. Mağazalarımızda son 

kullanım tarihi yaklaşan; ancak hala tüketilebilir 

olma özelliğini koruyan gıda ürünleri, HAYTAP 

(Hayvan Hakları Federasyonu) aracılığı ile 

sokak ve orman hayvanlarının doyurulması için 

bağışlanıyor. Proje kapsamında 1.120 tonu 2020 

yılında olmak üzere bugüne kadar toplamda 3.016 

ton gıda yardımı ile orman ve sokak hayvanlarının 

beslenmesine katkı sağladık. Mağazaların çevresinde 

yaşayan sokak hayvanlarının, temiz ve sağlıklı bir 

ortamda beslenebilmesi için 25 ildeki 300 Migros 

ve Macrocenter mağazamızın önüne, özel tasarım 

mama kapları yerleştirdik. Sokak hayvanlarının fazla 

olduğu bölgelerde yer alan mağazalarımızda, gelen 

talepler doğrultusunda mama kaplarını, mağazamıza 

tahsis ediyoruz. 

Bu mağazalarımız, 

mama alanlarındaki 

kedi ve köpek 

mamalarını düzenli 

olarak tazelemeye 

özen gösteriyor.

KIRMIZI ET ÜRÜNLERİMİZİN ÖMRÜNÜ UZATMA 

ÇALIŞMALARIMIZ

MİGET kapsamında, yenilikçi üretim hattımız ve 

uzman kasap kadromuz sayesinde, ürünlerimizi 

olabilecek en etkili şekilde değerlendirme, kaybı en 

aza indirme ve ürünlerimizin raf ömürlerini uzatma 

amaçlarımıza yönelik çalışmalar yürütüyoruz. 

• MAP (Modifiye Atmosfer Paketlemesi) ambalajlama 

tekniği aracılığı ile optimum stoklama ve güçlü 

soğuk zinciri uygulamalarını gerçekleştirdik ve 

ürünlerimizin raf ömrünü %30’a yakın bir oranda 

uzattık. 

• 2019 yıl sonu itibariyle, hammadde olarak üretimde 

kullanılan dana karkasta ‘Sıfır Stok’ uygulamasına 

geçtik. Uygulama sonucunda, raf ömrünün %40 

oranında uzatılması hedeflendi ancak 2020 yılında, 

pandemi sebebiyle çalışmada duraksama yaşandı.

ORGANİK ATIKTAN ENERJİ ÜRETİMİ 

ÇALIŞMALARIMIZ

Tüketime uygun olmayan organik atıkların, 

enerji geri kazanımı ve biyokompost elde edilmesi 

için kullanılmasını destekliyoruz. Bursa, Gebze, 

Esenyurt ve Bayrampaşa dağıtım merkezlerimizin 

ve Bursa sebze ve meyve depomuzun oluşturduğu 

gıda atıklarını, kaynağında ayrıştırıyor ve biyogaz 

tesislerine gönderiyoruz. 2020 yılında, bu tesislerimiz 

ile bağlantılı olan 719 adet mağazamızın, 4.255 ton 

organik atığını biyogaz tesisine gönderdik ve oluşan 

425 dekametreküp biyogazdan, 

2.458 ton kompost, 899 kWh 

elektrik elde edildi. Bu da 

100 watt ampülü 372.308 gün

çalıştıracak enerjiye denk 

geliyor.

2020 yılında, elde edilen 
biyogazdan, 100 watt ampülü 
372.308 gün çalıştıracak 
kadar enerji elde ettik.

Kırmızı et ürünlerimizin 
ömrünü MAP ambalaj ile 
%30 artırdık.

Organik Atıklardan 
Elde Edilen Enerji

2018 2019 2020

Biyogaz (dm3) 528 520 425

Elektrik (kWh) 1.028 1.012 899

Kompost (ton) 3.051 2.851 2.458

Biyogaz tesisine gönderilen 
atık (ton)

5.281 5.200 4.255



Migros 2020 | Sürdürülebilirlik Raporu 108

Kaynağında Azaltım: 

Geliştirilen otomatik sipariş sistemi ile 

mağazalarımızdaki ürün stoklarını gıda atıklarını 

engelleyecek şekilde kurguladık. Tüketim tarihi 

yaklaşan et ve süt ürünlerine, kuru gıda ve olgun sebze 

meyvelere %25 ve %50 arasında indirim uyguluyoruz. 

İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı: 

Görsel olarak satış standardına uymayan, 

ancak tüketime uygun gıdaları bağış platformu 

üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.

Hayvanları Besle: 

Satışa uygun olmayan, ancak 

tüketilebilir olan gıdalarla sokak 

hayvanlarını besliyoruz.

Endüstriyel Kullanım: 

Müşterilerimizin bize teslim ettiği 

bitkisel atık yağların biodizele 

dönüştürülmesini sağlıyoruz.

Gübreleştirme: 

Tüketilemeyecek organik 

atıkların biogaza ve gübreye 

dönüştürülmesini sağlıyoruz.

Arazi 

Doldurma

/Yakma

TEDARİKÇİLERİMİZİN GIDA ATIKLARININ 

AZALTILMASI

Operasyonlarımızdaki gıda atıklarını azaltmak adına 

mücadele etmemizin yanı sıra tedarikçilerimizi 

de gıda atıklarını azaltmaları için destekliyoruz. 

Bu doğrultuda, World Resources Initiative (WRI) 

tarafından globalde yönetilen “10x20x30” girişimine 

dahil olduk. Dünya çapında 10 perakendecinin 20’şer 

tedarikçi firmasını davet ettiği bu girişimde, SKA 

12.3’te yer alan 2030 yılına kadar gıda imhalarının 

yarı yarıya azaltılması hedefinin tedarik zinciri 

boyunca desteklenmesi amaçlanıyor. 2020 yılında 

bu girişime bizimle birlikte, 23 gönüllü tedarikçimiz 

dahil oldu. Gıda atıklarını azaltmak için globalde 

gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi ve eğitimler 

düzenlediğimiz firmalarımız gıda imha oranlarını 

ölçmek ve azaltmak için çalışmalara başladı. Küresel 

Gıda Kayıp ve İsrafı Önleme Protokolü’nün kullanımı 

ve WRI tarafından oluşturulan ATLAS programı 

kapsamında, gıda atıklarının kayıt altına alınabilmesi 

için, tedarikçilerimize rehberlik ediyoruz.

Sektörün öncü firması olarak, 
WRI 10x20x30 girişiminde 
yer alan ilk 10 perakendeci 
arasında Türkiye’den tek 
şirketiz.
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