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Gıda İsrafını Önleme Çalışmalarımız

Performans 
Göstergesi

Hedef
 Yıl Hedef 2021 

Performansı
Hedefe Göre 

Durum
Baz Yılı/
Durumu

Gıda imha tonajımız/gıda satış 
tonajımız 2030 %50 ↓ %22 ↓

(4,21) Devam ediyor 2018/5,36

Ülkemizin öncü gıda perakendecisi olarak, sürdürülebilir 
tarıma olan desteklerimizin yanı sıra birçok kişinin canla 
başla ürettiği gıda ürünlerinin israfını önlemeyi de sorum-
luluğumuz olarak görüyoruz. Dünyada üretilen gıdanın 
yaklaşık 1/3’ü israf oluyor ve kendi operasyonlarımızdan 
kaynaklı israfın önüne geçebilmek ve gıda kazanım hiye-
rarşisine uygun olarak tüketilebilir durumdaki gıdaların 
yeniden değerlendirilmesini sağlamak adına ölçümleme, 
analiz, kategorizasyon ve iyileştirme çalışmaları yürütü-
yor ve değer zincirimiz boyunca iş birliklerinde bulunu-
yoruz. Bunların yanı sıra, müşterilerimizin bu konudaki 
farkındalıklarını artırarak onları bilinçlendiriyor ve israfın 
önüne geçmek için kendi hayatlarında kolaylıkla uygu-
layabilecekleri fikirler sunuyoruz. Tarlada hasat sonrası 
kayıpların önlenmesi adına da tüm mahsulün değerlendi-
rildiği bir model uygulamaya başladık, satış kriterlerimize 
uyan ürünleri satıyoruz, besleyicilik değerini koruyan di-
ğer ürünlerin de reçel, sos ve meyse suyu gibi diğer üretim 
alanlarında değerlendirilmesini sağlıyoruz.

Migros olarak, Gıda Güvenliği Derneği (GGD) ile birlikte yü-
rüttüğümüz çalışmalar kapsamında; gıda kaybına neden 
olan tüketici algısı ve davranışlarını belirlemek amacıyla 
“Gıda Kaybı ve Etiket Okuma Araştırması” gerçekleştirdik. 
Nielsen Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen araş-
tırma sonuçlarına göre; gıda etiketlerinde bulunan Son 
Tüketim Tarihi ve Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi arasındaki 
farkın tüketiciler tarafından tam olarak bilinmediği ve bu 
karışıklığın doğrudan sonucu olarak tüketicilerin %72’si-
nin tüketilebilir gıdayı çöpe atacağını belirttiği araştırma 
sonuçlarında görüldü. Araştırma sonucunda ortaya çıkan 
veriler doğrultusunda, tüketim tarihi farkına yönelik tüke-
ticileri bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapıyoruz 
ve gıda israfını önlemek adına günlük rutinde yapılacak 
uygulamalar hakkında tüketicilerimizi bilgilendirme do-
kümanlarını sosyal medya platformlarımız aracılığı ile 
paylaşıyoruz.  Aynı zamanda mevzuat tarafında ürünlerin 
TETT sonrası satışa sunulması adına sektör için gerek-
li kılavuzların yayımlanmasına yönelik çalışmalarımız da 
devam ediyor.
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2030 yılına kadar %50 azaltmayı hedef-
lediğimiz gıda imha tonajımızın gıda satış 
tonajımıza oranı, yaptığımız çalışmalar ile 

3 yılda %22 oranında azaldı. 

Gıda kayıp ve imhalarını en aza indirmek adına yürüt-
tüğümüz projeler aşağıdaki şekildedir: 

 Operasyonel iyileştirmeler

 Teknolojik yöntemlerle ürün raf ömrünü uzatma 

 Tüketicilerimizin farkındalığının artırılması 

 Gıdaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması 

 Hayvanların beslenmesi için gıda bağışı 

 Organik atıktan enerji üretimi 

 Tedarikçilerimizin gıda atıklarının azaltılması

Performans ve Hedeflerimiz 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile paralel bir şekilde ve 
Consumer Goods Forum (CGF) bünyesindeki Gıda İsrafı 
koalisyonunun üyesi bir şirket olarak gıda imha oranımızı 
2030 yılına kadar %50 oranında azaltmayı taahhüt ettik. 
Bu doğrultuda, gıda imha tonajımızın gıda satış tonajımıza 
oranını, 2018 baz yılına göre, orta vadeli olarak 2025 yılına 
kadar %36,6 ve uzun vadeli olarak 2030 yılına kadar %50 
azaltmayı kendimize hedef olarak belirledik. Baz yılımız-
da 5,36 olan gıda imha oranımız, 2021 yılında 4,21 olarak 
gerçekleşti ve 3 senede %22’lik bir azaltım sağlamış olduk. 
2020 yılında, 2021 yılına oranla daha az imha oranına sa-
hip olmamızın ana sebebi Covid-19 etkisidir.

2019 2020 2021

4,43
4,21

4,07

Gıda imha tonajımız/Gıda satış tonajımız (%)
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Tüketici Bilinçlendirme Çalışmalarımız

Gıda israfını ve imhasını azaltmaya yönelik gerçekleştir-
diğimiz projelerimiz ve geliştirdiğimiz uygulamalarımız 
dışında, mevcut durumun anlaşılması ve tüketicilerimizin 
farkındalıklarının artması için de çalışmalarda bulunuyo-
ruz. 

Küresel ölçekte gıda israfının azaltılması yönünde çalış-
malar yapmak için ilk adım olarak tüketicilerin bilinçlen-
dirilmesi ve tüketici tutumlarının değiştirilmesi gerekiyor. 
Migros olarak bu doğrultuda, Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü (FAO) ve Tarım ve Orman Bakanlığımız 
tarafından gıda israfına yönelik kamuoyu farkındalığı 
yaratmak için başlatılan Gıdanı Koru kampanyasına da-
hil olduk. Mağazalarımız ve sosyal medya kanallarımız 
üzerinden STT (son tüketim tarihi) – TETT (tavsiye edilen 
tüketim tarihi) farkı, kalan gıdaların farklı tariflerle değer-
lendirilmesi ve gıdaların doğru koşullarda saklanması gibi 
konularda infografik ve video içerikleriyle bilgilendirmeler 
yapmaya başladık. Ayrıca, tüketicilere yönelik düzenlenen 
atölye çalışmalarına destek verdik.

Bunun yanı sıra, 865 çalışanımıza ‘STT İndirim Uygula-
ma’ eğitimi, 13.985 çalışanımıza ‘Gıdanı Koru’ eğitimi ve 
29.848 çalışanımıza da ‘Migros Mağaza Sıfır Atık Uygula-
maları’ eğitimini online olarak düzenledik.  

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde FAO’nun da des-
teğiyle, perakendecilere gıda israfı konusundaki müca-
delelerine destek olacak önemli bir kılavuz hazırladık. Bu 
kılavuz ile sektördeki operasyonlar sırasında ortaya çıka-
bilecek gıda kaybı ve israfının azaltılmasına yönelik öne-
rilerin yanı sıra satışa dönüşmeyen gıdaların kurtarılması 

ve organik atıkların enerji ve komposta dönüşümü için 
yapılabilecek örnek uygulamalara dair detaylı bilgi 
paylaşıyoruz. Sektör için çok önemli bir rehber nite-
liğindeki kılavuzumuz, işletmelerin başarılı bir gıda 
yönetim stratejisi oluşturmasında yardımcı olacak. 

Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Örgütü (FAO) 
ve Tarım ve Orman Ba-
kanlığımız tarafından 
gıda israfına yönelik ka-
muoyu farkındalığı ya-
ratmak için başlatılan 
Gıdanı Koru kampanya-
sına dahil olduk.

Gıda Satış Noktala-
rında Gıda İsrafı ile 
Mücadele Kılavuzu’nu 
hazırladık.

Perakende ve hızlı tü-
ketim sektörünün önde 
gelen şirketlerinin kat-
kılarıyla, Gıda Güvenli-
ği Derneği tarafından 
düzenlenen ve Nielsen 
tarafından yapılan 
gıda kaybına yol açan 
tüketici algıları ve dav-
ranışları araştırması-
na öncülük ettik.

2018 

2021

2020
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Gıdaya Saygı Projemiz 

Görsel anlamda satış standartlarını tamamen karşıla-
mayan ama besleyiciliğini koruyan ve tüketime uygun 
olan gıda ürünlerinin israf olmasının önüne geçmek için 
bu ürünleri web tabanlı bir bağış platformu olan “Fazla 
Gıda” ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Kullanmaya ilk 
kez 2017 yılında başladığımız bu yeni nesil uygulama ile, 
Türkiye’de yine bir ilki gerçekleştirerek, bağışlanabilir du-
rumdaki gıda ürünleri ile ihtiyaç sahiplerini eşleştiriyoruz. 
Bunun sonucunda, gıdaların doğru adreslere, uygun mik-
tarlarda ulaşmasını sağlıyoruz.

2021 yılında yaptığımız 2.781 ton bağış ile projemizin ba-
şından bu yana 12,78 milyonu aşkın öğünün ihtiyaç sa-
hiplerine ulaştırılmasına destek olduk. Gerçekleştirdiğimiz 
projemizin detaylı videosunu Youtube kanalımızdan izle-
yebilirsiniz.

“Gıdaya Saygı” projemiz kapsamında Son Tüketim Tarihi 
(STT) yaklaşan taze ürünlerimizi ve olgun meyve ve seb-
zeleri %25-50 indirimli olarak satışa sunuyoruz ve israf ol-
malarının önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu indirimlerle 2021 
yılında, 3.967 ton meyve, sebze, et, tavuk gibi taze ürünün 
imhasının önüne geçtik ve 10,7 MigrosJet mağazasının yıl-
lık cirosuna eşdeğer miktardaki gıdayı kurtardık.

Sürpriz Kutu Projemiz 

Tüm dünyada ses getiren “Sürpriz Kutu” projesi ile hem 
gıda israfının önüne geçiyoruz hem de birçok ürünü tüke-
ticilerimize avantajlı fiyatlarla sunuyoruz. Web tabanlı bir 
bağış platformu olan Fazla Gıda’nın “Fazla” mobil uygu-
laması üzerinden hayata geçirilen proje kapsamında, 25 
TL ve 50 TL olmak üzere iki fiyat seçeneği bulunan Sürpriz 
Kutularımız ile meyve ve sebzeleri, hemen tüketime uygun 
et ürünlerini, taze veya kuru gıdalar gibi çeşitli birçok ürü-
nü %50 indirimle tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Mobil 
uygulama üzerinden sipariş veren müşterilerimiz belirli 
mağazalarımızdan Sürpriz Kutu’larını teslim alabiliyor. 3 
mağazamız ile başlanan projeyi 7 Migros, 7 Macrocenter 
olmak üzere toplam 14 mağazamızda kullanmaya başla-
dık ve görülen faydasından dolayı diğer mağazalarımız-
da da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.  Bunların yanı sıra, 
yurtdışında da oldukça ilgi gören Sürpriz Kutu projesini 
Türkiye’de uygulayan ilk perakendeci olarak sektörel ön-
cülüğümüzü de yine koruyoruz. 

2021 yılında, Sürpriz Kutu projemiz ile 536 kg gıdanın im-
hasının önünce geçtik ve potansiyel israftan 3.050 TL ka-
zanç sağladık.

Gıdaya Saygı projemiz ile 12,78 milyonu 
aşkın öğünün ihtiyaç sahiplerine 

ulaştırılmasını sağladık.

STT’si yaklaşan ürünlerimizi indirimli 
fiyatlarla tüketicilerimizle buluşturarak 

3.967 ton gıda kaybını önledik.

https://www.youtube.com/watch?v=xQgQymIlUxI
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Operasyonel İyileştirmeler ve 
İndirimli Satışlar  

Migros olarak, ilk tercih ettiğimiz yöntemlerden biri olan 
kaynağında azaltma hedefimiz doğrultusunda, gıda bo-
zulmasından ötürü gerçekleştirilen gıda imhasının azal-
tılması yönünde projelerimizi ve çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz. Gerçekleştirilen gıda imhalarımızın %71’lik kısmını 
sebze ve meyvelerin oluşturduğunu tespit ederek daha 
çabuk bozulan bu ürün kategorisine yönelik çeşitli çalış-
malar gerçekleştirdik. 

Fazla stoklamadan kaynaklanan kayıpları önlemek için 
otomatik sipariş sistemi kullanıyoruz. Geliştirdiğimiz sis-
temde, meyve ve sebzelerin siparişini, önceki siparişleri, 
stok durumlarını ve satışları hesaplayabilen akıllı algorit-
ma kullanıyoruz ve yapay zeka görüntü işleme sisteminin 
de yardımıyla yeterli miktarda sevkiyatı garanti ediyoruz. 
Takip ettiğimiz bu düzen ile fazla stoklamanın önüne ge-
çiyoruz ve doğru sipariş sağlıyoruz. Ayrıca, çalışmaları-
mızdan en fazla verimi alabilmek adına da bu sistemimizi 
bütün mağazalarımızda yaygınlaştırdık. 

Tam Zamanında Projemiz 

Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararı ile “Uluslararası Mey-
ve ve Sebze Yılı” ilan edilmesinin ardından biz de FAO ta-
rafından yürütülen kampanya çalışmalarının destekçisi 
olduk. “Tam Zamanında” projemiz ile meyve ve sebzelerin 
mevsiminde tüketilmesine dikkat çektik ve her ay mevcut 
dönemde tüketilmeye uygun ürünler için farkındalık çalış-
maları yürüttük. Bu kapsamda, meyve ve sebzelerin ko-
runma koşullarını ve gıda ömrünü uzatmak için ipuçlarıyla 
birlikte lezzetli ve pratik yemek tarifi önerileri paylaşarak 
gıda israfı ve imhasının azaltılmasını teşvik ettik.
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Kırmızı Et Ürünlerimizin Ömrünü Uzatma 
Çalışmalarımız 

MİGET kapsamında, yenilikçi üretim hattımız ve uzman 
kasap kadromuz sayesinde, ürünlerimizi olabilecek en 
etkili şekilde değerlendirmeyi, kaybı en aza indirmeyi ve 
ürünlerimizin raf ömürlerini uzatmayı amaçlayarak bu 
konuda çalışmalarda bulunuyoruz. Yaptığımız 4 milyon 
Euro’luk yeni yatırımla paketli et yıllık üretim kapasitemizi 
yüzde 66 artırırken, kullanılan plastik malzemenin yüzde 
25 azalmasını sağlıyoruz. Skinpack Ambalaj Teknolojisi 
kullanarak kırmızı et ürünlerimizin paketlenmesi sırasında 
vakumlama kullanılarak içlerindeki hava tamamen alını-
yor, bu sayede ürünlerimiz hem çevredeki etkilerden 
korunmuş oluyor hem de raf ömrü 2 kat artıyor. Gıda 
kayıplarının önüne geçtiğimiz bu teknolojiyi mağa-
zalarımızda yaygınlaştırmaya yönelik de çalışmala-
rımız devam ediyor.

Kalan Tazeler Küçük Dostlarımıza Projemiz 

“Kalan Tazeler Küçük Dostlarımıza” projesini 2014 yılın-
dan bu yana yürütüyoruz. Hala tüketilebilir olma özelliğini 
koruyan ama son tüketim tarihi yaklaşan gıda ürünlerini, 
sokak ve orman hayvanlarına ulaştırılması için HAYTAP’a 
(Hayvan Hakları Federasyonu) bağışlıyoruz. Proje kapsa-
mında bugüne kadar toplamda 4.423 ton gıda yardımı ile 
hayvanların beslenmesine katkı sağladık. Bunun yanı sıra, 
mağazaların çevresinde yaşayan sokak hayvanlarının, 
temiz ve sağlıklı bir ortamda beslenebilmesi için 227 ma-
ğazamızın önüne, özel tasarım mama kapları yerleştirdik. 
Sokak hayvanlarının fazla olduğu bölgelerde yer alan ma-
ğazalarımızdan gelen talepler doğrultusunda mama kap-
larını ilgili mağazalarımıza tahsis ediyoruz. Ayrıca, sene 
içerisinde depolarımızdan yaptığımız bağışlar ile 255,8 
ton gıda çiftlik hayvanının beslenmesine de katkı sağladık. 

HAYTAP iş birliğinde sokak hayvanlarının 
beslenmesi için gıda bağışında bulunuyoruz. 

 Güçlü soğuk zincir uygulamalarını gerçekleştirdik. Bu 
sayede ürünlerimizin raf ömrünü %30’a yakın bir oranda 
uzatmış olduk.

 MAP (Modifiye Atmosfer Paketlemesi) ambalajlama 
tekniği aracılığı ile standart son ürün üretimi ile toplam 
süreçte oluşan gıda kayıpları azaltılması hedeflenmek-
tedir.    

 2019 yılı itibarıyla, üretimde hammadde olarak kullanılan 
dana karkasta raf ömrünün %40 oranında uzatılması he-
defimiz doğrultusunda, “Sıfır Stok” uygulamasına geçtik 
ancak Covid-19 sebebiyle bu çalışmamızda duraksama 
yaşadık.

 MAP (Modifiye Atmosfer Paketlemesi) ambalaj malze-
mesinde mono materyale dönüştürülmesi ile 5.400 kg 
Mono Malzeme geri dönüşüme kazandırıldı.

 Ürünlerimizde Mono malzeme harici kullanılan 40 ton 
ambalaj materyalini de geri dönüşüme kazandırdık. 

Siyah Asker Sinekleri Projemiz

Fazla Gıda ile iş birliği içerisinde “Siyah Asker Sinekleri” 
projesiyle 13,6 ton gıdanın daha az emisyona sebep ola-
cak şekilde bertaraf edilmesini sağladık. Bu sayede, 48 
ton emisyonu önleyerek, 7 evin 1 yıllık tüketimine eş değer 
CO2 salımını engelledik.
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Organik Atıktan Enerji Üretimi Çalışmamız   

Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla tüketime uygun olma-
yan organik atıkların, biyokomposta dönüştürülmesini ve 
enerji geri kazanımı adına kullanılmasını destekliyoruz. 
Gebze, Esenyurt, Bayrampaşa ve Torbalı Dağıtım Mer-
kezlerimizde oluşan ve İzmir Meyve ve Sebze Depomuzun 
oluşturduğu gıda atıklarını, kaynağında ayrıştırıyoruz.

2021 yılında, gıda atıklarımızla elde ettiğimiz 
biyogazdan, 100 watt ampulü 507.036 gün 

çalıştıracak kadar enerji elde ettik.

Organik Atıklardan 
Elde Edilen Enerji 2019 2020 2021

Biyogaz (dm3) 520 425 580

Elektrik (kWh) 1.012 899 1.223

Kompost (ton) 2.851 2.458 2.610

Biyogaz tesisine 
gönderilen atık (ton) 5.200 4.255 5.800

Tedarikçilerimizin Gıda Atıklarının 
Azaltılması  
   
Operasyonlarımız sonrasında oluşan gıda atıklarını azalt-
mak adına mücadelemizin yanında tedarikçilerimizi de 
gıda atıklarını azaltmaları için bilinçlendiriyor ve destek-
liyoruz. Bu doğrultuda, World Resources Initiative (WRI) 
tarafından başlatılan “10x20x30” girişimine ilk Türk pe-
rakende şirketi olarak, 23 gönüllü tedarikçimizle birlikte 
katıldık.  Global olarak, 10 perakendecinin 20’şer tedarikçi 
firmasını davet ettiği bu girişimde, Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları 12.3’te yer alan, 2030 yılına kadar gıda imha-
larının %50 oranında azaltılması hedefinin tedarik zinciri 
boyunca desteklenmesi amaçlanıyor. Biz de Migros ola-
rak, gıda atıklarını azaltmak için globalde gerçekleştiri-
len çalışmalar hakkında bilgi ve eğitimler düzenledik ve 
firmalarımız gıda imha oranlarını ölçmek ve azaltmak için 
çalışmalara başladık. Küresel Gıda Kayıp ve İsrafı Önleme 
Protokolü’nün kullanımı ve WRI tarafından oluşturulan 
ATLAS programı kapsamında, gıda atıklarının kayıt altına 
alınabilmesi için tedarikçilerimizi destekliyoruz.

WRI 10x20x30 girişimine katılan 10 perakendeci arasın-
daki ilk Türk şirketiz.

Hazırladığımız kılavuzumuz ile, öncüsü 
olduğumuz perakende sektöründe herkese 

yol gösteriyoruz.
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TAGEM Projesi
   
Migros olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştır-
malar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından  
gerçekleştirilen projenin destekçisi olduk. Proje kapsamın-
da, yaş meyve ve sebzelerin tarladan raflara ulaşana ka-
dar uygun olmayan koşullarda çürüme veya bozulma ya-
şamadan taşınabilmesi için el ve cilt dezenfektanı olarak 
kullanılan, kimyasal madde içermeyen ürünlerin tarımda 
kullanımı test ediliyor. Kendi ürettiğimiz dezenfektanın da 
test edildiği projenin başarılı olması durumunda tarım-
da bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan 
kaldırmak için kullanılan kimyasalların yerine daha doğal 
malzemeler kullanılacak ve böylece meyve sebzelerin raf 
ömrü uzatılarak yılda yaklaşık 26 milyon ton gıda kaybının 
da önüne geçilecek. 

Tarladan Tüm Mahsulün Alınıp 
Değerlendirilmesi
   
Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki tarlalardan mahsullerin 
alınıp değerlendirilmesi adına çalışmalar yürütüyoruz. 

Sene içinde yapılan çalışmalarımız kapsamında;

 Antalya bölgesinden, %68’i mağazalarımızda ve %32’si 
meyve suyu firmalarına satılmak üzere, 620 ton elma 
alımı gerçekleştirdik.

 Doğu Karadeniz’de Rize’den Hopa’ya kadar olan 
bölgeden, meyve suyu ya da hayvan yemi için satılacak 
olan 758 ton kivi alımı gerçekleştirdik.

KAYNAĞINDA AZALTIM: 
Geliştirilen otomatik sipariş sistemi ile mağazalarımızdaki 
ürün stoklarını gıda atıklarını engelleyecek şekilde kurgu-

ladık. Tüketim tarihi yaklaşan et ve süt ürünlerine, kuru 
gıda ve olgun sebze meyvelere %25 ve %50 arasında 

indirim uyguluyoruz. 

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GIDA YARDIMI:
Görsel olarak satış standardına uymayan, ancak 
tüketime uygun gıdaları bağış platformu üzerin-

den ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.

HAYVANLARIN BESLENMESİ: 
Satışa uygun olmayan, ancak tüketile-
bilir olan gıdalarla sokak hayvanlarını 

besliyoruz.

ENDÜSTRİYEL KULLANIM: 
Müşterilerimizin bize teslim ettiği 

bitkisel atık yağların biodizele dö-
nüştürülmesini sağlıyoruz.

GÜBRELEŞTİRME: 
Tüketilemeyecek organik atıkla-

rın biogaza ve gübreye dönüştü-
rülmesini sağlıyoruz.

ARAZİ 
DOLDURMA

/YAKMA

ORGANIC
FERTILIZER

ORGANIC
FERTILIZER

 %50 %25
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