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Atık Toplama ve Geri
Dönüşüme Katkılarımız
GRI 103-1, 103,2, 103-3, 306

ATIK YAĞ VE PIL TOPLAMA
ÇALIŞMALARIMIZ
Kanalizasyona dökülen atık yağlar, toprak
ve suya karışarak yüksek oranda kirliliğe
sebep oluyor. 1 litre atık yağ 1 milyon litre
temiz suyu kullanılamaz hale getiriyor.
Mağazalarımızda ve Migros Sanal Market
aracılığıyla müşterilerimizden topladığımız
atık yağları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından yetkilendirilmiş lisanslı firmaya
ulaştırıyoruz. Bu yağlarla biyodizel
üretimi gerçekleştiriliyor. 2019 yılında
mağazalarımızın yüzde 80’inde bulunan
atık yağ toplama üniteleri aracılığıyla
toplanan 30 ton bitkisel atık yağı lisanslı
firmalara teslim ettik.

TURMEPA ile
400.000 litre deniz
suyu temizlendi.

Toplanan bitkisel atık yağlar sayesinde aynı
zamanda TURMEPA Deniz Temiz Derneği
aracılığı ile denizlerin temizlenmesine katkı
sağladık. Öncülüğümüzde sürdürülen
Bitkisel Atık Yağ Toplama Projesi
kapsamında DENİZTEMİZ 3 Teknesi’ne
yapılan bağışlar ile Hisarönü Körfezi’nde
Selimiye Koyu’nun temiz kalmasına
katkı sağlanıyor. DENİZTEMİZ 3, verdiği
hizmetle 2019 yılında 158 tekneden 275
kişinin günlük ürettiği atık suya eşdeğer,

49.751 litre atık su topladı. Yani, yaklaşık
2.700 adet damaca boyutunda siyah ve
gri suyun denize karışması engellendi.
Böylece 400.000 litre deniz suyunun
temiz kalması sağlandı.
Aynı zamanda tehlikeli atıklar arasında
yer alan pil ve elektronik aletlerin de
çevreye saygılı bir şekilde bertaraf
edilmesine aracılık ediyoruz. 2019
yılında, mağazalarımızdaki pil kutuları
ile müşterilerimizden topladığımız 4,5
ton atık pili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından yetkilendirilmiş olan Taşınabilir
Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği’ne
(TAP) ilettik. 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

2019 yılında 30 ton
bitkisel atık yağ,
4,5 ton atık
pil toplandı.
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Koruncuk Vakfı’na (Korunmaya Muhtaç
Çocuklar Vakfı) bağışlanıyor. 2020 yılında
da devam edecek olan proje kapsamında
2019 yılında 4.115 litre süt bağışı yapıldı.
2017 yılından bu yana Migros Sanal
Market ile bitkisel atık yağları ve atık
pilleri müşterilerimizin evlerinden alarak,
geri dönüşüm noktalarına ulaştırıyoruz.
Türkiye’de ilk kez uygulanan bu hizmet
kapsamında, 2019 yılında 91 kg pil ve
219 kg bitkisel atık yağ geri dönüşüme
kazandırıldı.
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2019 yılında, müşterilerimizden
topladığımız 92 ton elektrikli ve
elektronik aleti ise Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş lisanslı
kuruluşlara ulaştırarak geri dönüşüme
kazandırdık.
Yıllara göre hazırlamış atık toplama
miktarlarımıza Ekler bölümünden
ulaşabilirsiniz.

GERI DÖNÜŞÜMÜ DESTEKLEYICI
ÇALIŞMALARIMIZ

neticesinde Türkiye’de içecek
ambalajları için ‘Atık Yönetimi Raporu’
oluşturuldu.

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.
Bu yıl ise ofislerde tasarruf ve iyileştirme
amaçlı uygulanan Yeşil Ofis programını
WWF - Türkiye ile hayata geçiriyoruz.
Bu kapsamda, karbon emisyonu başta
olmak üzere enerji tasarrufu, yenilenebilir
kaynaklar, doğal kaynakların bilinçli
kullanımı ve yaşam tarzının değiştirilmesi
konusunda çalışanlarımızda farkındalık
yaratmayı hedefliyoruz. 2019 yılında,
tükettiğimiz kaynakların sistematik
bir şekilde değerlendirip ilgili tasarruf
kriterlerini belirleyen ölçüm ve
takip sistemlerini gelecek yıl hayata
geçireceğiz.
Sıfır Atık Projesi kapsamında 2021’den
itibaren içecek ambalajlarına uygulanacak
olan depozito sisteminin kurulmasında
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile sıkı
temaslarda bulunuyor, çalışma
gruplarında aktif olarak yer alıyoruz.
WWF - Türkiye, BCG ve üretici, tüketici
birçok paydaş ile depozito çalışması
grubu oluşturularak yapılan toplantılar
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2019 yılında toplam
17.264 ton ahşap,
kağıt - karton,
metal, plastik ve
camı geri dönüşüme
kazandırdık.

Bu proje ile Adana Akyatan
Bölgesinde 359 yuva belirlendi,
10.000 yavru yeşil kaplumbağa denize
ulaştırıldı. Dilek Yarımadası Milli Parkı
deniz alanında da yunusların sayılarının
belirlenmesi ve korunması, doğa
gözlemciliği ağının kurulması ve yerel
yönetimlerin kapasitelerinin artırılması
için çalışıldı. Ek olarak, geri dönüşüm
projesiyle ÇEVKO’dan alınan bilgiye göre
yaklaşık 3,22 ton ambalaj geri dönüşüm
için toplandı.

Nestlé’nin, kahvaltılık gevrek
ürünlerinin satışından elde ettiği
gelir ile kampanyamız kapsamında
WWF - Türkiye’nin Adana Akyatan Bölgesi
Yeşil Deniz Kaplumbağaları ve Kuşadası
Dilek Yarımadası Yunus Türlerini
Koruma Projelerine destek verildi.

Geri dönüşümü
sağlanan ahşap, kağıt
ve karton ürünleri
ile 89.806 ağacın
kesilmesini önledik.
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GRI 306-2
Operasyonel faaliyetlerimiz sonucunda
ortaya çıkan metal, ahşap, kağıt - karton,
plastik, cam nitelikli tehlikesiz atıkları
kaynağında, ayrı ayrı toplayıp lisanslı
firmalar aracılığı ile en uygun metotlarla
geri dönüştürülmesini sağlıyoruz. Özgün
markalı ürünlerimizin ambalajlarını
geri dönüşüme uygun olarak tasarlıyor
ve ÇEVKO ile yapılan iş birliğiyle, bu
ürünlerimizin ambalaj atıklarının da
geri dönüşümünü sağlıyoruz. Ambalaj
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nde
bulunan hedefler kapsamında, şirketimizin
her yıl güncellenen iyileştirme hedefi
bulunuyor. 2019 yılında, belirlediğimiz
hedefi gerçekleştirerek, 6.200
ton ambalaj atığı topladık ve
özgün markalı ürünlerimizin ambalaj
atıklarının yüzde 54’ünü geri dönüşüme
kazandırdık. Tüm bu çalışmalar sayesinde
2019 yılında toplam 17.173 ton ahşap,
kağıt-karton, metal, plastik ve camı geri
dönüşüme kazandırdık. Geri dönüşümü
sağlanan ahşap, kağıt ve karton ürünleri ile
89.806 ağacın kesilmesini önledik.
2019 yılında ayrıca, yaşanabilir bir sahil ve
çevre bırakmayı hedefleyen Macrocenter
çalışanları yaz aylarının bitişi ile Ege
sahillerini temizlemek için faaliyete
geçti. Bodrum’da Cennet Koyu Plajı ve
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Gündoğan Plajı, Çeşme’de ise Altın Yunus
Plajı’ndaki çöpleri toplayan Macrocenter
çalışanlarına çevredeki halkın da destek
olmasıyla ortak bir değer ve farkındalık
yaratıldı.

2019 Yılı Geri Dönüşüme Kazandırılan
Tehlikesiz Atık Dağılımı (ton)

Yıllara Göre Geri Dönüşüme
Kazandırılan Ambalaj Atık
Miktarları (ton)

17.173
16.813

2018

2019

12.600

2017

Yıllara göre geri dönüşüme kazandırılan
bitkisel atık yağ, atık pil ve elektronik atık
miktarlarına Eklerden ulaşabilirsiniz.
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1.581

1.240

5.274

4.259

4.819

Metal

Cam

Ahşap

Kağıt

Plastik

