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Etkin Atık Yönetimimiz
Plastik tüketiminin kullanımındaki artış ile birlikte plastik
atıklarının büyük bir ivmeyle çoğalması ve plastik atığının bertarafındaki zorluklar iklim krizi ve çevre kirliliğinde büyük bir etken haline geldi. Doğal yaşamı büyük ölçüde etkileyen bu problemin önüne geçebilmek amacıyla
perakende sektörünün öncüsü olarak, operasyonlarımızı
sorumlu üretim ve tüketim anlayışımızla gerçekleştiriyoruz. Etkin atık yönetimi yaklaşımımız doğrultusunda, tüm
tesislerimizde Sıfır Atık Belgesi alma hedefimiz ile tüm iş
süreçlerimizde sürdürülebilir tüketim anlayışını benimsiyoruz. Kaynaklarımızın etkili ve verimli kullanımını sağlayarak operasyonlarımız sonucunda oluşan atık miktarımızı en aza indirmeyi hedefliyoruz.

Yıllara Göre Geri Dönüşüme Kazandırılan
Ambalaj Atık Miktarı (ton)
17.173

16.902
13.774

2019

2020

2021

2021 yılında, “İş Dünyası Plastik Girişimi”ne dahil olarak 2023 yılına kadar 493 ton
plastiğin oluşmasını engelleme hedefi koyduk.
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Poşetsiz Alışveriş Hareketi
Plastik poşet kullanımının azaltılması için harekete geçerek, 2021 yılında, Türkiye’nin 81 ilindeki Migros ve Macrocenter mağazalarındaki müşterilerimizi alışverişlerinde
poşet kullanmamaya davet ettik. Poşetsiz Alışveriş Hareketi kampanyamıza destek veren müşterilerimiz sayesinde
işlem başına poşet kullanımı %7 oranında azaldı. Müşterilerimizin hassasiyetine teşekkür etmek için Manisa Yunt
Dağı’na, Ege Orman Vakfı aracılığıyla 10.000 yeni fidan
diktik.

2021 Yılında Geri Dönüşüme Kazandırılan Ambalaj Atık Tür ve Miktarı (ton)

Ahşap

Cam

Kağıt

Metal

Plastik

7.134

54

4.355

1.401

829

2019, 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin bertaraf türlerine göre
atık miktarına dair detaylı tabloya ‘Ekler’ kısmından ulaşabilirsiniz.
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Plastik Atığını Azaltma Çalışmalarımız

Performans
Göstergesi

Hedef
Yılı

Hedef

2021
Performansı

Poşetlerin plastik gramajının
azaltılması

2023

330 ton plastik atığının önlenmesi

188 ton

Tedarikçilerimizin
sevkiyatlarındaki plastik atığın
azaltılması

2023

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

18 ton azaltım

2021

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

509 PL ürünü analiz edildi

2023

Geri dönüşüm oranı düşük ambalajlarda
kademeli olarak iyileştirme yapmak

Çalışmalar devam ediyor

10 adet özgün markalı üründe ambalaj
azaltımı ve malzeme iyileştirmesi yapılması

4 ürün

Gıda-dışı ürün ambalajlarında %25
oranında r-PET kullanarak 25 ton plastik
tasarrufu sağlanması

Toplamda 8,5 ton geri
dönüştürülmüş plastik
kullanılmış olup, bunun
sonucunda üretimden %55
enerji tasarrufu

Özgün markalı ürün
ambalajlarının geliştirilmesi

2025

Köpük tabak kullanımının
azaltılması

2023

Operasyonlarımızdaki köpük tabak (PS)
kullanımının %50 azaltılması

%18 ↓

Macrocenter’daki paketli meyve
– sebzelerde karton ambalaj
kullanımı

2023

40 ton plastik atığının önlenmesi

20 ton
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gerçekleştirdik. 2021 yılında, plastik poşetlerin ücretsiz
olarak verildiği 2018 yılına kıyasla kullanımda %59’lık bir
azalma gözlemlendi. 2021 yılında ayrıca 2.013.839 adet
çok kullanımlı çevreci çanta satışı yaptık. 2021 yılı içinde
satışını gerçekleştirdiğimiz çok kullanımlı çevreci çanta,
kullanım süreleri boyunca plastik poşetten kaynaklanan
ortalama 3.625 ton plastik atığın önüne geçmektedir.
Yapay zeka teknolojisi ile çalışan, Teknowatt firmasının
ürettiği depozito iade makinesini Ataşehir MMM mağazamızda kullanıma aldık. Tamamen yerli bir cihaz olan
makine, müşterilerimize getirdikleri her 5 içecek ambalajına karşılık Coca-Cola İçecek’in de desteği ile 1 Money
puan kazandırıyor. Yapay zeka, görüntü işleme ve ağırlık
kontrolü ile ambalaj atıklarını kabul eden makine, teknolojisi sayesinde hata olasılığını da sıfırlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre, alışveriş poşetleri 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli hale geldi. Bu geçiş
sürecinde müşterilerimizin bilgi akışının sağlanması, çok
kullanımlı çevreci çanta kullanımının yaygınlaştırılması
konusunda yoğun farkındalık çalışmaları ve kampanyalar

Hem plastik atık miktarımızı azaltmak hem de yeni plastik
üretiminin önüne geçmek amacıyla, OMO iş birliği ile, Yeniden Dolum Ünitesi kullanımına başladık. Ataşehir MMM
mağazamıza kurulan Yeniden Dolum Ünitesi ile müşterilerimiz yanlarında getirdikleri boş deterjan şişelerini
ünitemize okutuyor ve ünitenin şişe boyutunu algılayarak
ürünü yeniden doldurmasıyla, doldurulan yeni ürüne raftaki ürünlere kıyasla daha uyguna sahip
oluyor. Hayata geçirdiğimiz
uygulama ile müşterilerimizin plastik ayak izlerini
azaltmanın yanı sıra mağazalarımızda
deterjan
satışı sebebiyle oluşan
yıllık plastik miktarının da
azaltılmasını hedefliyoruz.
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Müşterilerimizi mobil Money kullanmaya teşvik ederek
kart kullanımından kaynaklanan plastik tüketimini azaltmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda, kart başvuru süreci
sırasındaki kağıt tüketimini de önlemek amacıyla, Money
kart başvurularını dijital ortama taşıdık. 2021 yılında,
mobil Money kullanım oranı, kartlı alışveriş işlemlerinin
%64’üne ulaştı.
Bir tedarikçimiz ile dağıtım merkezlerimize yapılan sevkiyat usulünü değiştirerek PS köpük tabaktan yeniden kullanılabilen konteyner kasaya geçtik ve 18 ton PS köpük
tabak kullanımının önüne geçtik. Bu değişimin diğer tedarikçilere de uygulanarak genişletilmesi planlanıyor.
Mağazamızda kullanılan kapaklı zeytin kaplarının alımını
durdurduk böylelikle 2021 yılında kullanılacak olan 32 ton
plastiğin önüne geçtik.

Özgün markalı ürün ambalajlarımızda gerçekleştirdiğimiz,
Ambalaj Endeksi Projesi kapsamında ürünlerimizin tamamı incelenmiş ve ürün ambalajları analize alınmıştır. Bu
kapsamda ürün ambalajlarının %85’i kolayca geri dönüştürülebilir durumda iken %15 ‘inin geri dönüşümü yaygın
olmayıp, dahil olduğu geri dönüşüm sürecini zorlaştırmaktadır. Geri dönüşümü mümkün olan 434 adet ürünün Sanal Market’te açıklama bölümüne ambalajın geri dönüştürülebilir materyalden üretildiği bilgisini ekledik.

“Daha az plastik dünyamıza iyi gelecek” mottomuz ile çeşitli çalışmalar gerçekleştirerek mağazalarımızda gereksiz plastik ambalaj kullanımının azaltılması ve ambalajlama tekniklerinin geliştirilmesi üzerine
adımlar atıyoruz. 2021 yılında, Macrocenter mağazalarında kraft kompozit tabaklar kaldırıldı. Meyve Sebze ambalajlarında %100 geri dönüşümlü PET tabaklara geçildi.
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Özgün Markalı Ürünlerimizin Ambalajlarında
Çevreci Çözümler

Daha az plastik kullanımını sağlamak adına ilave çalışmalarımız şunlardır*:
“Daha Az Plastik Dünyamıza İyi Gelecek” mottosu ile
mağazalarımızda gereksiz plastik ambalaj kullanımını
azaltmak ve ambalajlama tekniklerinin geliştirilmesi
konusunda çalışanlarımızda farkındalık yaratarak 68
ton plastik atığın önüne geçilmesi,
2021 yılında, Tazedirekt’in ürün paketlemelerinde kullanılan paketleme malzemelerinin doğa dostu olması
adına tamamı doğada çözülebilen repeat tekniği ile tedarik edilen CPP, file, kese kağıdı, şale kap, kraft çanta,
karton kutu, atalet tipi çanta kullanılması,
2023 yılına kadar 20 tedarikçimize 4R (Redesign-Reduce-Reuse-Recyle) eğitiminin verilmesi,
* Kirlilik, atık veya kaynak kullanımını azaltmak/önlemek için AR-GE’ye
yapılan yatırım 1 milyon TL’dir.

Bulaşık deterjanı kategorisinden 4 özgün markalı ürünümüzün ambalajlarında %25 oranında
r-Pet (geri dönüştürülmüş pet) kullandık. Toplamda 8,5
ton geri dönüştürülmüş plastik kullanarak %55 enerji tasarrufu sağlanmıştır. 2025 yılında r-Pet kullandığımız ürün
sayısını 10’a yükseltmeyi hedefliyoruz.
Bu çalışmalarımızın yanında, özgün markalı ürün ticaretimizin %44,5’ine denk gelen ürünlerimizin yaşam döngüsü
analizleri yaparak, yarattıkları karbon salımlarını ölçtük.
2021 yılında Gıda, gıda dışı ve Uzman Kasap kategorile-

rimizden, 135 adet ürünümüzün satışından kaynaklanan
karbon salımı 270.943 tCO2e olarak hesaplandı. Önümüzdeki yıllarda ise tüm özgün markalı ürünlerimizin yaşam
döngüsü analizlerini tamamlamayı amaçlıyoruz.

2021 yılında, 4 özgün markalı ürünün
ambalajlarında %25 oranında r-Pet (geri
dönüştürülmüş pet) kullanılmıştır.
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Atık Toplama ve Geri Dönüşüme Katkılarımız
TURMEPA ile Denizler Temizleniyor

Atık Yağ ve Pil Toplama Çalışmalarımız

Toplanan bitkisel atık yağlar sayesinde TURMEPA Deniz
Temiz Derneği ile denizlerin temizlenmesine katkı sağladık. TURMEPA D-MARİN teknesi, 1.672 tekneden yaklaşık 722.000 litre atık toplamıştır. Migros’un desteğiyle
toplanan atık miktarı ise 280.000 litreye ulaştı. Bu sayede
2,3 milyon litre deniz suyunun temiz kalmasını sağladık.

Kanalizasyona dökülen 1 litre atık yağ, 1 milyon litre temiz
suyun kullanılamaz hale gelmesine sebep oluyor. Bu kirliliği önlemek adına mağazalarımız ve ‘Migros Sanal Market’
aracılığıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
tarafından yetkilendirilmiş lisanslı firmalara müşterilerimizden topladığımız atık yağları ulaştırıyoruz. Toplanan
ve gönderilen 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.
2021 yılında, ‘Migros Sanal Market’ aracılığıyla 131 kg
pil ve 284 kg bitkisel atık yağ toplanırken, operasyonel
birimlerimizden ve mağazalarımızdan toplam 41,8 ton
bitkisel atık yağı ve 5,4 ton atık pili lisanslı firmalara
teslim ettik. Bitkisel atık yağların toplanması ile 45,3
milyon m3 suyun kirlenmesini önledik. Atık pillerin toplanması ile de 1,1 milyon m3 toprağın zehirlenmesinin
önüne geçtik.
2021 yılında, operasyonel birimlerimizden ve müşterilerimizden topladığımız 138 ton elektrikli ve elektronik aleti
ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş lisanslı kuruluşlara ulaştırarak geri dönüşüme kazandırdık.

Migros Up ve Ottan StudIo ile Kuruyemiş
Kabuğundan Reyon
Mağazalarımızda satılan ceviz ve fındık kabuklarından
Migros Up ve OTTAN Studio iş birliğinde ileri dönüşüm
tekniğiyle üretilen raflarımızı, M Life markalı ürünlerimizin reyonlarında kullandık. Rafların yapım aşamasında ilk
olarak kabukları temizliyor ve dezenfekte ediyoruz. Öğütülen ve boyutlarına göre ayrılan kabukları biyo-komposit
malzemenin ana hammaddesi haline getiriyoruz. Bir sonraki adımda ise %68’i fındık ve ceviz kabukları, kalanını ise
yeşil reçinenin oluşturduğu karışımı kalıplara döküyor ve
fırınlama işlemini gerçekleştirerek nihai plakalar elde ediyoruz. Böylece ürün atıkları ile ekonomiye katkı sağlarken
aynı zamanda çevre için de atıkların geri kazanımını sağlıyoruz.
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Piller Migros’a Sütler Çocuklara

Bizi Hayata Geri Döndür

Frosh Doğanın Gücüyle Temizlik Projesi

2019 yılında başlayan ‘Piller Migros’a Sütler Çocuklara’
projesiyle mağazalarımıza getirilen atık piller, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği’ne (TAP) gönderildiğinde her 1 kg atık pile karşılık, 1 litre UHT tam yağlı
Migros marka süt Koruncuk Vakfı’na (Korunmaya Muhtaç
Çocuklar Vakfı) bağışlanıyor. 2021 yılında da müşterilerimizden ve operasyonlarımızdan topladığımız atık pilleri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş
olan TAP’a ileterek 5.429 litrelik süt bağışına aracılık ettik. Toplanan piller sayesinde aynı zamanda 1.316.121 m3
toprağın kirlenmesi önlendi.

“Bizi Hayata Geri Döndür” projemizle, müşterilerimizin
elindeki ambalaj atıkları, bitkisel atık yağları, atık pil ve atık
elektrikli ve elektronik eşyaların geri dönüşüme kazandırılması için mağazalarımızda toplama noktaları oluşturduk.

Frosch, Migros ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV)
iş birliğiyle Riva 2. koyu temizlendi. #Doğanıngücüyletemizlik sloganıyla gönüllü katılımcıların da desteği ile sahildeki 60 kg çöpün denizlere karışması deniz canlılarına
zarar vermesi engellendi.

Sıfır Atık Projesi’ne Katkımız
Sıfır Atık Yönetim Sistemi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 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 gerekli kriterleri tamamladık. Geçiş
için eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2021 yılında pilot çalışmaları başlatılan ve içecek
ambalajlarına uygulanacak olan depozito sisteminin kurulmasında Bakanlığın çalışma gruplarında aktif yer alıyoruz.

WWF Türkiye ile Yeşil Ofis Programı
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 genel müdürlük ofisimiz için ‘Yeşil
Ofis Diploması’ almaya hak kazandık.

Migros ile birlikte hayata geçirdiğimiz ‘Duracell ile Atık Pilleriniz İyiliğe Dönüşecek’ projemiz
Temmuz 2. yarı itibariyle başladı ve 31 Aralık 2021 tarihine dek Migros geri dönüşüm noktalarına
getirilen piller, görme engelli bireyler için beyaz bastona dönüştü.

Migros & Duracell Atık Pil Toplama Projesi
Duracell ile Atık Pilleriniz İyiliğe Dönüşecek projesi kapsamında mağazalarımızdaki geri dönüşüm noktalarına getirilen 4.000 kg’dan fazla atık pili toplayarak 1.350 adedin
üzerinde beyaz bastonu ihtiyaç sahibi görme engellilere
ulaştırdık.

4000+ kilo atık pil toplayarak
1350 adedin üzerinde beyaz bastonu
ihtiyaç sahibi görme engellilere
ulaştırmaktan mutluluk duyuyoruz.
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