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• Ürün ve hizmetlerin kalite ve kontrol süreç 
yönetimi

• Markalarla iş birliği ile projelerin yürütülmesi

• Sağlıklı yaşamı destekleyen ve KSS projeleri

• Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları 

• Tedarikçi seçim ve denetim süreçleri

• Tedarikçilere verilen eğitimler

• Engelli dostu uygulamalar

• Çalışan gelişimine yapılan toplam 14 milyon TL 
yatırım

• İSG çalışmaları ve eğitimlerine toplam 12,2 milyon 
TL yatırım 

• Adil ve şeffaf performans ve kariyer yönetimimiz

• Şirket içi cinsiyet ve fırsat eşitliği çalışmalarımız 

• Esnek yan haklar programımız

• Çalışanlarla iletişim ve memnuniyet anketlerimiz

• Toplamda 50 bin kişi için yaratılan istihdam 

• Türkiye’deki hanelerin %85’ine erişim

• Money kart ile 14 milyon tekil müşteriye indirim

• 10 yılda 963.414 ton İTU sertifikalı ürün tedariki

• 285 tedarikçi için gerçekleştirilen 324 ürün 
güvenliği denetimi 

• 279 tedarikçi için gerçekleştirilen 297 GC Etik ve 
Sosyal Uygunluk, Çevre, İSG Denetimi 

• Sağlıklı Yaşam Yolculuğu programı ile 2,5 yılda 2,3 
milyon müşteriye erişim

• 1.259.900 çalışan x gün eğitim 

• Mağaza yönetim kadrolarına iç kaynaktan atama 
oranı %98

• Kadın çalışan oranı %40

• Yönetim kademesinde %29; üst yöneticilerde %22 
kadın oranı

• %75 çalışan bağlılığı skoru

• 906 engelli çalışan 

• Toplam 144. 372 saat İSG hizmeti 

Değer Yaratma Modelimiz

GİRDİLER/KAYNAKLAR ÇIKTILAR

• STK ve çatı kuruluşlara gönüllü 
üyeliklerimiz

• Bağışlar, sponsorluklar, iş birliklerimiz

• Müşteri iletişim kanallarımız

• Marka & Müşteri Araştırmalarımız

• Sosyal medya kanallarımız

• 15.000 çiftçimiz, 1.878 tedarikçimiz

• Money sadakat programımız

• İnsan hakları ve fırsat eşitliği 
yaklaşımımız

• Konusunda uzman çalışanlarımız

• Migros Perakende Akademisi

• Şirket kültür ve değerlerimiz

• Yönetişim yaklaşımımız

• Yönetim sistem ve programlarımız

• Çalışan sağlığı ve güvenliği 
programlarımız
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• Ürün ve hizmet izlenebilirliğinin sağlanması

• Gıdayı koruyucu ve israfı önleyici çözümler

• Yapay zeka destekli otomasyon sistemlerinin 
kurumu

• Online alışveriş platformlarının çoklanması ve 
iyileşmesi

• Hizmet ve önerilerin kişiselleştirilmesi

• AR-GE ve inovasyona toplam 43.178.146 TL yatırım 

• İyi Tarım Uygulamalarına destek 

• Gıda israfının önlemeye yönelik uygulama ve iş 
birliklerimiz

• Patentli sulu soğutma sistemimizi yaygınlaştırma

• Mağaza içi otomasyon uygulamalarımız

• Özgün markalı ürünlerimizin yaşam döngüsü 
analizleri

• Çevresel sürdürülebilirlik yönetimine 11,54 milyon 
TL yatırım

• Online alışveriş kanallarında 7,9 milyon üye 

• 2.400 ürünün minimum veri setinin GS1 barkod 
sisteme tanımlanması

• Migros Sanal Market, Migros Hemen, Macroonline, 
TazeDirekt online alışveriş uygulamaları 

• 15 kurum içi girişimcilik takımı ve 130 takım üyesi

• Ciromuzun %23 Sadece Migros’ta ürünlerinden

• Operasyonel iyileştirme ve indirimli satışla 5.000 
ton gıdanın kurtarılması

• m2 başına su tüketiminde 1 yılda %22,9 azalma

• m2 başına CO2 salımında 1 yılda %5,2 azalma

• m2 başına elektrik tüketiminde 2013’e kıyasla 
%24,2 azalma

• Nakliyede taşınan, birim başına CO2 salımında 2 
yılda %4 azalma

• Gıda imha / gıda satış tonajında 2 yılda %24 azalma 

• Plastik poşet kullanımında paralı satış öncesine 
kıyasla %66 azalma

• 40.000 MWh yenilenebilir enerji kullanımı

• BT alt yapımız

• AR-GE merkezimiz

• Sadece Migros’ta kapsamındaki 
ürünlerimiz

• Web ve mobil uygulamalarımız

• İnovatif ürün ve hizmetlerimiz

• Kurum içi ve dışı girişimcilik 
platformlarımız

• Karbon salımımızı azaltma çalışmalarımız

• Enerji tasarrufu uygulamalarımız

• Sürdürülebilir su yönetimimiz

• Gıda israfıyla mücadele taahhüdümüz

• Plastik atıklarını azaltılma hedeflerimiz

• Sürdürülebilir tarım yatırımlarımızD
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• Mağaza alt yapı ve hizmet iyileştirmeleri

• Farklı ihtiyaçlara yönelik mağaza konseptileri

• Rota optimizasyonu çalışmaları

• Stratejik noktalara dağıtım merkezi kurulumu

• Uzman kasaplarla üretim

• Reklam ve pazarlama

• Fiyatlandırma

• Kampanya ve promosyonlar

• Yılda 489,6 milyon işlem

• Online satışlarda bir yılda 3 kat artış

• 54 ilde Engelsiz Mağaza konseptinde 346 mağaza

• Yılda 62.000 ton et üretim kapasitemiz

• Enerji verimliliği projeleri kapsamında toplam 
6.630 MWh enerji tasarrufu

• 28,79 milyar TL toplam satış geliri

• Migros’un pazardaki konumu

• Devlete ödenen vergiler

• Euro borçlulukta %78 azalma

• 81 ildeki 2.289 mağazamız

• 81 ildeki Online satış kanallarımız

• Mağazalara yönelik altyapı çalışmalarımız 

• Çevresel etkiyi azaltan yeni nesil 
ekipmanlarımız

• 28 Dağıtım merkezimiz ve lojistik ağımız

• MİGET Taze Et İşleme Merkezimiz

• Satış gelirleri

• 181.054.233 TL şirket sermayesi

• Yatırımlar
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Müşteriler

• İyi müşteri deneyimi

• En iyi fiyat garantisi

• Sağlıklı yaşamın desteklenmesi

• Ürün bilgilerinin şeffaf ve hızlı akışı

• Gizlilik ve veri güvenliği

• Yenilikçi uygulamalar

Resmi Kurumlar

• Kurumsal politikalara ve yasalara uyum

• Şeffaflık

• Güven ve itibar

Tedarikçiler

• Döngüsel ekonomiyi destekleme

• Sosyal ve çevresel farkındalık

Çalışanlar

• Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği

• Cinsiyet ve fırsat eşitliği

• Çalışan bağlılığı ve memnuniyeti

• Kariyer ve yetenek gelişimi

Toplum ve STK’lar

• Dolaylı ekonomik etki

• İklim değişikliği ile çok yönlü mücadele 

• Sürdürülebilir tarım ve gıdanın 

korunması

Yatırımcılar/hissedarlar

• Sürdürülebilir ekonomik değer yaratmak 

• Şeffaflık

• Güven ve itibar

Yaratılan Değer
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