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Sağlıklı Yaşamı Destekleyen Ürün ve Hizmetlerimiz

Tüketicilerimizin sağlığı için öncelikli olarak, dengeli 

beslenme ve bilinçli tüketim alışkanlıklarının teşvik 

edilmesinin gerekliliğinin farkındayız. Bu farkındalık 

ile, sağlıklı yaşam tarzının desteklenmesi adına 

sunduğumuz ürün ve hizmetlerin tamamlayıcısı 

olarak, toplum sağlığını destekleyen projeler 

geliştiriyoruz. 

Aynı zamanda, gerçekleştirdiğimiz projelerin 

sürdürülebilir olmasına önem veriyor ve 

gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri ile projelerimizin etik 

kapsamını genişletiyoruz.

ÖZEL ÜRÜN ÇEŞİTLERİMİZ

Müşterilerimizin sağlıklı yaşam tarzını destekleyen 

ürünlere dair talepleri doğrultusunda aldığımız 

aksiyonlar ile özel ürün çeşitlerini müşterilerimiz ile 

buluşturuyoruz. Özgün markalı paketli ürünlerimiz, 

taze et işleme tesisimizde ürettiğimiz kırmız et 

ürünlerimiz, taze meyve – sebze ürünlerimiz ve 

markaların Migros için özel olarak ürettiği ürünlerin 

tamamını Sadece Migros’ta olarak adlandırıyoruz. Bu 

ürünler ciromuzun %23’üne denk geliyor. 

Şekeri, tuzu ve yağı azaltılmış, laktozsuz, 

glütensiz, ekolojik, organik vb. ürünleri tercih eden 

müşterilerimiz için bu alanda mağazalarımızda 

sunduğumuz ürünlerin sayısını her yıl artırmayı 

amaçlıyoruz. Bu ürünler aynı kategorilerdeki 

ürünlerin %3’ünü oluşturuyor. Organik sertifikalı, 

sınırlı kalorili ve sağlıklı yaşam odaklı ürünleri, özgün 

markalarımızdan M Life aracılığı ile sağlıklı yaşamı 

önemseyen müşterilerimize sunuyoruz.

Organik tavuk ürünlerine raflarımızda özel olarak yer 

veriyor ve bu ürünlerin satışını düzenli olarak takip 

ediyoruz. Üretici ve tedarikçilerimizi, müşterilere 

sunulan organik tavuk ve yumurta miktarının 

artırılması konusunda teşvik ediyoruz. 

2020 yılında sağlıklı 
yaşamı destekleyen 180’i 
özgün markalı toplam 1.831 
ürünü müşterilerimiz ile 
buluşturduk.
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Organik Meyve ve Sebze Satışı (ton)

2020 yılında, müşterilerimize sunduğumuz özel 

ürün çeşitlerimiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz 

uygulamalar şu şekildedir:

• 2020 yılında satışa sunduğumuz organik ürünlerin 

cirosu toplam ciromuzun %1,35’ine denk geliyor.  

Yerel kaynaklı organik ürün ciromuzda 

yıllık %10 artış sağlamak ve 2026 yılına 

kadar 760 hektar arazinin organik 

tarım için dönüştürülmesine katkı 

sağlamayı hedefliyoruz. 

• Satışa sunduğumuz tavuk ürünlerinin tamamı 

güvenilir gıdanın tescili olan İyi Tarım 

Uygulamaları sertifikası esaslarına 

uygun olmakla birlikte bu ürünlerin 

%6’sını organik tavuk ürünleri oluşturdu.

• Satışı gerçekleşen yumurtaların %28’ini 

organik yumurtalar oluşturdu.

• Büyük bir kısmı Bursa ve İzmir’de 

bulunan tesislerimiz bünyesinde izin 

belgeleri ile paketlenen organik meyve 

ve sebze ürünlerimizi müşterilerimize 

sunuyoruz. 

• Biyoçeşitliliğe ve sürdürülebilir 

balıkçılığa destek veriyoruz. Bu doğrultuda, 

müşterilerimize sunduğumuz balıkları, 

ilgili regülasyon ve yönetmelikler 

kapsamında belirtilen ölçülerde ve 

uygun mevsimde temin ediyoruz. 

Müşterilerimize sunduğumuz 

MSC, ASC gibi sürdürülebilir deniz 

ürünleri sertifikasına sahip  4.068 

kg’dan fazla deniz ürününün satışını 

gerçekleştirdik.

• Sağlıklı yaşamı destekleyen ve özel sağlık 

gereksinimlerine uygun üretilen 

ayrıca içeriklerini iyileştirmek adına 

yenilediğimiz ürünler için ekonomik 

açıdan kolay erişilebilirliği sağlamak 

amacı ile promosyon çalışmaları 

gerçekleştiriyoruz. 

• Biri 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü olmak 

üzere yılda 2 kez glütensiz ürünlerde 

%25- 50 oranında indirim kampanyası 

düzenliyoruz. 2020 yılında, bu 

ürünlerde toplam 465.005 TL indirim 

sağladık.

Tüm bunlara ek olarak, AB ile uyumlu olan ve 

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Kozmetik 

Yönetmeliği kapsamındaki diş macunu, kremler, 

şampuanlar, duş jelleri, kolonya benzeri kozmetik 

ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmesi 

kesinlikle yasaktır. Migros olarak konu kapsamındaki 

sorumluluğumuzu üstleniyor ve mevzuatlarımız 

ile uyumluluğu da gözeterek hiçbir Migros markalı 

kozmetik ürününü hayvanlar üzerinde test etmiyoruz.

2018 2019 2020

625
560

1.161
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MİGET: TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK TAZE ET İŞLEME 

TESİSİ

Protein içeren besin tüketiminin öneminin bilinci ile 

özellikle gençler ve çocukların kırmızı ete erişimini 

kolaylaştırmak adına sektörün en uygun fiyatlı ve 

tamamen sağlıklı olan ürünlerini Türkiye’nin bütün 

bölgelerine ulaştırıyoruz.

Türkiye’de önemli potansiyeli olan et kapasitesini 

ve besiciliği geliştirmeye yönelik dünyadaki 

ileri teknolojileri ve et üretim tesislerini detaylı 

şekilde inceleyerek kurduğumuz Migros Taze Et 

Üretim İşletmesi (MİGET) yıllık 62.000 ton üretim 

kapasitesiyle sektörümüzün lideri konumunda.

Mağazalarımızda müşterilerimize sunduğumuz 

kırmızı et ürünlerimizi, uzman kasaplarımız, veteriner 

hekimlerimiz ve gıda mühendislerimizin kontrolünde 

220 farklı kontrol noktasından geçiriyoruz. Tesisimize 

karkas olarak giren ürünler ileri teknoloji aracılığı 

ile işleniyor ve bu ürünlerin güvenilirliğinden 

emin olmak adına tesisimizde yer alan uluslararası 

standartlardaki laboratuvarlarımızda her gün 

yüzlerce tahlil ve analiz yapıyoruz. 

Migros Perakende Akademisi bünyesindeki 

Gıda Teknolojileri Eğitim Merkezinde (GATEM) 

kasaplarımızı kendimiz yetiştiriyoruz. Uzman Kasap 

markası ile pişirmeye hazır kırmızı et ürünlerimizi ve 

köftelerimizin tazeliğinin uzun süre korunması için 

gıdaya en uygun ambalajlama tekniklerini kullanmayı 

tercih ediyor ve bu ürünleri el değmeden paketliyoruz.

• MİGET’teki üretim süreçlerimizin tamamını, TS EN ISO 

9001 Kalite Yönetimi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim 

Sistemi, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 

Sistemi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim 

Sistemi ve TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Standartları 

çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. 

• Türkiye perakende sektörü kapsamında FSSC 22000 Gıda 

Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip olan ilk şirketiz.

Mağazalarımız 
için ürettiğimiz 
tüm ürünlerin, 
Türk Standartları 
Enstitüsü tarafından 
verilen Helal Belgesi 
bulunuyor.
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TAZEDİREKT TEDARİKÇİ GELİŞİM PROGRAMI 

“Tazedirekt Tedarikçi Gelişim Programımız” 

kapsamında KOBİ düzeyi ve daha küçük ölçekte 

üretim yapan firmalarımıza; gıda üretim sürecinden 

başlayarak ürün analizlerinin yaptırılması, 

üretim kalite standartlarının yükseltilmesi ve 

ürün etiketlerinde uyulması gereken mevzuatlara 

kadar her konuda danışmanlık hizmeti vererek 

gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Bu program ile 

tedarikçilerimizin büyümesi ve yerel kalkınmaya 

katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Kalite ekibimiz, 

gerçekleştirdiği denetimler kapsamında 

tedarikçilerimize eğitim veriyor ve tespit edilen 

eksikliklerin giderilebilmesine dair yöntemler 

hakkında bilgilendirme yapıyor. Bu programa 

dahil ettiğimiz firmaları, program başında ve 

sonunda değerlendirmelere tabi tutuyor ve böylece 

programın sağladığı iyileştirmeyi gözlemliyoruz. 

Tedarikçilerimizi ve sağladıkları ürünleri 

belirli periyotlar ile denetliyor; üreticileri, kalite 

standartlarının yükseltilmesini sağlayarak sektöre 

kazandırıyoruz. Bu sene, geçen sene yürütmüş 

olduğumuz projemizi bir adım daha ileriye taşımayı ve 

DQS firması ile iş birliği yaparak Tazedirekt Tedarikçi 

Akademisi programını başlatmayı hedefliyoruz. 

Bu programa katılan ve başarılı olan firmalarımıza 

başarı belgesi ve IFS belgesi kazandırma hedefimiz 

bulunuyor.

Tazedirekt kapsamında; toplam portföyümüzün 

%3,1’ini oluşturan, 91 adet Coğrafi İşaretli 

tanımlamasına sahip ürünümüz bulunuyor. 2020 

yılında, toplam portföyümüzün %14,6 ‘sını oluşturan 

431 çeşit meyve sebze ürününü müşterilerimize 

ulaştırdık.

SAĞLIKLI YAŞAMI DESTEKLEYEN ONLİNE 

KANALIMIZ

Müşterilerimize sunduğumuz meyve ve sebzeleri, 

organik üretim yapan 41 adet anlaşmalı çiftlikten 

sofralara Tazedirekt ile aracısız olarak ulaştırıyoruz. 

Birlikte çalışacağımız çiftlikleri, Türkiye genelinde 

yaptığımız detaylı araştırmalar neticesinde özenli 

bir şekilde seçiyoruz. Ürünlerin kaynağı ve üretici 

hikayeleri, tüm şeffaflığı ile Tazedirekt’in internet 

sitesi üzerinden paylaşılıyor. Portföyünde coğrafi 

işaretli ürünlerin de bulunduğu 2.950 farklı ürünü 

bulunan Tazedirekt’in özel üretim yaklaşımını 

sürdürülebilir kılmak adına tedarikçilerimizin 

geliştirilmesine oldukça önem veriyoruz.
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NE YEDİĞİNİZİ ÖNEMSER

Tükettiğiniz ürünlerin kaynağına 

güveniyor musunuz? 

Tazedirekt olarak 

tükettiğiniz ürünleri 

önemsiyoruz.

ÖZENLE SEÇER

Ürünlerimizi, ilkelerimizle örtüşen 

yerel üretici ve organik tarım yapan 

çiftliklerden temin ediyor ve gıda 

mühendislerimizin kontrolleri ile seçilen 

bu ürünlerin tedarikini aracısız olarak 

gerçekleştiriyoruz.

TAZELİK GARANTİSİNİ SUNAR

Ürünleri özenle paketleyip son 

kontrollerini gerçekleştirdikten 

sonra tazelik garantimizle “+4 

dereceli soğutmalı araçlarımız” ile 

müşterilerimize ulaştırıyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ HEDEFLER

Bilinçli üreticiler tarafından doğaya 

saygılı bir yaklaşımla üretilen ürünleri 

müşterilerimizle buluşturuyor ve 

sürdürülebilir bir gelecek yaratmayı 

hedefliyoruz.

2020 Yılı Gelişmeleri

• Denetimlerin Covid-19 salgını nedeniyle aksamasına rağmen, 22 küçük üretici “Küçük Ölçekli Tedarikçi 
Denetim Kriterleri” aracılığı ile denetlendi.

• 7 üretici “Tazedirekt Tedarikçi Süreç Geliştirme Projesi” kapsamına dahil edildi.

• Proje neticesinde üreticiler başarısız ve iyileşmeye açık sınıfından, başarılı sınıfına yükseltildi.



Migros 2020 | Sürdürülebilirlik Raporu 66

Toplum Sağlığını Destekleyen Projelerimiz

Sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla sunduğumuz 

ürün ve hizmetleri toplum sağlığına yönelik 

yürüttüğümüz projelerimizle destekliyoruz. 

İş birlikleriyle kapsam, içerik ve etki alanını 

genişlettiğimiz bu projelerimizle dengeli beslenme, 

kişisel bakım, bilinçli alışveriş, sorumlu tüketim 

konularına odaklanıyoruz.

SAĞLIKLI YAŞAM YOLCULUĞU PROGRAMIMIZ

Sağlıklı Yaşam Yolculuğu programımız ile 

müşterilerimize dengeli beslenme, günlük fiziksel 

aktivitenin artırılması, yeterli su tüketimi, ağız ve 

diş sağlığı konusunda kişiye özel bilgilendirme, 

interaktif tavsiyeler ve indirimli ürün önerileri 

sunuyoruz. Migros Money uygulaması üzerinde 

oluşturulan “Sağlıklı Yaşam Yolculuğu” bölümünde, 

Money kart üyesi müşterilerimizin gıda alışverişleri 

ile önerilen tüketimi karşılaştırıyor, dengeli 

beslenmek için ihtiyaç duydukları besin gruplarına 

yönelik mesaj ve indirimli ürün önerileriyle olumlu 

davranış değişikliğini teşvik ediyoruz. 2020 yılında, 

Anadolu Sağlık Merkezi iş birliğiyle programımızı 

vegan ve vejetaryen beslenen müşterilerimiz için 

geliştirdik. Ayrıca uygulama içerisinde yer alan 

bilgilendirme mesajlarını uzman diyetisyenlerin 

hazırladığı videolar yoluyla sunmaya başladık. 2018 

yılında, başladığı günden bu yana programımız 2,3 

milyon müşterimize ulaştı. Programın kalıcı etkisini 

ölçümleyebilmek için 2020 yılında, KMPG Türkiye ile 

Dengeli Beslenme Endeksi’ni (DBE) hayata geçirdik. Bu 

endeks ile müşterilerimizin gıda alışverişlerinin ana 

besin gruplarına göre dağılımının yıllık ortalaması 

alınıyor ve önerilen tüketim oranlarına göre sapması 

hesaplanıyor. Programa katılan müşterilerimizin 

program başlamadan hemen önceki DBE skoru 70,5 

iken Aralık 2020 itibarıyla bu oran 77,1’e yükseldi. 

Uluslararası arenada 7 ödüle layık görülen Sağlıklı 

Yaşam Yolculuğu programımız Lizbon, Berlin, Londra, 

Tokyo, Varşova ve Monaco’daki dünya perakende 

zirvelerinde örnek proje olarak sunuldu, yeni nesil 

perakende uygulamaları arasında bir ilk olarak büyük 

ilgi ile karşılandı. Program 2020 yılında Latin Amerika 

perakende şirketlerine uyarlandı ve Japon şirketlerle 

görüşmelere başlandı. Program videosunu kurumsal 

web sitemizden izleyebilirsiniz.

Kurubaklagiller, Sert Kabuklu
Yemişler
Süt, Yoğurt, Peynir
Meyve, Sebze
Ekmek ve Tahıllar
Et, Tavuk, Balık ve Yumurta
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Sağlıklı Yaşam Önerisi

Su İçme
Hatırlatıcısı Adım Ölçer Diş

Fırçalama
Hatırlatıcısı

!Meyve &
Sebze

https://www.migroskurumsal.com/surdurulebilirlik/calismalarimiz#saglikli-yasam-yolculugu
https://www.migroskurumsal.com/surdurulebilirlik/calismalarimiz#saglikli-yasam-yolculugu
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MİGROS İLE SAĞLIKLI BÜYÜYORUM PROJEMİZ

Toplum sağlığına yönelik farkındalık çalışmalarımızda 

çocuklara özel olarak yer veriyoruz. Sağlıklı ve iyi 

yaşam bilincinin çocuklarda yaygınlaşması ve daha 

iyi yerleşmesi için 2016 yılından bu yana Migros 

ile Sağlıklı Büyüyorum projemizi yürütüyoruz. 

Şimdiye kadar Türkiye’nin 70 ilindeki 396 Migros 

mağazasında gerçekleştirilen çocuklar için mağaza 

turları, gönüllü mağaza müdürlerimiz tarafından, 

çocuklar ve ailelerinin Migros mağazalarına davet 

edilmesiyle gerçekleştiriliyor. Sağlıklı yaşam ve 

bilinçli alışveriş eğitimi alan çocuklar; meyve-

sebzelerin faydalarından ürünlerin raflara ulaşana 

kadar geçtikleri kontrol süreçlerine, İyi Tarım 

Uygulamaları’ndan etiket okumanın inceliklerine 

kadar birçok bilgiye ulaşıyor. Çocuklara ayrıca, 

mağazalardaki atık toplama kutularının faydaları ve 

atıklarını geri dönüşüme kazandırarak daha iyi bir 

gelecek için yapabilecekleri katkılar anlatılıyor. 

Dengeli beslenme ve hareket etmenin öneminin 

vurgulandığı turlarda çocuklara Gıda Güvenliği 

Derneği ile hazırlanan “Migros Sağlıklı Büyüme 

Rehberi” hediye ediliyor. 

Migros ile Sağlıklı Büyüyorum projesi kapsamında 

şimdiye kadar 176 bini aşkın çocuğa yönelik eğitim 

ve etkinlikler düzenlendi. 2020 yılında yaşanan 

salgın nedeniyle ara verilmek durumunda kalınan 

projenin mağaza turlarına ek olarak dijital ortama da 

taşınmasına karar verildi. Birleşmiş Milletler Gıda 

ve Tarım Örgütü’nün (FAO) destekleriyle hazırlanan 

animasyon filme dönüştürülen eğitim 2021 yılı 23 

Nisan Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı’nda 

yayımlandı. Eğitim 

videosunu Migros 

TV kanalımızdan 

izleyebilirsiniz.

6

https://migrostv.migros.com.tr/migros-saglikla-buyuyorum-cizgi-filmi/
https://migrostv.migros.com.tr/migros-saglikla-buyuyorum-cizgi-filmi/
https://migrostv.migros.com.tr/migros-saglikla-buyuyorum-cizgi-filmi/
https://migrostv.migros.com.tr/migros-saglikla-buyuyorum-cizgi-filmi/
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