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Biyoçeşitliliğin devamlılığını sağlamak, canlıların 

korunmasını sağladığı gibi ekonomik ve sosyal 

kalkınmaya da katkıda bulunulmasına olanak tanıyor. 

Gerçekleştirdiğimiz operasyonlar kapsamında etki 

alanımızda yer alan bölgelerdeki biyoçeşitliliğin 

korunması ve artırılmasını önemsiyoruz. Bunun 

bir çıktısı olarak; operasyonlarımızın biyoçeşitliliğe 

direkt olarak bir olumsuz etkisi bulunmuyor. Buna 

rağmen dolaylı etkilerimizi de minimize etmek adına 

çalışıyoruz. Aynı zamanda, sürdürülebilir tarım 

uygulamalarını destekleyerek biyoçeşitliliğe katkı 

sağlıyoruz.

Mağazalarımızın açılışından önce yasal izin 

ve ruhsatlara başvuru yapıyor, bu başvurular 

kapsamında ülkemizin de imzacısı olduğu Birleşmiş 

Milletler Çevre Programı (UNEP) Biyolojik Çeşitlilik 

Sözleşmesi’nde (Convention on Biological Diversity) 

yer alan tüm çevresel değerlendirmelere tabi oluyoruz. 

2022-2024 yılları arasında başkanlığı Türkiye’ye 

geçecek olan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Taraflar 

Konferansı için de özel sektör katkısı sağlamaya 

çalışıyoruz.

2019 yılında Birleşmiş Milletler İklim Eylem 

Zirvesi’nde kurulmuş olan, OP2B (One Planet Business 

for Biodiversity) koalisyonu ile biyoçeşitliliğin 

devamlılığını sağlamak adına şirketlerin üretim 

ve tedarik zincirlerinde sistematik dönüşümlerin 

sağlanması ve kurumsal ve ekonomik olarak 

politikaların geliştirilmesi hedefleniyor. Bu 

koalisyonda üstlendiğimiz rol ile sürdürülebilir 

tarım bilincini yaygınlaştırmak adına çalışmalarda 

bulunuyoruz.

Sürdürülebilir Tarım ve Biyoçeşitliliğe Katkımız

OP2B koalisyonuna 
ülkemizden üye olan ilk 
ve tek şirketiz!

REJENERATİF TARIM (ONARICI TARIM) ZENGİN ve YENİLİKÇİ ÜRÜN 
PORTFÖYÜ ORMANSIZLAŞMAYLA MÜCADELE

İyi Tarım Uygulamaları Anadolu Lezzetleri
Ege Orman Vakfı iş birliğinde fidan 

dikimleri

Organik ürün tedarikinin artırılması Mirasımız Yerel Tohumlar Kağıt tüketiminin azaltılması
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İYİ TARIM UYGULAMALARIMIZ

Topraklarımızın verimliliği ve bereketinin korunması; 

çiftçi ve üreticilerimizin güçlendirilmesi ve 

sürdürülebilir üretim yöntemleri ve izlenebilirliğin 

yaygınlaşmasıyla mümkün. Tarım ve Orman 

Bakanlığının 2010 yılında meyve – sebze, 2013 yılında da 

hayvansal gıda ürünlerinde hayata geçirdiği İyi Tarım 

Uygulamaları (İTU) usul ve esaslarına uygun üretilen 

ürünleri tüketicilerle buluşturan ilk perakendeciyiz. 

İTU sertifikasına gıda güvenliği analizlerle 

doğrulanan, izlenebilirlik sistemi bulunan ve 

Bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşlarca 

yıllık denetimleri başarıyla tamamlayan ürünler 

sahip olabiliyor. İTU sertifikalı bitkisel ve hayvansal 

ürünleri tedarik etmeye yönelerek, kaliteli ve verimli 

bir üretim sisteminin oluşması ve güvenli gıda 

tüketiminin sağlanmasına katkıda bulunuyoruz. Aynı 

zamanda, zararlılarla alternatif mücadele yöntemleri 

geliştirilmesi ve biyolojik mücadele teknikleriyle zirai 

ilaç kullanımının kaldırılmasına yönelik çalışmaların 

biyoçeşitlilik üzerinde olumlu etkileri bulunuyor.
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• İTU’lü üretimi yaygınlaştırma çalışmalarımıza 

2020 yılında 124 tedarikçimiz ve 1.061 alt 

üreticimizle devam ettik. 

• Antalya, Bursa, İzmir ve Mersin’deki meyve 

ve sebze depolarımız, ‘İyi Tarım Uygulamaları 

Grup Sertifikasyonu’na sahiptir. 

Bu sertifikaların güncelliğini, her 

yıl gerçekleştirilen denetimlerle 

sağlıyoruz.

• Mağazalarımızda ve dağıtım merkezlerimizde bu 

ürünlerin tedarik ve satışından görevli 

1.279 çalışanımız İTU usul ve esasları ile 

ilgili eğitimlerini tamamladılar. 

• Bu üreticilerimizin 118 çeşit meyve 

ve sebze grubuna ait 280 adet İTU 

sertifikalı ürününü satışa sunduk. 

• Ticaret Bakanlığı tarafından “Birlikte Üretim 

Birlikte Büyüme” kampanyasıyla oluşturulan 

Kooperatifçilik Otobüsü Projesi’ne dahil 

olduk. Adana ve Antalya il merkezleri ve 

ilçelerinde eğitimler verdik. 

• 2020 yılı itibariyle, Batı Akdeniz Meyve 

Sebze Tesisi ve Bursa Meyve Sebze Tesisi’ni 

sertifikalandırdık.

• İTU Sertifikalı ürün tedarikimiz 2020 yılı 

itibariyle, 10 yılda toplam 963.414 tona 

ulaştı. 

• Kurutulmuş ürünlerin (Antep fıstığı, fındık, 

kayısı, üzüm vb.) İTU’ye göre üretiminin 

artırılmasına yönelik çalışmalar 

yürütüyoruz.

• Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iş birliği ile 

Tarım Geleceğimizdir Projesi’ni başlattık. 

• Antalya’daki lansmanda İTU usul ve esasları ve 

sertifikasyon süreçleri hakkında bilgilendirme 

yaptık. 

• Bursa’da 3 kooperatifin grup 

sertifikasyon süreçlerine yardım 

ettik. 1.799 ton armut ile 176 ton şeftali 

ürünlerini sertifikalandırdık.

Meyve ve sebze kategorisi için 224 kritere sahip “İyi Tarım 
Uygulamaları” kontrol sistemini ülkemizde uygulamaya 
sokan ilk perakendeciyiz.

İTU - BİTKİSEL ÜRETİM 

10 yıldır İyi Tarım Uygulamaları usul ve esaslarına sahip meyve 

– sebze ürünlerinin satışı gerçekleştiriyoruz. Çiftçilerimizi 

İTU sertifikalı üretim yapmaları için teşvik ediyoruz. Ayrıca, 

çalışanlarımızın, müşterilerimize sunduğumuz İyi Tarım 

Uygulamalı ürünler ile ilgili yetkinliklerini artırıyoruz.
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YEREL TOHUMLARIN DESTEKLENMESİ

ANADOLU LEZZETLERİ PROJEMİZ

Anadolu Lezzetleri Projemiz ile, Anadolu’nun dört 

bir tarafında bulunan kaybolmaya yüz tutmuş 

tohumları gelecek kuşaklara aktarabilmeyi, kültürel 

zenginliklerine sahip çıkılmasını ve biyoçeşitliliğin 

desteklenmesini amaçlıyoruz. Türkiye’nin 7 

bölgesinde bulunan 25 yöreye ait yerli tohumların ve 

özel tariflerin taranması sonucunda, 59 adet yöresel 

veya kültürel özellikleriyle ayrışan ürünümüzü 

165 mağazamızda, müşterilerimizle buluşturduk. 

Ürünlerimizin her birini, ustalarımızın yardımıyla 

aslına uygun bir şekilde ürettik. 

Anadolu Lezzetleri kapsamında ürün veren tüm 

tedarikçilerimizi ‘Tedarikçi Geliştirme Programı’ 

kapsamına dahil ediyoruz. Bu tedarikçilerimizin 

üretim yerlerinin ilk denetimlerini yaptıktan sonra 

çıkan sonuçları analiz ediyoruz. Daha sonra, çıkan 

analiz sonuçlarına göre tedarikçilerimize ürünün 

geleneksel üretim koşullarını değiştirmeden, yasal 

mevzuat şartları, hijyen uygulamaları, pest kontrol 

uygulamaları, alt yapı koşulları vb. konularda 

temel gereklilik eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimler 

sonrasında tedarikçilerimizin uygulamalarını takip 

denetimleri ile kontrol ediyor ve sürdürülebilir üretim 

yapmaları adına destekçileri oluyoruz.

2020 yılında tavuk ve hindi 
ürünlerimizin %100’ünü 
İTU esaslarına uygun olarak 
ürettik.

İTU - HAYVANSAL ÜRETİM 

2013 yılından bu yana, İTU’lu tavuk, hindi ve yumurta 

ürünlerini müşterilerimize sunuyoruz. Ürünlerimiz, 

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş 

kontrol ve sertifikasyon kuruluşları tarafından 

gerçekleştirilen 317 sorgu kriterine göre üretiliyor ve 

analizleri yapılıyor. Mağazalarımızda satılan hindi ve 

piliç ürünlerinin tamamı İTU usul ve esaslarına uygun 

üretiliyor. 

2020 yılında müşterilerimize ulaştırdığımız, İTU 

sertifikasına sahip hayvansal gıda ürünlerimiz: 

• 28.724.064 kg piliç eti, 

• 1.077.674 adet sofralık 

yumurta,

• 2.343.296 kg hindi eti,

• Avrupa Birliği Onaylı bir 

çiftlikle ortak çalışma halinde 

952.712 kg çiğ süt.

Anadolu’nun 25 yöresine 
ait 59 Anadolu Lezzetleri 
ürünüyle, kaybolmaya yüz 
tutmuş tohumları geleceğe 
taşıyoruz.
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12 yılda ormansızlaşmayla 
mücadele için 547.048 fidan 
bağışında bulunduk.

‘Mirasımız Yerel Tohum’ 
ürünlerine raflarında 
yer veren ilk ve tek 
perakendeciyiz. 

MİRASIMIZ YEREL TOHUM MAHSULLERİ

2019 Eylül ayında lansmanını yapmış olduğumuz, 

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yürütülen 

‘’Mirasımız Yerel Tohum’’ projesinin mahsullerini 

2020 yılında da müşterilerimizle buluşturmaya 

devam ettik. 2020 yılında 6 çeşit üründen 

yaklaşık 100 ton ürün alımı yaptık.

ÇİFTÇİLERE YÖNELİK ÜRETİCİ FİNANSMAN 

SİSTEMİMİZ

Çiftçilerimizin güçlendirilerek tarımsal üretimin 

devamlılığının sağlanması amacıyla Ziraat 

Bankası ile çok önemli bir iş birliği gerçekleştirdik. 

Çiftçilerimiz, Çiftçi – market – banka iş birliğinde 

ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen Üretici 

Finansman Sistemi ile çiftçiler, Migros’ta satılan 

ürünlerinin bedelini vade beklemeden Ziraat 

Bankası’ndan peşin olarak alabiliyor. Bu proje ile 

üreticilerin alacaklarını daha kısa sürede tahsil 

etmelerini ve üreticiden tüketiciye uzanan tedarik 

zincirindeki aracıları azaltarak gıda fiyatlarının 

dengelenmesine katkı sağlıyoruz. 

ORMANSIZLAŞMAYLA MÜCADELEMİZ

Operasyonlarımızda kullandığımız kağıt 

miktarını azaltarak, biyoçeşitliliği koruyarak 

ve tahrip olmuş orman alanlarını yeniden 

ağaçlandırarak ormansızlaşmayla mücadelemizi 

sürdürüyoruz. Ege Orman Vakfı’nın kendi 

ürettiği zeytinleri raflarımızda müşterilerimize 

sunuyoruz. 12 yıldır, bu ürünlerin satışından 

elde ettiğimiz gelir ile yanmış veya zarar görmüş 

olan ormanlık alanları yenilemeye katkıda 

bulunuyoruz. Ege Orman Vakfı aracılığı ile Ege 

Bölgesi’ne, ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı 

katkısıyla yürütülen “Geleceğe Nefes” kampanyası 

sayesinde Türkiye’nin 81 iline fidan bağışları 

yaptık. Bugüne kadar toplamda 547.048 fidan 

dikilmesine katkıda bulunduk. 

“Migroslu’nun Doğasında İyilik Var” projemiz 

ile 2.500 fidanı Ege Orman Vakfı’na bağışladık. 

Ayrıca 12 Aralık ‘’Mağazacılar Günü’’ kapsamında, 

Mağaza çalışanlarımızın adına, mağaza sayımız 

kadar fidan bağışında daha bulunduk.
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FISTIĞINIZ BOL OLSUN PROJESİ

Nestlé DAMAK ve TEMA iş birliği ile 2011 

yılında Gaziantep’te başlayan “Fıstığınız Bol 

Olsun” projesi bölgede, antep fıstığı tarımının 

verimini ve kalitesini artırıyor. Aynı zamanda, 

toprak korunuyor ve çiftçilerin çalışma 

koşulları ve hayat kalitesi artırılıyor. Bu 

projeye, 2020 yılında mağazalarımızda satılan 

Nestlé Damak ürünlerinden elde ettiğimiz 

gelirin bir kısmı ile 1.000 adet antep fıstığı 

fidanı bağışlayarak destek olduk.

HER YENİDOĞAN DOĞAYA YENİ FİDAN 

KAMPANYASI

Uni Baby ve Migros iş birliğinde “Her 

Yenidoğan Doğaya Yeni Fidan” kampanyasını 

başlattık. Proje kapsamında tüketicilerin 

aldığı her Uni Baby yenidoğan ıslak havlu, 

Çekül 7 Ağaç Ormanlarındaki Uni Baby 

korusunda fidan dikimine destek oluyor. 

Kampanya bitiminde 1.000 adet fidan Çekül 

tarafından dikildi ve bu fidanların 3 yıllık 

bakımları karşılandı.

SAKIZ AĞACI AĞAÇLANDIRMA PROJESİ

2020 yılında, Ege Orman Vakfı ve Falım ile 

birlikte iş birliği içerisinde yürüttüğümüz 

proje ile mağazalarımızda satılan falım 

markalı ürünlerin gelirinin bir kısmını “Sakız 

Ağacı Ağaçlandırma Projesi” için bağışladık. 

Bu bağışla birlikte, İzmir Çeşme’de bulunan 

10.000 metrekarelik alanda, 138 adet sakız 

ağacı fidanı dikimine başlandı.
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• Genel Müdürlüğümüzde fotokopi 

kağıtları için sürdürülebilir 

kaynaklardan üretilmiş, sertifikalı 

ürünler tercih ediyoruz. İhtiyaç 

dışı çıktı almanın önüne geçmek 

amacıyla, fotokopi makinelerimiz 

çalışanlarımızın kimlik kartıyla 

çalışıyor. 

• Tüm yöneticilerimiz, MİO isimli 

uygulamayla tabletlerinden tüm 

veri ve analizlere ulaşabiliyor. 

Ayrıca günlük raporları dijital olarak 

görüntüleyebiliyor. Bu sayede 2020 

yılında 71,46 ton kağıt kullanımının 

önüne geçtik. 

• 2020 yılı insan kaynakları, müşteri 

ilişkileri, reklam, tanıtım, mağaza 

bilgilendirmeleri ve idari işler 

kapsamındaki kağıt tüketimimiz 

4.568 ton olarak gerçekleşti. 

Süreç ve uygulamaların dijitale 

taşınmasıyla, önceki yıla oranla 

%31’lik bir azaltım sağlandı. 

• Eğitim değerlendirme formları, 

testler ve sınavlar, eğitim kayıtları, 

eğitim kitapçıkları gibi süreçlerin 

tamamı ve Turuncu dergimiz 2020 

yılında dijital ortamlara aktarılarak 

10,75 tonluk bir kağıt tasarrufu 

sağlandı. 

• Dijital Migroskop çalışmamız ile 

basılı katalog üretimini %60 azalttık. 

Basılı kampanya kitapçıklarımızın 

tamamında toplamda 670 ton geri 

dönüştürülmüş kağıt kullandık. 

• 2020 yılında üniversite kiti 

basılmadı, onun yerine adaylara 

sanal çek, indirimli kodları 

tanımlanması için destek olundu. 

Panoramik dergisi de basılmadı, 

dijital olarak yayımlandı. Bu sayede 

8,3 ton kağıt tasarrufu sağlandı. 

• Misafir kartlarının dijitale 

dönüştürülmesiyle 2020 yılında, 

2019 yılına kıyasla %50 tasarruf 

sağladık. 

• Müşterilerimizi mobil Money 

Kart kullanımına teşvik ediyoruz. 

Böylece, müşterilerimiz kağıt 

Money Kart formunu doldurmak 

yerine www.money.com.tr internet 

sitemizden, online olarak başvuruda 

bulunup mobil Money Kart 

çıkarabiliyor. 

• 2020 yılında dağıtım esnasında 

müşterilerimize e-arşiv bilgi fişi ile 

verilen teslimat formlarını online 

ortama taşıdık. Böylece, yıllık toplam 

12 milyonun üzerinde A4 kağıdı 

tasarrufu sağladık.  

• Mağazalarımızda yapılan arıza/

tamirat çalışmaları sonrasında 

çıktı alınarak, yapılan çalışmanın 

mağaza müdürüne teslim edilmesi 

sebebiyle oluşan kağıt israfının 

önüne geçmeyi amaçlayan BOS 

uygulamamızla 14.500 adet kağıdın 

tasarrufunu sağladık.

KAĞIT KULLANIMINI AZALTIM ÇALIŞMALARIMIZ

Tükettiğimiz kağıt miktarını azaltarak, geri dönüştürülmüş veya sertifikalı malzeme 

kullanımını artırarak ormansızlaşmayla mücadele etmeyi amaçlıyoruz. Bu amaç 

doğrultusunda;

2020 yılındaki dijitalleşme, süreç güncelleme 
çalışmalarımız ve geri dönüştürülmüş kağıt 
kullanımımızla 3.701 ağacın kesilmesini önledik. 

http://www.money.com.tr
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