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Kalite, Tazelik ve Hijyen
Perakende sektöründe Türkiye’nin öncü şirketi olarak üst-
lendiğimiz sorumluluğun bir parçası olarak, değer zinciri-
mizde yer alan tüm paydaşlarımızı bilinçli tüketim ve sağ-
lıklı yaşam konularında bilgilendiriyor ve iş ortaklarımızı bu 
doğrultuda çalışmaları için teşvik ediyoruz. Kaliteli, taze ve 
hijyenik ürünlerin ulaşılabilirliği ve sağlıklı yaşamı destek-
leyen ürün ve hizmetlerle müşterilerimizin doğru beslenme 
alışkanlıklarına katkı sağlayabilmek, sağlıklı yaşamı des-
tekleme yolunda en önemli odak noktamızdır. Migros ola-
rak, müşterilerimizin alışveriş tercihlerini sağlıklı yaşam 
bilinci çerçevesinde oluşturmaları yolunda onlara katkı 
sağlamayı ve konuyla ilgili farkındalık yaratmayı kendimi-
ze hedef olarak belirliyoruz. Belirlediğimiz bu hedef doğ-
rultusunda, üretimden erişime kadar birçok alanda geliş-
tirdiğimiz ve geliştirmeye devam ettiğimiz projelerimizle, 
müşterilerimizi sağlıklı ürünlerle buluşturuyoruz. Bununla 
birlikte, taze ürünlerin mevsiminde tüketilmesini destek-
leyen “Tam Zamanında” projesini destekleyerek mevcut 
dönemde tüketime uygun ürünler için farkındalık oluşması 
adına çalışmalar yürütüyoruz.  “Tam Zamanı” çatısı altın-
da meyve sebzelerin mevsiminde tüketilmesinin önemine 
dikkat çekerken, her ay mevcut dönemde tüketime uygun 
ürünler için farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Meyve ve 
sebzelerin muhafaza koşulları ve gıda ömrünü uzatmak 
için ipuçları ile birlikte yemek tarifi önerilerini müşterileri-
mizle paylaşıyoruz.

Hem kendi ürettiğimiz hem de tedarik ettiğimiz geniş bir 
ürün çeşitliliğini müşterilerimize sunuyor ve bu ürünlere 
yönelik en önem verdiğimiz konulardan olan tazelik, kalite, 
sağlık ve hijyen konularına dair sorumluluk bilinci ile hare-
ket ediyoruz. Sektörümüzü ileriye taşıyan öncü bir şirket 
olarak, politikalarımızı bu sorumluluk bilinci ile oluşturup 
kurumsal internet sitemizde yayımladık. 

Sağlık ve Gıda Politikamız çerçevesinde; ürün gamı, ürün 
güvenliği, sertifikalı ürün uygulamaları, taze ürün grubun-
daki kalite standartları ve ürünlerin besin ve enerji öğele-
rinin yer aldığı ambalaj ve etiket bilgileri dahilindeki kural-
ları ve yaklaşımımızı detaylı olarak açıklıyoruz.

Migros’a ait özgün markalı ürünlerimize dair üretim koşul-
larının etik, sosyal ve çevreye saygılı şekilde gerçekleştiril-
mesi ve aynı zamanda ürün güvenliğinin sağlanması için 
belirlediğimiz standartlar Özgün Markalar Kalite Politi-
kamız kapsamında yer alıyor.

Sağlık ve Gıda Politikamıza 
ve Özgün Markalar Kalite Po-
litikamıza kurumsal web 
sitemizden ulaşabilirsiniz.

‘Tam Zamanında’ projesiyle ilgili detaylı 
bilgiye raporumuzun Gıda İsrafını Önleme 

Çalışmalarımız bölümünden 
ulaşabilirsiniz. 

https://migroskurumsal.com/hakkimizda/politikalarimiz#ozgun-markalar-kalite-politikasi
https://migroskurumsal.com/hakkimizda/politikalarimiz#ozgun-markalar-kalite-politikasi
https://migroskurumsal.com/hakkimizda/politikalarimiz#ozgun-markalar-kalite-politikasi
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Gıdada Hijyen İyi Gelecek  

Migros Toptan ile 2021 yılı içerisinde otellere yönelik gıda 
güvenliği temalı “Gıdada Hijyen İyi Gelecek” ve otellerde 
Covid-19 ve diğer hijyen uygulamaları kapsamında DQS 
firması ile “Güvenli Turizm Gereklilikleri” başlıklarında se-
miner dizileri düzenlendi. Ditaş Denizcilik ve Türk Arma-
törler Birliği’ne yönelik denizcilik sektöründe Türkiye’de ilk 
kez gıda güvenliği seminerleri verildi. Denizcilik sektörü-
ne yönelik “Gemilerde Gıda Güvenliği” el kitapçığı ile aynı 
başlıkta kılavuz yayınlandı.

Güvenilir Tedarikçi Sertifikası

ETÜDER ve Gıda Güvenliği Derneği’nin yürüttüğü, tü-
keticilerin (restoran, otel, büfe, kafe gibi) ev dışı tüketim 
noktalarında sunulan gıdaların kalitesine ve güvenilirli-
ğine karşı tereddütlerini ortadan kaldırmayı amaçlayan 
Tedarik Zincirinin Güven Programı çerçevesinde, Migros 
Toptan ‘Güvenilir Tedarikçi Sertifikası’ aldı. Gıda Güvenliği 
Derneği ve sektör paydaşları ile bir araya gelerek, güve-
nilir tedarikçilerin belirlenmesi kapsamında gerçekleşecek 
denetimler için denetim kriterlerinin (Kontrol Kuruluşları 
Kriterleri, Kontrolör Kriterleri, Kontrol Prensipleri, Dene-
tim Sonucu değerlendirme kriterleri ve Tedarik Zincirinde 
Güven Kontrol Soru Listesi) belirlenmesi ve oluşturulması 
konularında da destek sağlıyoruz.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilen en fazla kalite yönetim sistem belgesine sahip şirketiz.

Kalite Belgelerimiz Kapsam

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Tüm Şirket 

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetim Direktörlüğü

TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Tüm Şirket

TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tüm Şirket

 TS  EN 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Tüm Şirket

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi MİGET Taze Et / Gebze Et Üretim Tesisleri

TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Sistemi Tüm Şirket

TS OIC SMIIC 1 Helal Sertifikası MİGET / Gebze Et / Tazedirekt Ürün Bazlı

TS ISO 14064 -3 Sera Gazı Emisyonları Doğrulama Beyanı Tüm Şirket

TSE Covid-19 Güvenli Üretim/Güvenli Hizmet Sertifikası 

Dağıtım Merkezleri %100, Sebze Meyve 
Tesisleri %100, Üretim Tesisleri %100; 
Genel Müdürlük -Şube Direktörlükleri %100 
(Seçilmiş Mağazalar)

İnsan Hakları ve Tedarik Zincirinde Bağımsız Güvence Beyanı (Seçilmiş 
Kriterleri) Tüm Şirket

Sürdürülebilirlik Raporu Doğrulama Güvence Beyanı Tüm İş Birimleri

Kalite Yönetim Sistemleri Belgelerimiz 

Politikalarımızı, üretim ve hizmet süreçlerimiz boyunca uluslararası yönetim sistemlerini uygulayarak hayata geçiriyoruz. 
Gıda perakendeciliğine yön veren sektörün öncü şirketi olma vizyonumuz doğrultusunda, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 
tarafından belgelendirilen en fazla kalite yönetim sistem belgesine sahip olan gıda perakendecisiyiz. 
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Ürünlerin Kalite Kontrol Süreçlerimiz

2021 yılında müşterilerimize sunduğumuz 48.000’e* 
yakın gıda ve gıda dışı tüm ürünlerin, kalite standart-
larına uygun olmasına, her bir ürünün üretiminin insan 
sağlığına uygun şekilde gerçekleştirilmesine dikkat ediyor 
ve özen gösteriyoruz. Ürünlerimizi, gerekli hijyenik koşul-
ların tamamını sağlayacak ve uluslararası düzeyde ürün 
güvenliği konusunda en yüksek standartları karşılayacak 
şekilde sunmayı hedefliyor ve bu yönde çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Müşterilerimize yüksek kalitedeki ürün-
leri sunabilmek için tüm denetim ve kontrolleri eksiksiz bir 
şekilde yerine getiriyoruz. İlk satın alma aşamasından son 
tüketiciye kadarki süreçte ürünlerimizin kontrol altında 
olmasını, Entegre Kalite Yönetimi Sistemleri’ni uygulaya-
rak sağlıyoruz. Kalite yönetim sistemlerimizin tek bir çatı 
altında yönetebilmesi için Migros Kalite Yönetim Sistem-
leri dijital platformunu kurduk ve böylece işgücü verimli-
liği, kolay erişim, anlık raporlama imkanı sağladık. 2021 
yılında, pandemi sürecinde hem çalışanlarımızın hem de 
tedarikçilerimizin sağlığını korumak adına kalite yönetim 
sistemi tetkiklerimizi online olarak dijital platform aracılığı 
ile gerçekleştirdik.

Kalite ve Çevre Yönetimi departma-
nımıza bağlı ürün güvenliği çalışan 
ve yöneticilerimizin hedefleri ara-
sında ürün güvenliği konusu %10- 
20 oranında ağırlığa sahip olan bu 
hedefler yıllık performans primlerini 
doğrudan etkiliyor. 

Gıda güvenliğinin sağlanması hedefimize yö-
nelik, çalışanlarımıza 2021 yılında 650’si gıda alerjenleri 
eğitimi ve 693’ü ise personele pest kontrol eğitimi ver-
dik. Pest Kontrol Eğitimi kapsamında, Migros olarak pro-
fesyonel bir hizmet sağlayıcı ile çalıştığımız ve yasal mev-

zuatlara uyumlu olarak sürecin yönetimini 
sağladığımız hakkında bilgi veriliyor. Eğitim 
süresinde Migros IPM (Integrated Pest Ma-
nagement) standardı, etkin Entegre Zararlı 
Yönetimi, Entegre Zararlı Yönetimi Programı 
bileşenleri konuları işleniyor.

Çalışanlarımıza Verdiğimiz Eğitimler 2021

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi 6.956

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 6.246

ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi 7.381

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi 6.565

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 5.762

Gıda Alerjenleri 650

Pest Kontrol 693
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 Kozmetik, züccaciye, oyuncak, deterjan, kağıt, kırtasiye, 
elektronik ve tekstil kategorilerinden her bir ürün grubu-
nu içeren mevzuat çerçevesinde etiket bilgileri kontrol 
ediliyor. Sadece uygun ve yeterli etiket bilgisine sahip 
ürünlerin satışına izin veriliyor. Ek olarak, bu ürün gru-
plarında bulunan ürünlerin etiketinde tüketiciye vaded-
ilen bir taahhüt varsa, satışına ancak akredite analiz 
raporları kontrol edildikten sonra onay veriliyor.

2021 yılında, mağazalarımızda, ürün ve hizmet bilgileri ve 
etiketleme ile ilgili yönetmeliklere dair 50 uyumsuzluk va-
kası ve mağaza ve depolar kapsamında yapılan ürün sağ-
lığı ve güvenliği denetimleri sırasında da 33 uyumsuzluk 
vakası tespit edildi ve idari para cezaları uygulandı. 

2021 yılında, gerçekleştirilen ürün ve mağaza denetimle-
rine dair detaylı bilgiye ‘Ekler’ bölümündeki ‘Ürün Kalite 
Denetimleri’ tablosundan ulaşabilirsiniz.
*1000 TL ve üzeri satış gören

Mağazalarımızda ve online kanallarımızda müşterimizle 
buluşmaya hazır her ürünün etiket bilgisinin yasal mevzu-
ata uyumlu olması konusuna önem veriyor, bu doğrultuda 
gerekli bütün kontrolleri gerçekleştiriyoruz:

 Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönet-
meliği uyarınca gıda ürünlerinin etiket bilgilerinde üretici 
tarafından yapılan beyanlar (enerjisi azaltılmış, besleyici 
veya fizyolojik etkiye sahip besin öğesi dışındaki öğel-
er, yağsız, omega-3 kaynağı, trans yağ yoktur, yüksek 
lif, yüksek protein, bağışıklık sisteminin korunmasına 
yardımcı olur, kalp fonksiyonlarının korunmasına yardım-
cı olur vb.) mevcut ise bu bilgilendirmelere ait akredite 
analiz raporları kontrol ediliyor, yönetmeliğe uygunluk 
kararı çıktıktan sonra ürünlerin satış onayı veriliyor.

 Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketicileri Bilg-
ilendirme Yönetmeliği uyarınca gıda ürünlerinin etiketin-
de yasal olarak bulunma zorunluluğu olan bilgiler gıda 
adı, içindekiler ve alerjen bilgileri, gıda işletmecisinin adı 
ve adresi, menşei, net miktarı, STT (son tüketim tarihi) 
/ TETT (tavsiye edilen tüketim tarihi) bilgileri, parti nu-
marası, özel muhafaza koşulları, işletme kayıt/onay nu-
marası, gıda kullanım talimatı, hacmen %1,2’den fazla 
alkol içeren içeceklerde hacmen gerçek alkol derecesi ve 
beslenme bildirimleri vb. bilgilerdir. Bütün ürünlerimizin 
Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme 
Yönetmeliği kapsamına uygunluğu kontrol ediliyor.
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