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İletişim ve Geri Bildirim

Şirket değerlerimiz ve müşteri odaklı yaklaşımımız para-
lelinde, başarının toplum için değer yaratılarak mümkün 
olacağına inanıyoruz. Paydaşlarımız ile başarıya erişmek 
ve müşterilerimize üst düzey alışveriş deneyimi sunmak 
için iletişim kanallarımızı geliştiriyor, müşterilerimizin 
beklenti ve geri bildirimlerini etkili ve hızlı etkili biçimde 
cevaplamaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda, çalışmaları-
mızı sahip olduğumuz TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti 
Yönetim Sistemi gereklilikleriyle uyumlu biçimde hayata 
geçiriyoruz. Müşterilerimizden gelen geri bildirimleri kay-
da geçirip gizlilik esaslarına uygun olarak değerlendiriyor 
ve maksimum 48 saat içinde nesnel çözümler meydana 
getiriyoruz. 2021 yılında, iletişim kanallarımız aracılığı ile 
yaklaşık 3.500.000 müşteri geri bildirimi aldık.  Müşteri-
lerimizden gelen tüm talep ve öneriler ilgili birimlerce de-
ğerlendirilmiş, çağrıların %93’ü hedeflenen süre içerisinde 
çözümlenmiştir.

Dijitalleşmeyle beraber değişen tüke-
tici alışkanlıklarını ve gereksinimlerini 
odağa alarak müşterilerimizin günlük ya-
şamlarında tercih ettiği tüm kanalları bir 
iletişim aracı olarak değerlendiriyoruz. 
İletişim kanallarımızı güçlendirmek adına 
dijital altyapımızı şekillendirip ilerleti-
yor ve müşterilerimiz ile etkileşimde 
bulunduğumuz kanalların miktarını 
artırıyoruz. 2020 yılında temelle-
rini atmaya başladığımız ‘Migros 

Müşterilerimizle Etkili İletişim
Etkileşim Platformu’ ile yapay zekâ destekli uygulamalar 
sayesinde müşterilerimizden gelmesi muhtemel soruları 
öngörmeyi planlıyor, onların ihtiyaçlarına uygun “self ser-
vis çözümler” sunmayı amaçlıyoruz. 

‘Sosyal Medya Takip Ekranlarımız’ ile sektörümüze dair en 
yeni gelişmeleri, öne çıkan paylaşımları ve bunların pay-
daşlarımız üzerindeki etkilerini anlık olarak takip ediyor 
ve bu konularda gereken aksiyonları hızla alıyoruz. Direkt 
olarak resmi sosyal medya hesaplarımıza yöneltilmese 
dahi, müşterilerimizin talep, soru ve ihtiyaçlarıyla ilgileni-
yoruz. Bu bağlamda, 2021 yılında sosyal medya üzerinden 
tarafımıza iletilen 10.338.525 iletiyi takip ve analiz ettik. 
Yaklaşık 15,6 milyon aktif üyesiyle Money, 2021 yılında da 
Türkiye’nin en büyük ve en çok kullanılan sadakat progra-
mı olmayı sürdürdü. Bu bağlamda, izinli müşterilerimizin 
cinsiyet ve demografik özelliklerine göre alışveriş alışkan-
lıklarını ölçümleyebiliyor, Tam Bana Göre ve Sağlıklı Ya-
şam Önerileri gibi kişiye özel kampanya ve indirimler su-
nuyor ve iletişim stratejilerimizi müşterilerimizin tercih ve 
özellikleri göre kurgulayabiliyoruz.

Tüm yazılı ve dijital mecraları anlık olarak takip etmemizi 
sağlayan sistemlerimiz sayesinde olası kriz durumlarını 
hızlıca tespit ederek, gerekli aksiyon planlarını oluşturu-
yoruz. Potansiyel kriz içerik haritalarının devamlı gelişti-
rilerek proaktif önlemleri hayata geçirebilmek için kriz yö-
netimi prosedürlerimiz bulunuyor. Şirketimizin, her krizin 
kendi özellikleri ve yayılım dinamiklerine göre hızla çözüm 
sağlamak adına, Kurumsal İletişim Direktörlüğü koordi-
nasyonunda Kriz İletişimi Komitesi bulunuyor. Tüm Genel 

Müdür Yardımcılıklarımız ve onlara bağlı direktörlüklerden 
oluşan şemamız doğrultusunda, her kriz konusuna yöne-
lik olarak en üst yöneticiler komiteye dahil edilerek süreç 
yönetiliyor. Kriz değerlendirmesinin ardından, yol 
haritası, aksiyon planı, sürecin takip ve raporla-
ması yapılıyor.
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İletişim Kanalı İletişim Adresi Alınan Aksiyonlar

Müşteri İletişim Merkezi Hattı 0850 200 40 00 

Müşteri İletişim Merkezi hattı ile Migros, 
Macrocenter, Sanal Market, Macroonline 
ve Migros Hemen ve ile ilgili tüm iletiler 
cevaplanmaktadır.

Kurumsal WhatsApp Hattı 0530 300 13 00
Kurumsal Whatsapp hattı üzerinden ulaşan 
tüm iletiler chatbot ile cevaplanmakta ve aynı 
kanaldan canlı destek hizmeti verilmektedir.

Mutlu Müşteri Hattı 444 75 15
Mutlu Müşteri Hattı ile Tazedirekt ile ilgili tüm 
iletiler cevaplanmaktadır.

Kurumsal E-mail Adresleri
iletisim@migros.com.tr
etik@migros.com.tr
surdurulebilirlik@migros.com.tr

Kurumsal e-mail adreslerimiz üzerinden ulaşan 
tüm geri bildirimler yanıtlanmaktadır.

Sosyal Medya Platformları

Migros Money mobil uygulama
Migros Sanal Market mobil 
uygulama
Twitter
Facebook
Instagram
Linkedin

Migros sosyal medya hesapları ve Migros mobil 
uygulamasından ulaşan tüm geri bildirimler 
yanıtlanmaktadır.

Müşteri İletişim Kanallarımız
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Memnuniyet ve Marka Araştırmaları

Tüketici alışkanlıklarının hızla değiştiği günümüzde, müş-
terilerimizin eşsiz bir alışveriş deneyimi yaşamaları için 
beklentilerini önemseyerek hizmet çeşitliliğimizi devamlı 
gözden geçiriyor, bu konuda aksiyonlar alıyoruz. Teknolo-
jinin hızla geliştiği günümüzde, kaçınılmaz bir sonuç olan 
tüketici alışkanlıklarındaki değişime göre çalışmalarımızı 
şekillendiriyoruz. Yeni ve kişiselleştirilmiş teknolojileri fa-
aliyetlerimize entegre ederek müşterilerimizin ihtiyaçlarını 
karşılamak için çözümler ve fikirler üretiyoruz. 

Bu bağlamda, 2021 yılında, kurum içi projelerimiz kapsa-
mında 126.744 kişiyi kapsayan tüketici ve trend araştırma-
ları gerçekleştirdik. Müşterilerimizle gerçekleştirdiğimiz 
görüşme, anket vb. araştırma araçlarından demografik ve 
sosyo-ekonomik çeşitliliğin sağlanmasına özen gösteri-
yor ve sonuçları bu kırımlarda analiz ederek raporluyoruz. 
Elde ettiğimiz iç görü ve geri bildirimleri müşterilerimize 
sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesinde kullanıyoruz. 
Bunlara ek olarak, markalarımızın marka değeri ve karak-
terini saptamak amacıyla çeşitli yöntemlerle araştırmalar-
da bulunuyoruz. Kurumsal İletişim birimimizle gerçekleş-
tirdiğimiz 4 adet projemizle, 6 farklı dalda 7 ödülün sahibi 
olduk. Thinkneuro ve Nielsen IQ ile birlikte anket, fokus 
grup ve nöro-araştırma yöntemleriyle gerçekleştirdiğimiz 
Türkiye’de Sürdürülebilir Ürünler Algısı araştırmasıyla ko-
nuyu farklı açılardan inceledik ve sürdürülebilirlik iletişimi 
yaklaşımımızı yeniden biçimlendirdik. Bu raporumuz ile, 
Consumer Goods Forum web sitesinde global perakende 
ve hızlı tüketim ürünleri sektörüne yönelik ikinci tüketici 
araştırması raporumuzu yayımlamış olduk.

İstanbul Ekonomi Araştırma iş birliğiyle 2021 yılında 428 
kişi ile yapılan “Zincir Marketler Kurumsal İtibar Araş-
tırmasında”, gıda perakendesi sektöründe, yüksek güve-
nirlilik, şeffaflık, dürüstlük, çevreye karşı sorumluluk 
algıları ile öne çıktık.

2019 yılından bu yana aylık periyodlarda yürüttüğümüz 
olan Marka Takip Araştırmasında 2021 ortalamasına 
göre, «güvenilir bir marka olma» algısında kategori or-
talamasının üstünde yer alıyoruz. 

Üst yönetimimiz dahil, müdür ve üzeri tüm yöneticilerimi-
zin performans kartlarında müşteri memnuniyeti hedefi 
yer alıyor. Yıllık performans primleri %2,5 - 3’ü arasında bu 
hedeften doğrudan etkileniyor.

Thinkneuro ile yapılan;

 “Dijital Dünya Duygusal İnsan” çalışmamızla İç Görülü 
Baykuş kategorisinde Gümüş Baykuş ödülü ve Vizyoner 
kategorisinde Bronz Baykuş ödülü, 

 “Yolu Nucleus Accumbens’ten Geçen Sadakat” 
çalışmamızla Usta ve Vizyoner kategorisinde Gümüş 
Baykuş ödülü kazandık.

Thinkneuro ve Nielsen ile yapılan;

 “O Değil Biz, Yarın Değil Bugün” çalışmamızla Sosyal 
kategorisinde Altın Baykuş ödülü kazandık.

YouGov ile yapılan;

 “Her Şeyi Organik Alırım, Datamı Bile” çalışmamız-
la Alışverişçi ve Inovatif kategorisinde Gümüş Baykuş 
ödülü kazandık.
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