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Sürdürülebilir Tarım ve Biyoçeşitliliğe Katkımız 

Migros olarak, 2021 yılı Sosyal Perakende Ödülleri’nde “Tarım Bizim Geleceğimiz” 
belgeselimiz ile Pandemi Dönemi Başarı Ödülü’ne layık görüldük. 

İklim değişikliğinin artan olumsuz etkilerine karşı eko-
sistemin ve biyoçeşitlilik kaybının önlenmesinin ve doğal 
kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanmasının ekonomik 
ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunacağını biliyor ve bu 
bilinç ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz 
operasyonlarda etki alanımızda bulunan bölgelerde biyo-
lojik zenginliğin korunması önem verdiğimiz konular ara-
sında bulunuyor. Faaliyetlerimizin tamamında doğal ya-
şamın sürdürülebilirliğine özen gösteriyoruz ve bunun bir 
çıktısı olarak; operasyonlarımızın biyoçeşitliliğe doğrudan 
zararı bulunmuyor. Sektör öncüsü olarak, daha fazlasını 
başarmak istiyor ve dolaylı etkilerimizi de minimuma in-
dirmek için çalışıyoruz. Doğal yaşamla uyumlu olarak ger-
çekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz kapsamında sürdürülebilir 
tarım uygulamalarını destekliyoruz.

Tüm yeni açılacak olan mağazalarımız için, açılış önce-
sinde bütün gerekli yasal izin ve ruhsatlara başvuru ya-
pıyoruz. Bu başvurular kapsamında, ülkemizin de imzacısı 
olduğu, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Biyo-
lojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nde (Convention on Biological 
Diversity) mevcut olan bütün çevresel değerlendirmelere 
tabii oluyoruz. Bu konudaki hassasiyetimizle ve sektördeki 
öncü şirket konumumuzla 2022-2024 yılları arasında baş-
kanlığı Türkiye’ye geçecek olan “Biyolojik Çeşitlilik Sözleş-
mesi Taraflar Konferansı” için özel sektör katkısı sağlamak 
adına aksiyonlar almaya devam ediyoruz.

2021 yılında, rejeneratif tarım ve tarımsal ürünlerin karbon 
emisyonlarının azaltılması adına çalışmalara başladık. 
Daha verimli topraklar ve üretim için ivme kazanmak he-
defimizle Migros Dijital Tarım Platformu’nu kurmayı plan-
lıyoruz. Platformumuzda, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüğü ve üniversitelerle iş birliği içe-
risinde, Türkiye’nin her yerinden üreticilerin veya üretici ol-
mak isteyenlerin faydalanabileceği eğitimler hazırlıyoruz. 
Bu eğitimler sonucunda, Migros standartlarında üretilen 
her ürün bu platforma kaydedilecek ve bu sayede üreti-
cilerimize destek olarak bu ürünleri mağazalarımızda sa-
tışa sunacağız. Ayrıca, aldıkları online eğitimleri mesleki 
sertifikalar ile belgelemek isteyen üreticilerimiz için de Aile 
Kulüplerimizde 3-6 ay süresince sınıf eğitimleri düzenleye-
ceğiz. Migros olarak, tarımsal üretimin gelişmesi ve des-
teklenmesi için temel ürünlerde uzmanlaşmış Tarım Ortak 
Girişimleri’nin oluşturulmasını öneriyoruz. Bununla birlik-
te, modern tarımın artırılması sonucu çiftçilerin finansal 
olarak güçlendirilmesi ve doğru planlama ile havza bazlı 
üretimin desteklenmesi için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 
Çiftçilerimizle birlikte Türkiye’nin tarım haritasını çıkara-
rak doğru zamanda, doğru ürünün, en iyi fiyatla tüketici-
lerimize ulaşmasını sağlıyoruz. Toplumumuza, özellikle de 
gençlerimize doğa ve insan arasındaki dengeyi benzersiz 
görüntülerle anlatmak ve tarımın geleceğimiz olduğu bi-
lincini aşılamak için 3 yıldır, 1000’den fazla noktaya gide-
rek 500 saatin üzerinde çekim gerçekleştirdik ve “Tarım 
Bizim Geleceğimiz” adlı belgeseli hazırladık. Toplam 10 
bölümden ve benzersiz görüntülerden oluşan, bize Pan-
demi Dönemi Başarı Ödülü’nü kazandıran belgeselimiz 
526.700 kişinin erişimine ulaştı.
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2021 yılında, müşterilerimize sunduğu-
muz piliç eti ve hindilerin %100’ü İTU’lü 

ve 317 kriterde denetlenmiş ürünler oldu.

İTU-Hayvansal Üretim 

2013’ten bu yana İTU’lü tavuk, hindi ve yumurta ürünlerini 
müşterilerimizle buluşturuyoruz. Ürünlerimiz, Tarım ve Or-
man Bakanlığınca yetkilendirilmiş kontrol ve sertifikasyon 
kuruluşları tarafından gerçekleştirilen 317 sorgu kriterine 
göre üretiliyor ve analizleri yapılıyor. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2021 yılında müşterilerimize ulaştırdığımız, İTU sertifi-
kasına sahip hayvansal gıda ürünlerimiz:

 27.468.588 kg piliç eti, 

 8.776.980 adet yumurta, 

 2.227.323 kg hindi eti,

 725.703 kg çiğ süt*.

*Avrupa Birliği Onaylı bir çiftlikle iş birliği ile üretilmiştir.

İyi Tarım Uygulamalarımız  

Verimli ve bereketli topraklarımızı korumak için çiftçi ve 
üreticilerimizi güçlendirerek sürdürülebilir üretim yöntem-
lerini ve izlenebilirliği yaygınlaştırmak için girişimlerde 
bulunuyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığının 2010 yılında 
meyve ve sebze, 2013 yılında hayvansal gıda ürünlerin-
de kullanmaya başladığı “İyi Tarım Uygulamaları (İTU)” 
temeline ve usulüne uygun üretilen ürünleri tüketicileriyle 
buluşturan ilk perakendeciyiz. Ürünlerin İTU sertifikasına 
sahip olmaları için Bakanlık tarafından görevlendirilen ku-
ruluşlarca yıllık denetimleri başarıyla tamamlaması, gıda 
güvenliğinin analizlerle doğrulanması ve izlenebilirlik sis-
temine sahip olması gerekmektedir. 

Migros olarak, İTU sertifikalı bitkisel ve hayvansal ürünleri 
tedarik etmeyi tercih ediyoruz. Kaliteli ve verimli bir üretim 
sisteminin oluşmasına, güvenli ve sağlıklı gıda tüketimi-
nin sağlanmasına katkıda bulunuyoruz. Bunun yanı sıra, 
biyoçeşitlilik kaybını önlemek adına zararlılarla alternatif 
mücadele yöntemleri geliştirmek ve biyolojik mücadele 
teknikleriyle zirai ilaç kullanımının kaldırmak için çeşitli ça-
lışmalarda bulunuyoruz. Bununla birlikte, İTU kapsamında 
yapılan toprak analizleri sayesinde yeterli gübre kullanım 
miktarı da hesaplandığından, gereğinden fazla gübre kul-
lanımının önüne geçiyoruz.
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327 kritere sahip “İyi Tarım Uygulamaları” 
kontrol sistemini meyve ve sebze kategorisin-

de ülkemizde uygulayan ilk perakendeciyiz.

İTU-Bitkisel Üretim

2010 yılından bu yana, İyi Tarım Uygulamaları temeline 
ve usulüne sahip meyve ve sebze ürünlerinin satışını ger-
çekleştiriyoruz. Aynı zamanda, çiftçilerimizi İTU sertifikalı 
üretim yapmaları için teşvik ediyoruz. Müşterilerimize sun-
duğumuz İyi Tarım Uygulamalı ürünler ile ilgili çalışanları-
mızın yetkinliklerini artırıyoruz.

 İTU Sertifikalı meyve-sebze satışımız 2021 yılı itibarıyla, 
11 yılda toplam 1.126.452 tona ulaştı.

 2021 yılında, 118 tedarikçimiz ve 734 alt üreticimizle 
İTU’lü üretimi yaygınlaştırma çalışmalarımıza devam 
ettik. 112 çeşit meyve ve sebze grubuna ait  239 adet 
İTU sertifikalı ürününü satışa sunduk.

 Antalya, Bursa ve İzmir’deki meyve ve sebze depolarımız, 
‘İyi Tarım Uygulamaları Grup Sertifikasyonu’na sahip-
tir. Bu sertifikaların güncelliğini, her yıl gerçekleştirilen 
denetimlerle sağlıyoruz.

 2021 yılında online olarak verdiğimiz İyi Tarım Uygulama-
ları eğitimine 5.885 ve ‘Organik Tarım ve İyi Tarım Uygu-
lamaları Farkı’ eğitimine ise 1.271 kişi katılım gösterdi.

 2021 yılı içerisinde, mağazalarımızda ve dağıtım merke-
zlerimizde bu ürünlerin tedarik ve satışında görevli 587 
çalışanımız daha İTU usul ve esasları ile ilgili eğitimlerini 
tamamladılar. 

 Kurutulmuş ürünlerin (Antep fıstığı, fındık, kayısı, üzüm 
vb.) İTU’ye göre üretiminin artırılmasına yönelik çalışma-
lar yürütüyoruz.

 Bursa’da Kestel, Gürsu ve Barakfatih koop-
eratiflerinin grup sertifikasyon süreçlerine 
yardım ettik. 11 üreticinin 1.889 ton armut 
ürününü sertifikalandırdık.

 2021 yılında İTU’lü ürünler meyve ve sebze ciromuzun 
%46’sını oluşturdu.
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Anadolu Lezzetleri Projemiz 

Biyoçeşitlilik kaybını önlemek ve kültürel zenginliklerimize 
sahip çıkmak amacımız doğrultusunda Anadolu’nun dört 
bir tarafında bulunan kaybolmaya yüz tutmuş tohumları 
“Anadolu Lezzetleri Projemiz” ile gelecek kuşaklara akta-
rabilmek için çalışıyoruz. Türkiye’nin 7 bölgesinde bulunan 
25 yöreye ait yerli tohumların ve özel tariflerin incelenmesi 
sonucunda, yöresel veya kültürel özellikleriyle ayrışan 59 
adet ürünümüzü 198 mağazamızda, müşterilerimizle bu-

luşturduk. Ürünlerimizin her birini, ustalarımız 
sayesinde köklerine sadık olarak ürettik.

Proje dahilinde Amik Ovası Karakılçık Buğdayı, Amik Ova-
sı Karakılçık Köftelik Bulgur, Amik Ovası Karakılçık Pilavlık 
Bulgur ve Kastamonu Siyez Bulguru hibrit olmayan, gene-
tiği bozulmamış ve değişime uğramamış tohumlar kate-
gorisine giriyor. Sene içerisinde proje kapsamına Kemaliye 
Eğin Dut Pestili ve Taraklı Çam Kozalak Reçeli’ni de ekle-
dik.

Kaybolmaya yüz tutmuş tohumları, Ana-
dolu’nun 25 yöresine ait 59 Anadolu Lez-

zetleri ürünüyle geleceğe taşıyoruz.

Erikli Tohum Projesi

Erikli Tohum projesi ile hem tüketicilerimizi sürdürülebilir-
lik konusunda bilinçlendirmeyi hem de ormansızlaşmanın 
önüne geçmeyi amaçlıyoruz. İnsan gücüyle ağaçlandırıla-
mayacak bölgelerde gelişmiş teknolojiler kullanarak ağaç 
dikmeyi planlıyoruz. 2021 yılı içerisinde 100.000 tohumu 
doğa ile buluşturmayı kendimize hedef olarak belirledik.

Fıstığınız Bol Olsun

2021 yılında Migros ve Macrocenter mağazalarından alı-
nan her Nestlé Damak ile Tema Vakfı iş birliğiyle Umut Or-
manı’na 3.000 adet fidan için katkıda bulunuldu.

Ormansızlaşmayla Mücadelemiz

Ormansızlaşmayla mücadelemiz kapsamında 14 yıldır 
operasyonlarımızda dijitalleşmeyi tercih ederek kullanılan 
kağıt miktarını azaltıyor, ormanlık alanların yeniden ağaç-
landırılması için çeşitli kampanyalar ve projeler gerçekleş-
tiriyor ve biyoçeşitliliği koruyoruz. Yanmış veya zarar gör-
müş ormanlık alanların yenilenmesi ve ağaçlandırılması 
için, Ege Orman Vakfı’nın kendi ürettiği zeytinleri rafla-
rımızda müşterilerimize sunarak bu ürünlerin satışından 
elde ettiğimiz gelir ile fidan bağışlarında bulunuyoruz. Bu-
güne kadar toplamda 554.148 fidan dikilmesine katkıda 
bulunduk.

Migros Up projesi kapsamında Ecording şirketi iş birliğin-
de, Migros Toptan müşterilerimiz ile birlikte sene içerisinde 
8.450 fidan topu attık.

14 yılda ormansızlaşmayla mücadele için 554.148 fidan 
bağışında bulunduk.



104

Kampanya kitapçıklarımızın 
%90’ını dijitale taşıdık, kalanını geri 

dönüştürülmüş kağıttan ürettik.

Kağıt Kullanımını Azaltma Çalışmalarımız  

Geri dönüştürülmüş veya sertifikalı malzeme kullanımını artırıp kullandığımız kağıt miktarını azaltarak, ormansızlaşmayla 
mücadele etmeyi hedefliyoruz.

Bu hedefimiz doğrultusunda;

 Genel müdürlüğümüzde fotokopi kağıtları için sürdürüle-
bilir kaynaklardan üretilmiş, sertifikalı ürünler tercih ettik. 
Ayrıca, fotokopi makinelerinin gereğinden fazla kullanıl-
masının önüne geçmek amacıyla, makinelerimiz yalnız-
ca çalışanlarımızın kimlik kartıyla çalışmasını sağladık.

 Tüm veri ve analizlere ulaşılabilmesi ve raporların 
görüntülenebilmesi için MİO isimli uygulamamızı tüm 
yöneticilerimize sunduk. İşlemlerini uygulama üzerin-
den gerçekleştirebildiklerinden, raporlar ve analizler için 
kullanılacak olan kağıtlardan tasarruf ettik. 2021 yılın-
da, sistemsel geliştirmelerimiz ve süreçlerimizi dijitale 
taşımamız sayesinde 86,57 ton daha az kağıt harcan-
masını sağladık.

 Misafir kartlarının dijitale dönüştürülmesiyle, uygula-
manın hayata geçirildiği 2019 yılına göre %70’lik kağıt 
tasarrufu sağlandı.

 Süreç ve uygulamalarımızı dijitale taşıyarak; insan kay-
nakları, müşteri ilişkileri, reklam, tanıtım, mağaza bilg-
ilendirmeleri ve idari işler kapsamında gerçekleşen 
işlerde kağıt tasarrufunda bulunduk.

 Panoramik dergisini ve iş görüşmelerinde özgeçmiş ve 
başvuru formlarının takibini dijitalleştirdik.

 Kampanya kitapçıklarımızı dijitale taşıdık ve bu sayede 
kağıt kullanımımızı %90 oranında azaltmış olduk. 

 Geri dönüşüme gönderdiğimiz kağıt, karton ve ahşaplar 
sayesinde 195.316 ağacın kurtarılmasını sağladık. 

 Basılı kampanya kitapçıklarımızda 68,2 ton geri 
dönüştürülmüş kağıt kullanarak tasarruf sağladık. 

 2021 yılında, Money Kart başvurularımızı tamamen diji-
tale taşıma projemizi tamamladık.  Müşterilerimiz www.
money.com.tr web sitesinden kağıt Money Kart formu-
na ihtiyaç duymadan başvurularını gerçekleştirmesiyle 
10,5 ton kağıdın kullanılmasının önüne geçtik.

 BOS uygulamamızla, mağazalarımızda yapılmış olan 
arıza/tamirat çalışmaları sonrasında çıktı alınıp, mağaza 
müdürüne teslim edilmesi işlemini sonlandırıp, 46.000 
adet kağıt tüketiminin önüne geçtik. 

 2021 yılı itibarıyla, el ilanı, mektup, hediye çeki 
vb. amaçlarla kullandığımız ve tamamen geri 
dönüştürülebilir olan toplam kağıt ağırlığı 2.600 
kg’dır.

http://www.money.com.tr
http://www.money.com.tr
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