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AR-GE ve inovasyon yatırımlarımız
2021 yılında 43 milyon TL’ye ulaştı.
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Dijitalleşme ve Yenilikçi Uygulamalarımız
Migros olarak, yarattığımız değerler ile geleceğe yatırımlar yaparak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu doğrultuda kurduğumuz ve geliştirdiğimiz BT altyapımız, AR-GE
merkezimiz, her geçen gün büyüyen, yenilikçi Migros Up
ekibimiz ile Şirketimizin ortak inovasyon yönünü güçlendiriyoruz. Bunun yanı sıra, web ve mobil uygulamalarımızla,
inovatif ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Sağladığımız hizmetlerin
izlenebilirliğini sağlıyor, online alışveriş platformlarımızı
iyileştiriyor ve müşterilerimizden gelen önerileri kişiye özel
hale getirerek uyguluyoruz. Kurum içi ve dışı girişimcilik
faaliyetlerimizi destekliyoruz. Müşterilerimizin ve paydaşlarımızın hızlı ve güvenilir bilgiye ulaşmasını önemsiyor,
ürün bilgilerinin şeffaf ve hızlı akışını daha da ileri taşımak için çalışıyoruz. Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın
gizliliği ve veri güvenliği için teknolojik çözümler üretiyor,
bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Ürünlerimizin ulaşılabilirliğini artırmak ve daha fazla tüketiciye ulaşmak için
AR-GE çalışmalarına odaklanıyoruz.

Sorumlu ve Şeffaf
Yönetişim Yaklaşımımız

AR-GE merkezimiz, sektörde gündeme gelen yenilikçi uygulamaları ve bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz projeleri,
teknolojik altyapıları geliştirmek ve çeşitli AR-GE firmalarıyla iş birlikleri içerisinde çalışmak için 8 yıldır aktif bir
şekilde çalışmaktadır. Her geçen gün gelişen teknoloji ile
birlikte perakende sektöründe de yapay zekâ bazlı çözümler, iş süreçleri üzerinde etkilerini göstermeye başladığı
için bizim de bu doğrultuda yaptığımız yatırımlar ve çalışmalarımız her geçen gün artıyor. Bu kapsamda, AR-GE
ve inovasyon departmanlarımızda 148 adet tam zamanlı
çalışanımız bulunuyor.
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E-Ticaret Kanallarımız

Online Kanalların Yıllık Akif Müşteri Sayısı

Migros, bu alana ilk yatırımını 1997 yılında yaparak, Türkiye’nin ilk gıda e-ticaret sitesi olan Migros Sanal Market’i
kurdu ve bu oluşumu 2020 yılında, 81 ilde hizmet verir
duruma getirdi. Müşterilerimiz için kullanım kolaylığı sağlamak adına Migros Sanal Market, Migros Hemen ve
Migros Ekstra uygulamalarını tek bir uygulama altında
topladık. Tüketicilerimizin online perakendecilikte çeşitli
iş kollarındaki değişen ve artan talepleri ile Şirketimizin
online kanallarının gelişimini hızlandırmak adına Dijital
Platform Gıda Hizmetleri A.Ş.’yi kurduk.
Birçok kanal üzerinden verdiğimiz online alışveriş hizmetimizi, Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırıyoruz. Müşterilerimiz, mağazalarımızda satılan ürünlere Migros Sanal
Market, Tazedirekt, Migros Hemen, Macroonline ve Migros
Ekstra kanallarımız aracılığı ile kolaylıkla ve hızlıca erişebiliyor.
2021 yılında, değişen ihtiyaçlara yönelik sunduğumuz
yenilikçi uygulamalarımız ile ürünlerimize kolay ulaşılabilirliği sağlayarak Şirketimizin online satışlarını önceki yıla
göre artırmaya devam ettik. Kanallarımıza ulaşılabilirliği
kolaylaştırmak için Migros Sanal Market, Migros Hemen
ve Migros Ekstra uygulamalarımızı “Migros” uygulamasında birleştirdik. Ek olarak, internet sitemizi ve mobil uygulamamızı görme engelli bireylerin kullandığı ekran okuyucu programla uyumlu hale getirdik.

2.856.520

1.753.754

596.000

2019

2020

2021

Hızlı ve kolay hizmetlerimiz sayesinde
online satışlarımız bir önceki yıla göre
%87 büyüme kaydetti.
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Migros Sanal Market
Belirli lokasyonlardaki Migros mağazalarımızda, bazı
alanları e-ticaret operasyonlarımız için ayırdık. Belirlediğimiz bu alanlara “e-ticaret mini depoları” kurduk ve bu
sayede hem ürün toplama verimliliğini hem de hizmet kalitesini artırdık. Kurmuş olduğumuz mini depolarımızda bir
ilke imza atarak taşıyıcı robotlar konumlandırdık ve e-ticaret siparişlerinin verimli olarak robotlar yardımı ile toplanmasını sağladık.
Müşterilerimizin değişen ihtiyaçları doğrultusunda, tüm
tüketicilerimize sunduğumuz hizmet ağını genişleterek
‘Tıkla Gel-al’ hizmetini erişime sunduk. Hizmetimiz sayesinde müşterilerimiz Migros Sanal Market üzerinden verdikleri siparişleri “Tıkla Gel-al” hizmeti verilen tüm mağazalardan gidip kendileri teslim alabiliyor. Bununla birlikte,
Sanal Market hizmetlerimizdeki lojistik süreçlerinde iyileştirmeler gerçekleştirerek kullandığımız elektrikli araçlarımızın sayısını artırdık. Böylelikle
hem daha kısa zamanda daha
çok müşteriye hizmet verebiliyoruz hem de teslimatlarımızı
doğa dostu bir şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz. 2019 yılında
58 ilde faaliyet gösteren ‘Sanal
Market’ operasyonlarımızı 2020
yılında yaygınlaştırarak Türkiye’nin dört bir yanına ulaştık.
Bu sene de 81 ilimizde hizmet
vermeye devam ediyoruz.

Migros olarak online kanallarımıza yaptığımız yatırımların bir çıktısı olarak Migros
Sanal Market uygulamamız ile 2021 yılında
Webrazzi ödülleri kapsamında “Yılın Market
Sipariş Servisi” kategorisinde 1. seçildik!

Migros Ekstra
Müşterilerimize elektronik oyuncak, giyim ve aksesuardan
zücaciyeye kadar aradığı birçok gıda dışı ürünü Migros
Ekstra uygulamamız ile kolay erişim sunuyoruz. 2021 yılında, 81 ilde hizmet verdiğimiz Migros Ekstra uygulamamız
kapsamında belirli bölgelerde aynı gün teslimat güvencesiyle hizmet vermeye başladık. Uygulamamız kapsamında
yıl içerisinde aynı gün teslimat sağlayan hizmet bölgelerini arttırdık.

Migros Hemen
Migros olarak, müşterilerimizin zamanla değişen davranış
ve beklentilerini karşılamak ve bir yandan da şirketimizin
sektördeki rekabet gücünü artırmak için “Migros Hemen”
uygulamasını 2019 yılında müşterilerimizin hizmetine
sunduk. Faaliyet gösterdiği alanları müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda hızlı bir şekilde büyüten Migros Hemen,
2021 yılında da 49 ilde 228 mağaza ile hizmet vermeye
devam ediyor. Müşterilerimiz, Migros Hemen aracılığı ile
ihtiyaç duydukları ürünlere Migros güvencesiyle aynı fiyat
ve kalitede dakikalar içerisinde ulaşabiliyor. Sektördeki
güçlü ve büyüyen lojistik ağımız ve Türkiye’nin her yerinden ulaşılabilir Migros mağazalarımız sayesinde, Migros
Hemen’i 2022 yılında da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.
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Macroonline

Tazedirekt

İnovatif Hizmetlerimiz

Macrocenter aracılığıyla özel ve kaliteli ürünlerimizi yüksek hizmet standardımızla sunarak fark yaratmaya devam ediyoruz. Macrocenter ürün ve kalitesini online olarak
2018 yılında çıkardığımız ‘Macroonline’ mobil uygulaması
sayesinde 9 farklı şehirde tüketicilerimizle buluşturuyoruz.
Mobil uygulamamız ile hem müşterilerimize daha kolay ve
hızlı hizmet vermiş olduk hem de e-ticaret operasyonlarımızda güçlü bir büyüme kaydettik. 2020 yılında yenileyip
tekrar kullanıma açtığımız www.macrocenter.com.tr
internet sitesiyle de tüketicilerimize her türlü platformdan hizmet vermiş olduk.

Tazedirekt aracılığı ile meyve ve sebze tedarikini Türkiye’nin dört bir yanından özenle seçtiğimiz, düzenli olarak
denetimlerde bulunduğumuz, organik üretim yapan 64
çiftlikten aracısız olarak sağlıyoruz. Yenilenen internet
sitesi www.tazedirekt.com ile 5 farklı şehirde hizmet
sunuyoruz. Bunların yanı sıra, sattığımız ürünlerin kaynağını, açık bir şekilde satış kanallarımız üzerinden müşterilerimizle paylaşıyoruz. İnternet sitemiz ve mobil uygulamalarımız aracılığıyla üreticiler, kendilerini ve ürünleri
anlatabiliyor. Bu sayede müşterilerimiz, aldıkları ürünleri
daha yakından tanıma şansına da sahip oluyorlar.

Gelişen teknolojilere ve yeniliklere ayak uydurarak müşterilerimize çeşitli inovatif hizmetler sunuyoruz. Bu doğrultuda, 2021 yılında, Money kart başvurularının tamamen
dijital ortamda gerçekleşmesi projemizi tamamladık ve
kartı kullanan 15,5 milyon tekil müşterimiz Sadakat Programımız kapsamında gerçekleşen özel indirimlerden faydalandı. Bunun yanı sıra, 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz
İstanbulkart ve Money Kart entegrasyonu ile tüm İstanbulkart kullanıcıları, Money Kart avantajlarından da faydalanabiliyor. Bu sayede tüm müşterilerimiz İstanbulkart’a
mağazalarımızda yükleme yapabiliyor, alışverişlerine dair
ödemeleri İstanbulkart ile gerçekleştirebiliyor ve Money
Kartlarında biriken Money’lerini toplu taşımada kullanabilir hale geldiler.
Covid-19 salgınının etkisi ile hem e-ticarete yönelik ilgi
hem de mağaza içi teması en aza indiren teknolojilere ihtiyaç artış gösterdi. Böylelikle, yapay zeka temelli çözümler,
öğrenen algoritmalar ve self-servis çözümlerde de artış
yaşandı. Migros olarak, müşterilerimizin isteklerindeki ve
ihtiyaçlarındaki artış doğrultusunda 2021 yılında birçok
yeni projeye imza atarken, temelleri geçmiş yıllarda atılan
pek çok projeyi de yıl içerisinde tamamladık.
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İnovasyon Kültürü Öncüsü “Migros Up”
Migros olarak, geleceğin temel yenilik üretme kanallarından biri olan girişimci iş birliklerini oluşturmak,
büyük kurumsal şirketlerin doğru kontakt bulabilmesi
konusunda onlara yol göstermek ve ürün hizmeti geliştirilirken en önemli nokta olan tasarıma odaklanmak 3
temel başlığı ile Migros-Up’ı kurduk. Bu kapsamda, her
zaman güncel kalarak geleceğin teknoloji ve trendlerini sürekli takip ediyor ve inovatif uygulamalarımızı iş
süreçlerimize entegre ediyoruz.
E-ticaretten, fiziksel mağaza operasyonlarına, insan kaynakları uygulamalarından Türkiye’nin 81 iline
yayılmış tedarik zinciri ağına, CRM uygulamalarından
yapay zeka tabanlı algoritma blokchain altyapısına kadar çok geniş bir teknolojik portföye sahibiz. Sürdürülebilirlik, tarım, biyoçeşitlilik ve sağlıklı yaşam gibi temel
konularda tüketici bilincini artırmaya yönelik çok sayıda
projemizi yürütüyor, tüm bunları Ar-Ge çalışmaları ile
destekliyoruz. Tarım teknolojileri ve sağlıklı yaşam odaklı teknolojiler de temel süreçlerimiz kadar gündemimizde
yer alıyor.
2020 yılında ön lansmanını yaptığımız Migros Up kapsamında, yenilikçi uygulamalar üretmeyi hızlı ve etkin
hale getiriyoruz, gücümüzü ekip olmaktan alıyoruz. “Yenilik Yapmanın Yeni Yolu” diyerek, Migros uzmanlarımızı
ve girişimcileri tek bir ekipte, ortak inovasyon platformumuzda bir araya getiriyoruz. Yenilikler üreterek ve stratejik iş birlikleri oluşturarak Türkiye girişimcilik ekosistemine değer katmayı hedefliyoruz. 2021 yılı içerisinde,
Migros Up ekibi olarak 300’e yakın girişimi inceledik ve
50’den fazlasını ilgili iş birimleriyle buluşturarak yeni iş
fırsatlarını tetiklemiş olduk.

2021 yılında hayata geçirdiğimiz bazı projeler:
Tedarik zinciri süreçlerini dijitalleştirerek verimliliği
artırmak için elektrikli scooter teknolojisini temel alıp,
Bugiworks Teknoloji (Hergele Elektrikli Scooter) ile birlikte “WaMo” isimli bir elektronik mikro mobilite aracı
tasarladık.
ERG Controls ile birlikte çalışanların el hijyeni aktivitelerini tam zamanlı takip edilebilmek için IoT ve görüntü
işleme teknolojisi yardımıyla “Clean Up” isimli bir sistem oluşturduk.

Dünyada bir ilk “Robot Taro”
İnovasyonu ve teknolojiyi iş yapış biçimlerimize entegre
ederek, e-sipariş toplamada büyük önem taşıyan ve dünyada alanında bir ilk olan, robot destekli ürün toplama
asistanımız Taro’yu mağaza depolarımızda kullanmaya
başladık. Migros Sanal Market ekibimiz ve Türk mühendislerimiz tarafından geliştirilen Taro ile hem perakende sektöründe teknolojik anlamda bir ilki gerçekleştimiş olduk
hem de teknolojimizi 12 aydan kısa bir sürede uygulamaya geçirerek müşterilerimize de çalışanlarımıza da fayda
sağladık. Kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olan robotumuz Taro, online sipariş veren müşterilerimizin ürünlerini 5
kat daha hızlı ve hatasız bir şekilde topluyor ve aynı anda
3 siparişi birden alabiliyor. Migros, Migros Sanal Market
siparişlerinin %50’sini TARO ile hazırlıyor. Sektörde bir ilk
olan bu teknolojimizi dünya perakendesine kazandırmak
için ihracatını da yapmayı planlıyoruz.
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Müşterilerimizin alışverişlerini pratik bir şekilde tamamlamalarına olanak sağlayan MKolay uygulamamızı, her
geçen gün değişen ve gelişen müşteri beklentilerini dikkate alarak yeniden tasarladık. Ayrıca, MKolay uygulamasının geçerli olduğu mağaza sayısını da 121’e yükselttik.
Müşterilerimizin alışverişlerindeki ödeme aşamasını, Jet
kasalar ile bir araya getirerek hızlı, güvenli ve temassız bir
alışveriş deneyimi tasarladık.

Müşterilerimizin finansal çözümlere güvenle, hızlı ve kolay bir şekilde erişebilmesini hedefleyen MoneyPay aracılığı ile ödeme seçenekleri konusunda bir ilki müşterilerimize sunduk. Bu yenilik ile MoneyPay, ilk aşamada Migros
müşterileri için özel olarak tanımlanan hazır limitlerini
kullanarak “alışverişi şimdi, ödemeyi sonra yap” seçeneğini kullanıma sunuyor. Bu seçenek sayesinde müşterilerimiz ödemelerini mağazada MoneyPay cüzdan QR kod
ile gerçekleştirebiliyor ayrıca Migros Sanal Market uygulamasından
yapacağı
alışverişlerde de MoneyPay üzerinden kendilerine tanımlanan hazır limit
veya cüzdan bakiyesi ile
ödeme yapabiliyor.

Self servis hizmeti sağlayan MKolay Kantin
formatını hayata geçirdik. İş yerlerinde, ofislerde veya plazalarda kullanıcılarımız ortamlarından ayrılmadan, uygulama üzerinden hazır limitlerini,
kredi kartlarını veya MoneyPay bakiyelerini kullanarak
ödeme yapabiliyor ve faturalarını da SMS üzerinden alıyorlar.
Çalışanlarımızın bilgisayarda yaptığı tekrarlayan, rutin
ve işlem hacmi geniş işleri otomatikleştirerek robotlar tarafından yapılmasını sağlayan Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) projesini hayata geçirdik. Proje kapsamında, 8
farklı departmanın 34 iş sürecinin robotlar ile yapılmasını
sağlayarak, ayda ortalama 11 personelimizin bir günlük
mesai süresi kadar bir kazanım elde ettik.
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Müşterilerimizin temel ihtiyacı olan ürünlere 7/24 erişimini sağlamak amacıyla otomat formatındaki self servis
mağazalarımızın pilotunu yaptık.
İlk resmi sponsoru olduğumuz E-Spor Kulüpler Birliği’nin
dışında, Migros E-Spor platformunu hayata
geçirdik ve kendi e-spor turnuvalarımızı düzenlemeye başladık.

Ürün güvenirliğini ve izlenebilirliğini sağlamak için Vodafone iş birliğiyle çiftçilerimizin cep
telefonları üzerinden tarlalarının durumunu, toprağın nemini ve ihtiyaçlarını kontrol edebilecekleri Dijital
Tarım İstasyonları kurmaya başladık. Projeye başlanırken
12 istasyonun satın alımını gerçekleştirdik ve çiftçilerimizin arazilerine kurulumları tamamladık. Çiftçiler, bu ista-

Stok tutarsızlığı ihtimalini hesaplayan ve kamera sis-

syonları tarımsal üretimlerinde karar destek mekanizması

temiyle ürünleri izleyen yapay zeka destekli bir sistem

olarak kullanarak sulama, gübreleme, ilaçlama vb. plan-

kullanmaya başladık. Microsoft ve Motiwe iş birliğinde

lama noktalarında bu istasyondan sağlanan verilerden

geliştirdiğimiz sistem ile ürünlerimizin kamera

destek alıyor. Aynı zamanda yalnızca gerekli zamanlar

aracılığıyla incelenmesi sayesinde ürün bulunur-

için sulama uyarısı yapan Dijital Tarım İstasyonları ile su

luğunu artırdık.

ve elektrik israfının da önüne geçiyoruz.

