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Sağlıklı Yaşamı Destekleyen Ürün ve Hizmetlerimiz
Müşterilerimizin sağlıklı bir yaşam sürmeleri adına dengeli beslenme ve bilinçli tüketim alışkanlıklarına sahip olmalarının desteklenmesi amacıyla yürüttüğümüz toplum
sağlığı projeleri aracılığı ile çeşitli ürün ve hizmetleri müşterilerimize sunuyoruz. Toplum sağlığına yönelik farkındalık sağlamak amacıyla her yaş grubu için etkili davranış
değişiklikleri gerçekleştirilmesini hedefliyor, ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre tasarlıyor
ve güncelliyoruz.
Gıda ürünlerinde bulunan hastalık yapıcı mikroorganizmalar, hijyen konusunun önemini artırmakta ve ekstra özen
gösterilmesi gereken bir konu haline getirmektedir. Bu nedenle ürün ve hizmetlerimizin kalite ve kontrol süreçlerini
dikkatli bir biçimde yönetiyor, sağlıklı yaşamı desteklemek
adına geliştirdiğimiz projelerimizin
sürekliliğine önem veriyoruz.
Paydaşlarımızla faydalı iş
birlikleri gerçekleştirerek
toplumsal alanda geniş
kapsamlı
projelerde
yer alıyoruz.
Yapılan çalışmalar
ile ilgili detaylı bilgiye ‘Kalite, Tazelik
ve Hijyen’ bölümümüzden ulaşabilirsiniz.

Özel Ürün Çeşitlerimiz
Müşterilerimizin sağlıklı yaşam tarzını destekleyen ürün
taleplerini önemsiyor ve müşterilerimizle özel ürün çeşitlerimizi buluşturuyoruz. Şekeri, tuzu ve yağı azaltılmış,
laktozsuz, glütensiz, ekolojik, organik vb. ürünlerin sayısını her yıl artırarak bu ürünleri tercih eden müşterilerimize
daha iyi hizmet vermeyi hedefliyoruz. Meyve, sebze, kurubaklagil, kuruyemiş, tahıl ürünleri, süt ürünleri ve et ürünlerinin günlük olarak belli oranlarda tüketilmesi dengeli
beslenme için önemlidir. Buna ek olarak yağı, tuzu, şekeri
azaltılmış, faydalı besin öğeleri artırılmış özel ürünler sağlıklı yaşam tarzını desteklemektedir. Bu kapsamda, 2021
yılında 396’sı özgün markalı olmak üzere 12.721 ürünü
müşterilerimizle buluşturduk.
Raflarımızda, organik tavuk ürünlerine özel olarak yer veriyor ve bu ürünlerin satışını düzenli olarak takip ediyoruz.
Müşterilere sunulan organik tavuk ve yumurta miktarının
artırılması konusunda üretici ve tedarikçilerimizi teşvik
ediyoruz. Geniş ürün portföyü, yüksek kalitedeki müşteri
hizmetleri ve modern mağaza tasarımları ile Macrocenter
mağazalarımızda özel lezzetler konusunda öncü uygulamalarımıza devam ediyoruz. Müşterilerimizin yaşam tarzı
ve tercihlerine uygun olarak dünyanın en ayrıcalıklı tatlarının yanı sıra Anadolu’ya özgü değerli lezzetleri sunuyoruz.
Benzer şekilde vegan ve vejetaryen müşterilerimiz için çeşitli uygulamalar üreterek her türlü talebe cevap vermeyi amaçlıyoruz. 2021 yılında satışlarımızda 81’i gıda dışı
olmak üzere toplam 707 farklı vegan sertifikalı ürün yer
aldı. Yeni eklenen ürünlerle, önceki yıla kıyasla vegan ürün
portföyündeki ürün sayımız %15’e yakın arttı.

Tüm deterjan kategorisinde satışımızda bulunan ürünlerin %4,25’i içerik veya ambalajları doğrultusunda sürdürülebilir ürünlerdir. Satışımızdaki kakaolu ürünlerin %20’si,
palm yağlı ürünlerin %30’u, soya yağlı ürünlerin
%25’i sürdürülebilirlik sertifikasına sahiptir.
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Migros Ev Lezzetleri ve Sokak Lezzetleri
Şef Elinden Anne Yemekleri mottosu ile yola çıktığımız
Migros Ev Lezzetleri konseptimizde, anne ve ev mutfağına
uygun olan ve sağlıklı pişirme teknikleri ile hazırlanan yemekleri hijyenik paketlenmiş olarak Migros kalitesi ve güvencesi ile müşterilerimize sunuyoruz. 4 ilde 16 mağazamızda 15 adet Sokak Lezzetleri ve 1 adet Lezzet Meydanı
konseptli kafemiz bulunuyor. Kafelerimizde 7’si vegan, 1’i
glütensiz 95 özel ürünümüzü müşterilerimizle buluşturuyoruz.

M Life
Dünya çapında yaygın hale gelen sağlıklı yaşam trendleri
doğrultusunda, müşterilerimizin değişen taleplerine yönelik olarak tasarladığımız ve sağlıklı yaşamı destekleyen
ürünlerimizi M Life ile tek bir çatı altında topladık. M Life
markamız ile organik, sınırlı kalorili, glütensiz vb. sağlıklı
yaşamı destekleyen ürünlere kolay erişimi sağlıyoruz.
2021 yılı itibarıyla, 2 M Life Bal Propolis ürünümüzün raflarda yerini alması ile M Life portföyümüzdeki ürün sayısı
58’e yükseldi. Bu ürünlerimizin yanı sıra, M Life markalı
100’den fazla meyve ve sebze ürünümüzü de müşteri-

lerimize sunuyoruz. ECAS tarafından verilen
organik ürün sertifikasına sahip olan M Life
ürünlerimizin %89,6’sının, doğaya verdiğimiz önemin bir
göstergesi olarak geri dönüşüme uygun ambalajları bulunuyor. İlave şeker veya tatlandırıcı vb. katkı maddesi içermeyen, %100 meyve suyu içeriğine sahip olan M Life Bio
organik meyve suyumuz ile küresel ölçekte en itibarlı ödül
organizasyonlarından biri olan European Supermarket
Magazine tarafından 2020 Avrupa Özel Markalar Ödülleri’nde birinciliğe layık görüldük.

2021 yılında sağlıklı yaşamı destekleyen
396’sı özgün markalı toplam 12.721 ürünü
müşterilerimiz ile buluşturduk.
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2021 yılında, müşterilerimize sunduğumuz özel ürün
çeşitlerimiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz uygulamalar aşağıdaki gibidir*:
2021 yılında 1.760 ton organik meyve/sebze satışı

Biri 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü olmak üzere glütensiz
ürünlerde yılda 2 kez %25-50 oranında indirim kampanyası düzenliyoruz. 2021 yılında, bu ürünlerde toplam
900.000 TL indirim sağladık.

gerçekleştirdik.

Sağlıklı yaşamı destekleyen ve özel sağlık gereksin-

2026 yılına kadar 760 hektar arazinin organik tarım için

imlerine uygun üretilen, ayrıca içeriklerini iyileştirmek

dönüştürülmesine katkı sağlamak hedefimiz doğrul-

adına yenilediğimiz ürünler için promosyon çalışmaları

tusunda, 2021 yılında 413 hektarlık alanın üretimine

gerçekleştirerek ekonomik açıdan kolay erişilebilirliği

denk gelen miktarda organik ürün tedarikinde bulunduk.

sağlıyoruz.

Biyoçeşitliliğe ve sürdürülebilir balıkçılığa verdiğimiz
destek doğrultusunda, müşterilerimize sunduğumuz
balıkları mevsiminde ve ilgili regülasyon ve yönetmelikler
kapsamında belirtilen ölçülerde temin ediyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz MSC, ASC gibi sürdürülebilir
deniz ürünleri sertifikasına sahip 4.886 kg fazla deniz
ürününün satışını gerçekleştirdik.
2021 yılında satışı gerçekleşen yumurtaların %19’u, tavukların ise %1,7’si organiktir. Tavuk ve hindi ürünlerimizin tamamı İyi Tarım Uygulamalı ürünlerdir.
Satışı gerçekleşen sütlerin %6,6’sını bitki bazlı sütler
oluşturdu.
2021 yılında, toplam satış içerisinde**; yağı, tuzu, şekeri
azaltılmış ürünlerimiz %3,41, besin değerleri artırılmış
ürünlerimiz %2,15, reformüle edilmiş ürünlerimiz ise
%5,09 paya sahipti.
Meyve sebze ciromuzun %46’sını, satış tonajımızın
%52’sini ise İyi Tarım Uygulamalı ürünler oluşturmaktadır. Satışımız kapsamındaki tüm ürünler İTU sertifikasına sahiptir. Detaylar için İyi Tarım Uygulamaları
bölümünü inceleyebilirsiniz.

Tüm bunlara ek olarak, AB ile uyumlu olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Kozmetik Yönetmeliği
kapsamında, diş macunu, kremler, şampuanlar, duş jelleri, kolonya benzeri kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde
test edilmesi yasaklanmıştır. Migros olarak konu dahilindeki sorumluluğumuzu üstleniyor ve mevzuatlarımız ile
uyumlu olacak şekilde hiçbir Migros markalı kozmetik ürününü hayvanlar üzerinde test etmiyoruz.
*2021 yılında toplam meyve sebze ciromuzun %0,67’sini organik ürünler oluşturdu.
**500 TL ve üzeri satış gören ürünler dahil edilmiştir.
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MİGET: Türkiye’nin En Büyük Taze Et
İşleme Tesisi

MİGET’teki üretim süreçlerimizin tamamını, TS EN ISO
9001 Kalite Yönetimi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Protein içeren besin tüketiminin dengeli beslenmedeki
öneminin bilinci ile özellikle gençler ve çocukların kırmızı
ete erişimini kolaylaştırmak için sektörün en uygun fiyatlı
ve tamamen sağlıklı olan ürünlerini Türkiye’nin bütün bölgelerinde müşterilerimizle buluşturuyoruz. Migros Taze Et
Üretim İşletme’mizi (MİGET), Türkiye’de önemli potansiyeli olan et kapasitesini ve besiciliği geliştirmeye yönelik
dünyadaki ileri teknolojileri ve et üretim tesislerini detaylı
şekilde inceleyerek kuruldu ve yıllık 62.000 ton üretim kapasitesiyle sektörümüzün öncüsü konumunda. Kırmızı et
ürünlerimizi, uzman kasaplarımız, veteriner hekimlerimiz
ve gıda mühendislerimizin kontrolünde 220 farklı kontrol
noktasından geçirdikten sonra mağazalarımızda müşterilerimize sunuyoruz. Tesisimize karkas olarak giren ürünler ileri teknolojiler kullanılarak işleniyor ve tesisimizde yer
alan uluslararası standartlardaki laboratuvarlarımızda
her gün yüzlerce tahlil ve analiz yaparak bu ürünlerin güvenilirliğini tescilliyoruz.

Sistemi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim
Sistemi ve TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Standartları
çerçevesinde gerçekleştiriyoruz.
Türkiye perakende sektörü kapsamında FSSC 22000
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip olan ilk
şirketiz.
Mağazalarımız için ürettiğimiz tüm ürünlerin, Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen Helal Belgesi bulunuyor.
Çiftliklerimizde, hayvanların yetiştirildiği alanların yeterli
olması, beslenme ihtiyaçlarının giderilmesi, havalandırma
koşullarının iyileştirilmesi gibi durumları takip edip yaşam
alanlarında temiz ve güvenilir bir ortam sağlıyoruz. Bunun
yanı sıra, tedarikçilerimizi de hayvan refahı koşulları doğrultusunda üçüncü taraf denetimlerimizde değerlendiriyoruz.

Kasaplarımızı, Migros Perakende Akademisi bünyesindeki
Gıda Teknolojileri Eğitim Merkezinde (GATEM) kendimiz
yetiştiriyoruz. Uzman Kasap markası ile gıdaya en uygun
ambalajlama tekniklerini kullanıp bu ürünleri el değmeden
paketliyoruz. Bu sayede, pişirmeye hazır kırmızı et ürünlerimizin ve köftelerimizin tazeliğinin uzun süre korunmasını
sağlıyoruz.

Sağlıklı Yaşamı Destekleyen OnlIne
Markamız
“Ne Yediğini Önemse” sloganlı Tazedirekt ile müşterilerimize sunduğumuz meyve ve sebzeleri, organik üretim yapan 64 adet anlaşmalı çiftlikten sofralara aracısız olarak
ulaştırıyoruz. Tazedirekt ekibimiz, birlikte çalışacağımız
çiftlik ve üreticileri Türkiye genelinde yaptığı detaylı gezi
ve araştırmalar sonucunda seçerek tüketicilerimize kaliteli ve güvenilir ürünler sunmak için çalışmalarını aralıksız
sürdürüyor. Tazedirekt uygulaması üzerinden ürünlerin
kaynağı ve üretici hikayeleri, tüm şeffaflığı ile paylaşılıyor. Yerel, özel üretim yapılan, coğrafi işaretli, farklı beslenme tiplerine uygun ürünlerin de bulunduğu 3.292 farklı
ürünü portföyünde bulunduran Tazedirekt’in özel üretim
yaklaşımını sürdürülebilir kılmak adına tedarikçilerimizin
geliştirilmesine oldukça önem veriyoruz. Tazedirekt kapsamında 96 adet ‘Coğrafi İşaretli’ tanımlamasına sahip
ürünümüz bulunuyor.
Tazedirekt’in satışlarının %40’ından fazlasını 24 saatte
dalından müşterilerinin kapısına ulaştırılan meyve sebze
ürünleri, %80’i ise kısa ömürlü taze ürünler oluşturmaktadır. Bu anlamda Türkiye’nin taze sepet penetrasyonu en
yüksek online hizmetini veren Tazedirekt, ürünleri en taze
şekilde müşterilerine ulaştırmak adına AR-GE çalışmalarını sürdürmektedir.
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Tazedirekt Tedarikçi Gelişim Programı

2021 Yılı Gelişmeleri
2021 yılında Tazedirekt uygulamamız toplamda 171.297
üyeye ulaştı.
Tazedirekt Operasyon merkezi alan genişlemesi ile birlikte kapasitesini 3,5 kat büyüttü.
150’nin üzerinde niş üretim yapan yerel üreticiye ait
600’ün üzerinde ürünü portföyüne dahil etti.
2021 yılında başlatılan dönüşüm projemiz ile birlikte
plastik ambalaj kullanımlarımızı azaltılmaya başlandı.
Ürünlerimizde tazelik ve kalite kaybı yaşanmadan ilk
etapta 19 ürün çeşidinde şale kaplardan kağıt ambalaja
geçiş yapıldı.
29 küçük üretici “Küçük Ölçekli Tedarikçi Denetim Kriterleri” aracılığı

“Tazedirekt Tedarikçi Gelişim Programımız” kapsamında gıda üretim sürecinden başlayarak ürün analizlerinin
yaptırılması, üretim kalite standartlarının yükseltilmesi ve
ürün etiketlerinde uyulması gereken mevzuatlara kadar
her konuda küçük ölçekli üretim yapan firmalara ve KOBİ’lere danışmanlık hizmeti vererek gelişimlerine katkıda
bulunuyoruz. Bu program aracılığıyla tedarikçilerimizin
büyümesini ve yerel kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Kalite ekibimizin tedarikçilerimize verdiği eğitimler,
gerçekleştirilen denetimler kapsamında tespit edilen eksikliklerin giderilebilmesine dair yöntemleri içeriyor. Program sonunda programa dahil ettiğimiz firmaları değerlendirmelere tabi tutuyor ve böylece programın sağladığı
iyileştirmeyi gözlemliyoruz.

ile denetlendi. 12 üretici “Tazedirekt Tedarikçi Süreç Geliştirme
Projesi” kapsamına dahil edildi.
Proje neticesinde, 9 üretici üretim
kalitesini yükseltti.
2021

yılında,

föyümüzün

toplam

%13’ünü

port-

oluşturan

380 çeşit meyve ve sebze ürününü
müşterilerimize ulaştırdık.

Tedarikçilerimize ve sağladıkları ürünlere uyguladığımız
periyodik denetimler sayesinde kalite standartlarının
yükseltilmesini sağlayarak üreticileri sektöre kazandırıyoruz. Bu sene de projemizi bir adım daha ileriye taşımayı
ve DQS firması ile iş birliği yaparak Tazedirekt Tedarikçi
Akademisi programını başlattık. Bu programa katılan ve
başarılı olan firmalarımıza başarı belgesi kazandırıyoruz.
Ürünlerini satmak istediğimiz Tazedirekt aday tedarikçilerimizin, ürün güvenliği konularında gelişimlerine destek
olmak amacıyla ücretsiz olarak, ‘Migros Tedarikçi Akademisi’ kapsamında online eğitimler düzenlenmiştir. Aday
tedarikçilerimiz için eğitim düzenlemeleri periyodik olarak
sürmektedir. Bu eğitimlerde; aday tedarikçilerimize güvenli ürünler üretmek için yasal mevzuat kuralları başta
olmak üzere etiket bilgileri, alt yapı koşulları, personel hijyeni, izlenebilirlik uygulamaları gibi geniş bir yelpazede
bilgilendirme yapılmıştır.

2021 yılı içerisinde 25 Tazedirekt aday tedarikçimize eğitim verilmiş olup süreç devam etmektedir.
Eğitim akabinde gerçekleştirilen denetime katılım sağlayan 33 firmadan 21’i (%63,64) ilk denetimde başarılı olmuştur. İlk denetimde başarısız olan firmalara ise takip
denetimleri düzenlenerek eksiklerinin giderilmesi desteklenmektedir.

