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25 Ülkede 



METRODA ÜRÜN GÜVENLİĞİ YAKLAŞIMI

Asgari yasal gerekliliklerden fazlası…



METRO ÜRÜN GÜVENLİĞİ

Metro’da ürünlerin KALİTE YOLCULUĞU 

«TEDARİKÇİ İŞBİRLİĞİ» ile başlar.

• İnsan sağlığına uygun

• Yasal

• Üründe kalite şikayeti ve 

memnuniyetsizlik yaratmayacak 

gerekliliklere sahip olan tedarikçiler ile 

çalışmaktadır.»

Metro kendisinin tüketemeyeceği & 

kullanamayacağı hiçbir gıda & gıda 

dışı ürünü reyonlarına koymaz.



TEDARİKÇİ GELİŞİMİ VE İŞBİRLİĞİ

Metro’da ürünler ile ilgili hayat 

tedarikçi seçimi ile başlar.

Gıda ve Gıda Dışı ürünler için

• Ürün kalite/teknik denetimleri

• Ürünlerin yasal uygunluk 

denetimleri

• Ürünlerin Sosyal Uygunluk/adil 

ticaret denetimleri

• Coğrafi işaretli ürünlerin 

denetimleri 

Ürün Kalite & Teknik Denetimleri

Sosyal Uygunluk&Adil Ticaret 

denetimleri

Gİ ürün denetimleri



İLK KAYNAĞINDA;

Hayvansal ürün ise o hayvanın çiftliğine

TEDARİKÇİ GELİŞİMİ VE İŞBİRLİĞİ



Tavuk kümeslerine

İLK KAYNAĞINDA;

TEDARİKÇİ GELİŞİMİ VE İŞBİRLİĞİ



Balığın yetiştiği kafeslere 

İLK KAYNAĞINDA;

TEDARİKÇİ GELİŞİMİ VE İŞBİRLİĞİ



Süt ürünleri üretim fabrikalarında

İLK KAYNAĞINDA;

TEDARİKÇİ GELİŞİMİ VE İŞBİRLİĞİ



Tekstil yada kumaş boyama tesislerinde

İLK KAYNAĞINDA;

TEDARİKÇİ GELİŞİMİ VE İŞBİRLİĞİ



• Yem

• Su

• Tarım ilacı varlığı,

• Ürün izlenebilirliği

• Zararlı kimyasalların kullanım

• Yasal mevzuatlara uyum kontrol edilir 

Kaynağından numuneler analiz edilerek uygun ise mağazalara 

sevki sağlanmaktadır.

Kaynağında Kontrol

TEDARİKÇİ GELİŞİMİ VE İŞBİRLİĞİ



Tüm mağaza uygulamalarında gıda güvenliği ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ 
YÖNETİM standardı ile garanti altına alınmıştır.

Türkiye’de sektöründe ilk ISO 
22000 GIDA GÜVENLİĞİ 
YÖNETİM sistemi belgesi 
alan kuruluştur.

TEDARİKÇİ GELİŞİMİ VE İŞBİRLİĞİ



TEDARİKÇİ GELİŞİMİ VE İŞBİRLİĞİ



IFS LOJİSTİK SERTİFİKASI

Türkiye'nin ilk & tek IFS Lojistik belgeli firması METRO’dur.

TEDARİKÇİ GELİŞİMİ VE İŞBİRLİĞİ



Tedarikçilerini geliştirerek eğiterek ve ödüllendirerek 

TEDARİKÇİLERİNİ CESARETLENDİRMEKTEDİR

TEDARİKÇİ GELİŞİMİ VE İŞBİRLİĞİ



TEDARİKÇİ GELİŞİMİ VE İŞBİRLİĞİ

Metro tedarikçileri ile güçlü işbirliği içinde 
tedarikçilerini eğitmekte, gerektiğinde 
teknik destek  vermektedir. 

Özellikle 
• Yerel lezzetleri ve lokal üreticileri 

korumak

• Kırsal kalkınmaya destek vermek

• Yerel ve lokal lezzetleri tüm 
tüketicilerinin tanımasını sağlamak

• Cİ işaretli ürünlere marka değeri 
katmak amacıyla  

COĞRAFİ İŞARETLİ ürünleri ve bu 
ürünlerin üreticileri ile ilgili değişik 
projeler ve çalışmalar yapmaktadır.



TEDARİKÇİ GELİŞİMİ VE İŞBİRLİĞİ

Bu kapsamda

• 2013 -2014 yılında Cİ 

Taşköprü Sarımsağı Projesi

kapsamında 

 200 Taşköprü sarımsak 

üreticisi  iyi üretim 

uygulamaları, GLOBAL 

G.A.P. (Uluslararası Gıda 

Güvenliği Sistemi)  

konusunda eğitilmiştir.

 200 üreticinin tarlalarında iyi 

üretim uygulamaları ön 

denetimi yapılmıştır.

GLOBAL-GAP EĞİTİMİ
Taşköprü Sarımsak 

Projesi 



TEDARİKÇİ GELİŞİMİ VE İŞBİRLİĞİ

 2014 yılında 200 Taşköprü sarımsak üreticisi  ve ürünleri Uluslararası Gıda Güvenliği 
GLOBAL GAP sistemi  konusunda sertifikası ile sertifikalandırılmıştır.

 2015 yılında da GLOBAL GAP sertifikası konusunda aynı destek çalışma yapılmıştır.    



TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞI BASIN YANSIMALARI



TEDARİKÇİ GELİŞİMİ VE İŞBİRLİĞİ

Metro, Cİ TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞI 
PROJESİ kapsamında Taşköprü sarımsak 
üreticilerine verdiği teknik eğitim ve destek 
ile 

• Taşköprü sarımsağının GLOBAL GAP 
sertifikası almasına destek olmuştur.

• GLOBAL GAP sertifikası ile Cİ Taşköprü 
sarımsağının  uluslararası pazarlara 
açılmasına destek sağlamıştır. 

• GLOBAL GAP sertifikası ile kullanılan 
tarım kimyasalların azaltılmasına, 
doğaya ve çalışanlarına karşı 
sorumlu, sürdürülebilir ve izlenebilir 
bir tarım yapılmasına destek olmuştur. 

• Taşköprü sarımsağını Metro yaptığı 
reklam çalışmaları ile tüm Türkiye’de 
bilinirliğini artırarak katma değer 
yaratmıştır.



(
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Bu proje ile Doğunun 

kraliçesi Batıya 

taşıyacaktır..

TEDARİKÇİ GELİŞİMİ VE İŞBİRLİĞİ

• 2015 -2016 yılında Cİ KARS KAŞARI  

PROJESİ kapsamında 

 2015 yılında 100 Kars Kaşarı üreticisi 

iyi üretim uygulamaları, gıda 

güvenliği, yasal mevzuatlar ve 

uluslararası gıda güvenliği 

sertifikasyonu- IFS kuralları  

konusunda  eğitilmiştir.

 25 Kars Kaşarı üreticisi  iyi üretim 

uygulamaları, gıda güvenliği, yasal 

mevzuatlar ve uluslararası gıda 

güvenliği sertifikasyonu- IFS kuralları 

konusunda ön denetimden geçmiştir

 5 Kars kaşar üreticisi Temmuz 2016 

tarihinde uluslararası gıda güvenliği 

sertifikasyonu- IFS kapsamında 

belgelendirilecektir.

KARS KAŞARIKARS KAŞAR Projesi 
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KARS KAŞARI PROJESİ BASIN YANSIMALARI



GELENEKSEL & YEREL ÜRÜNLER

Metro, Geleneksel, yerel & küçük ölçekli tedarikçileri eğitim ve teknik destek 
vererek Yerel & Geleneksel Ürünlerin müşteriler ile buluşmasına aracı olmaktadır.
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GELENEKSEL & YEREL ÜRÜNLER

GİRESUN TOMBUL 

FINDIK

GLOBAL-GAP 
SERTİFİKASI

TAŞKÖPRÜ 

SARIMSAK

GLOBAL-GAP 
SERTİFİKASI

FİNİKE PORTAKAL AYDIN İNCİR

BRC 
SERTİFİKASIBRC SERTİFİKASIGLOBAL-GAP 

SERTİFİKASI

Metro Uluslararası GIDA GÜVENLİĞİ SERTİFİKASYON’da destek 
olmaktadır.
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COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER

Küreselleşen üretim sistemleri, 
gıda mamulleri başta olmak 
üzere bir takım ürünleri tek 
tipleştirmektedir. 

Gerek iç gerek ise dış ticarette 
tüketiciler, gıda maddelerinin 
kökenine ve duyusal 
özelliklerine giderek daha 
çok önem vermekte, coğrafi  
kökeni  belli  olan,  
özgünlüğü  sertifikalanmış  
ürünleri,  giderek  daha  
fazla  talep etmektedir.

Her ne kadar sertifikalanan 
lezzet değil, ürünün coğrafi 
yeri ve üretim biçimi olsa 
da, bu işaretleme tüketiciye 
bir güven vermektedir. 

Cİ alan ürünler piyasadaki 

benzerlerine karşı diğer bir ifadeyle 

“haksız  rekabete”  karşı  koruma  

altında  olmaktadır.



COĞRAFİ İŞARET İLE İLGİLİ YASAL MEVZUATLAR

•555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin 

Korunması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname (27.06.1995  ve 

22326 sayılı RG)

•555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin 

Korunması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Uygulama 

Şeklini Gösterir Yönetmelik 

(05.11.1995 ve 22454 sayılı RG)

•556 sayılı Markaların Korunması 

Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname (27.06.1995 22326 sayılı 

RG)

•5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki 

Sağlığı, Gıda ve Yem 

Kanunu(11.06.2010  sayılı 27610 RG)

•Coğrafi İşaretlerin ve Geleneksel 

Özellikli Ürün Adlarının Korunması 

Hakkında Kanun Tasarısı (31.12.2009)



555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname göre 
Madde 20’de CI kullanımın denetimi 
belirtilmiştir.

Söz konusu ürünün  üretimi, işlenmesi veya diğer 
işlemleriyle uğraşan kişilerden oluşan ve yasal kuruluş 
biçimine bakılmaksızın herhangi bir dernek, birlik 
benzeri örgüt, coğrafi işarete konu olan ürünün 

• Üretimi
• Pazarlanması
• Tescilli menşe adı veya mahreç işaretinin kullanım 

biçimi
• Markalanması
• Ürün üzerinde belirtilmesi
• İşaretleme veya etiketleme şekillerini ayrıntılı olarak 

denetler.

Denetim işlemi için konu ile ilgili uzman ve tarafsız 
kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapılabilir.

COĞRAFİ İŞARET İLE İLGİLİ YASAL MEVZUATLAR

Coğrafi işaret alan ürünler piyasadaki benzerlerine karşı diğer bir ifadeyle “haksız  
rekabete”  karşı  korumasında denetim mekanizması önemlidir.



COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN DENETİMİ

Tescil belgesinde Denetim şekli 
ve Denetçiler tanımlanmıştır



Kullanımın denetimine ilişkin olarak 
coğrafi işareti tescil ettirenlerin 
yapacağı veya yaptıracağı denetime ait 
raporlar her 10 yılda bir TPE’ye 
ibraz edilmelidir.

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda 
ve Yem Kanunu’nun Gıda Kodeksi 
başlıklı bölümündeki Madde 23. göre 
tarım ve gıda ile ilgili coğrafi işaret 
veya geleneksel ürün adlarının 
kullanımının tescilde belirtilen 
özelliklere uygunluğunu denetler’ 
hükmü ile Gıda, tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’na coğrafi 
işaretlerin kullanımının denetimi 
görevi verilmiştir.

ÇOĞRAFİ İŞARET İLE İLGİLİ YASAL MEVZUATLAR

Metro 2015 yılında , ürün güvenliği ve teknik denetimler kapsamına ilave olarak  

doğru ve gerçek CI  ürünlerin temini amacıyla Türkiye’deki yasal mevzuatları da 

dikkate alarak Cİ ürünler ile ilgili denetim sistemini oluşturmuştur.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN DENETİMİ

COGRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER 

DENETİM LİSTESİ

BÖLÜM SORU SAYISI

DOKÜMANTASYON 5

YASAL 

GEREKLİLİKELR
3

SATINALMA & GİRDİ 

DOĞRULAMA
3

ÜRETİM &DEPOLAMA 6

İZLENEBİLİRLİK 2

ETİKETLEME 2

COGRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER 
DENETİM LİSTESİ



Kullanımın denetimine ilişkin olarak 
coğrafi işareti tescil ettirenlerin 
yapacağı veya yaptıracağı denetime ait 
raporlar her 10 yılda bir TPE’ye 
ibraz edilmelidir.

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda 
ve Yem Kanunu’nun Gıda Kodeksi 
başlıklı bölümündeki Madde 23. göre 
tarım ve gıda ile ilgili coğrafi işaret 
veya geleneksel ürün adlarının 
kullanımının tescilde belirtilen 
özelliklere uygunluğunu denetler’ 
hükmü ile Gıda, tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’na coğrafi 
işaretlerin kullanımının denetimi 
görevi verilmiştir.

ÇOĞRAFİ İŞARET İLE İLGİLİ YASAL MEVZUATLARCOĞRAFİ İŞARET İLE İLGİLİ YASAL MEVZUATLAR

• Denetimde ürünün menşe / mahreç olmasına ilişkin;

1. Üretim kayıtları 

2. Hammaddenin ürünün 

kendine has özelliğini 

etkilediği durumlar için 

hammadde tedarikçisi ve 

hammadde ile ilgili 

gerekliliklerin uygunluğu

3. Ürünün kendine has üretim 

metodunun uygulanması

4. Bir adım geri izlenebilirlik 

kayıtları sorgulanmaktadır.

•Ürünün doğrudan coğrafi işaretli olması için olmazsa olmaz olan soruların 

değerlendirme sonucunda sağladığı puan dikkate alınarak denetim sonucu 

hesaplanmaktadır.

KOD

CODE

SORU TİPİ

TYPE OF QUESTION

PUAN

SCORE

1
DOKUMANTASYON

0%

2

YASAL 

GEREKLİLİKLER 0%

3
SATIN ALMA VE GİRDİ 

DOĞRULAMA
0%

4 ÜRETİM ve DEPOLAMA 0

5
İZLENEBİLİRLİK

0%

6 ETİKETLEME 0%

%50 veya üzerinde 

puan alması beklenir



Kullanımın denetimine ilişkin olarak 
coğrafi işareti tescil ettirenlerin 
yapacağı veya yaptıracağı denetime ait 
raporlar her 10 yılda bir TPE’ye 
ibraz edilmelidir.

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda 
ve Yem Kanunu’nun Gıda Kodeksi 
başlıklı bölümündeki Madde 23. göre 
tarım ve gıda ile ilgili coğrafi işaret 
veya geleneksel ürün adlarının 
kullanımının tescilde belirtilen 
özelliklere uygunluğunu denetler’ 
hükmü ile Gıda, tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’na coğrafi 
işaretlerin kullanımının denetimi 
görevi verilmiştir.

ÇOĞRAFİ İŞARET İLE İLGİLİ YASAL MEVZUATLAR

Metro 2012 yılı itibariyle COGRAFİ 

İŞARETLİ ürünlerin 

• Pazarda hak ettiği yeri bulabilmesi 

• Tercih edilen bir pazarlama aracı 

olması için çeşitli eğitim,denetim, 

sertifkasyon gibi destek projelerine 

ilave olarak 

Türkiye çapında tanınmış pek çok 

restoran ile coğrafi işaretli ürünler 

konusunda 

• Farkındalık yaratılması,

• Müşterilere tanıtılması 

• CI ürünlerin yaşatılması amacıyla 

restoranların menülerinde coğrafi 

işaretli ürünlere yer verilmesini 

konusunda iş birliği yapmaktadır.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER 



Kullanımın denetimine ilişkin olarak 
coğrafi işareti tescil ettirenlerin 
yapacağı veya yaptıracağı denetime ait 
raporlar her 10 yılda bir TPE’ye 
ibraz edilmelidir.

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda 
ve Yem Kanunu’nun Gıda Kodeksi 
başlıklı bölümündeki Madde 23. göre 
tarım ve gıda ile ilgili coğrafi işaret 
veya geleneksel ürün adlarının 
kullanımının tescilde belirtilen 
özelliklere uygunluğunu denetler’ 
hükmü ile Gıda, tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’na coğrafi 
işaretlerin kullanımının denetimi 
görevi verilmiştir.

ÇOĞRAFİ İŞARET İLE İLGİLİ YASAL MEVZUATLAR

• Cİ konusunda Uzman , 

tecrübeli denetçi 

• Denetim sistemini ve 

kurallarının tanımladığı 

yasal mevzuatlar

• Cİ konusunda denetime 

paralel olarak orijin tayini 

analizleri ile (parmak izi-

NMRS{ Nükleer Manyetik 

Rezonans Spektroskopisi}) 
ürünlerin gerçekten o 

yöreye ait olup olmadığı 

tespit çalışmaları 

yaygınlaştırılmalıdır.

GELİŞTİRİMESİ GEREKLİ NOKTALAR



Kullanımın denetimine ilişkin olarak 
coğrafi işareti tescil ettirenlerin 
yapacağı veya yaptıracağı denetime ait 
raporlar her 10 yılda bir TPE’ye 
ibraz edilmelidir.

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda 
ve Yem Kanunu’nun Gıda Kodeksi 
başlıklı bölümündeki Madde 23. göre 
tarım ve gıda ile ilgili coğrafi işaret 
veya geleneksel ürün adlarının 
kullanımının tescilde belirtilen 
özelliklere uygunluğunu denetler’ 
hükmü ile Gıda, tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’na coğrafi 
işaretlerin kullanımının denetimi 
görevi verilmiştir.

ÇOĞRAFİ İŞARET İLE İLGİLİ YASAL MEVZUATLAR

Tülay ÖZEL

Metro Toptancı Market

Kalite Güvence Grup Müdürü

Teşekkürler


