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Covid-19 Salgınına Karşı Aksiyonlarımız

TSE tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda; 

Migros İyi Gelecek Destek Paketi’ni hayata geçirerek 
çalışanlarımıza, toplumumuza, 65 yaş üstü müşterilerimize, 
sağlık çalışanlarına, çiftçi ve üreticilerimize ve ihtiyaç 
sahiplerine yönelik çeşitli çözümler geliştirdik. 

• MİGET, Gebze Taze Et 

Üretim Tesislerimiz, Antalya 

ve Mersin Meyve Sebze ve 

Pelitli Toptan Depomuz ve 

Macrocenter Eclipse İmalat 

Atölyemiz “COVID-19 Güvenli 

Üretim Belgesi”; 

• İzmir Balçova, İzmir 

Çiğli, Ankara365, Antalya 

ve Beylikdüzü AVM’leri, 

Ataşehir MMM mağazaları, 

Migros Genel Müdürlük, 

İç Anadolu ve Ege Bölge 

Direktörlükleri Ofislerimiz 

“Covid-19 Güvenli Hizmet 

Belgesi” almaya hak kazandı.
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• Çalışanlarımıza, Covid-19 salgını 

tedbirlerine uyum çerçevesinde 

renk kodları ile yemek, mola ve 

çalışma zamanlarında daha 

az kişinin aynı ortamda 

bulunması ve takibini 

sağladık. 

• Eğitim ve gelişim süreçlerinin 

aksamaması adına uzaktan eğitim 

ve dijital içeriklere ağırlık verdik. 

Mart- Temmuz arası online 

eğitim sayısını önceki 

seneye oranla 4 kat artırdık. 

• Çalışanlarımızın bağışıklığını 

güçlendirmek için 

vitamin destek paketi 

dağıttık.

• İşyeri hekimlerimizle bilgilendirme, 

kontrol ve muayene için Türkiye 

genelinde tüm mağazalarımız ve 

dağıtım merkezlerimiz 

dahil tüm işyerlerimize 

ziyaretler planladık. 

• Saha çalışanlarımıza Migros 

alışveriş çeki tanımladık, 

motivasyonlarını artırmak için 

‘Sürpriz Ürünler Uygulaması’nı 

devreye aldık. ‘Personel Taksitli 

Alışveriş’ ve ‘Personel 

Yardım Fonu’ kesintilerini 

3 ay erteledik.

• Çalışanlarımızın hastalıktan 

etkilenmesi durumunda, hane 

halkını da kapsayacak olan ‘Sağlık 

Destek Paketi’nin evlerine teslim 

edilebilmesi için gerekli 

planları hayata geçirdik.

• Türkiye’de ilk kez saha 

çalışanlarımıza maskeye 

ek olarak fleksi siperlik 

kullandırdık. 

• Çalışanlarımızdan gelen videolarla, 

değerlerimiz ve bu süreçte 

edindiğimiz tecrübe ve 

anılarımızı her hafta 

paylaştık. 

• Koronavirüs, hijyen ve sağlık, yeni 

saha uygulamaları ve dezenfeksiyon 

ritüelleri, duygusal dayanıklılık, 

stres ve kaygı yönetimi ve 

motivasyon gibi konularda 

eğitimler sunduk.

• “Psikolojik ve Tıbbi Danışmanlık 

Hizmeti” telefon hattını hayata 

geçirdik. Toplam 900 

kişi bu hizmetimizden 

faydalandı.

• Çalışanlarımızın süreçteki gayret, 

özveri ve kahramanlıklarını ortaya 

koymak amacıyla TV ve dijital 

mecralar aracılığı ile 

“Düne kadar işimizdi, 

artık görevimiz” reklam 

filmimizi yayımladık.

• Her çalışanımıza kişisel 

dezenfektan ve kolonya 

sağladık. 

• Semptomsuz olası vakaların erken 

tespitini sağlamak için 

Hızlı Tanı Antijen Testi’ni 

uygulamaya başladık. 

• İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri 

Hekimlerimizle 7.203 saha denetimi  

ve tüm birimlerimizde  

32.476 çalışanımıza 

muayene gerçekleştirdik.

• Migros İSG Covid Destek Hattı 

kurarak tüm süreçleri Sağlık 

Bakanlığı Rehberleri 

doğrultusunda tek elden 

yönettik.
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• Online siparişlerde zili çalmadan 

sipariş teslim etme ve verilen 

siparişi mağazadan teslim 

alma uygulamalarını 

başlattık. 

• Mağaza giriş ve çıkışlarımızı, 

sosyal mesafeye uyum için 

1,5 metre aralıklı 

şeritlerle işaretledik.

Mağazalarımıza aynı 

anda sınırlı sayıda 

müşteri  kabul ettik. 

• Migros Sanal Market 

alışverişlerinde 60 yaş 

üzeri müşterilerimize 

ücretsiz teslimat yaptık.

• MigrosTV dijital yayın 

platformumuzda çeşitli konularda, 

uzmanlarla onlarca içerik 

yayımladık. “Evde kal, 

keyifle kal” mottomuzla 

20’den fazla canlı konser 

düzenledik. 

• Müşterilerimizin temel ihtiyaç 

ürünlerine 7/24 

erişimini sağlamak için 

self servis mağazaları 

devreye aldık. 

• Gerekli görüldüğünde, alanında 

uzman mobil ekiplerimiz, 

mağazalarımızda 

detaylı dezenfeksiyon 

gerçekleştirdi.

• Müşteri kasaları, pos cihazları, 

alışveriş araba ve 

sepetlerinde gün 

içinde düzenli 

dezenfeksiyon 

sağladık. 

• Evde geçirilen zamanın artması 

ve sağlıklı hazır 

yemek ihtiyacına 

yanıt vermek için 

Migros Ev Lezzetleri 

markasını kurduk.

• 60 yaş üzeri müşterilerimize kolay 

ve hızlı teslimat için 

merkezi bir telefon  

numarası üzerinden 

Ramazan kolisi siparişi 

aldık. 

• Sokağa çıkma kısıtlarında, 65 yaş 

üzeri müşterilerimize 

Sanal Market siparişlerinin 

teslimatı için özel bir saat 

dilimi ayırdık. 

• Mağaza giriş çıkışlarına 

ve Sanal Market 

teslim araçlarına 

el dezenfektanları 

konumlandırdık.

• Mağazalarımızda afişlerle, sosyal 

medyada infografik olarak Covid-19 

salgını kapsamında 

alınması gereken 

önlemleri anlattık.
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• Türkiye Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanlığı tarafından 

başlatılan Milli Dayanışma 

Kampanyası’na grup şirketlerimizle 

katkı sağladık.

•  Sağlık çalışanlarına özel indirim 

kampanyası başlattık ve %5 indirim 

sunduk. Bu kapsamda, 42.000 sağlık 

çalışanımızın market alışverişlerinde 

indirimden yararlanmasını sağladık.

• İyilik Kartı uygulamasını başlattık. 

Müşterilerimizin aldığı 50 TL 

tutarındaki ‘İyilik Kartı’nın üzerine 

%5’i tutarında ek katkıda bulunduk. 

Türk Kızılayı ise kartları Türkiye 

çapındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
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• Tarımsal üretimde devamlılığın 

sürmesi için Ziraat Bankası’yla 

‘Üretici Finansman Sistemi’ 

protokolü imzaladık. 

• Tarım kooperatifleriyle yakın 

iletişim halinde olduk. Çiftçilerimizin 

festivaller için ürettiği 

ve elinde kalan enginar 

ve fesleğen gibi ürünleri 

toplu olarak aldık.

• Migros Toptan, turizm sektörünün 

canlanması, müşterilerinin güven 

duymasına katkı sağlamak amacıyla 

Gıda Güvenliği Derneği tarafından 

onaylı gıdada hijyen ve sıfır atık 

konulu 26 online 

seminer düzenledi. 

228 farklı firmadan 

1.537 kişi eğitim aldı. 

• Tüm tedarikçi firmalarımıza B2B 

kanallarımız olan MECOM ve 

MEMOBIL aracılığıyla anlık bilgi 

akışı sağladık. Lojistik 

süreçlerde iş birlikleri 

yaptık. 
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