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Tedarikçilerimizle Birlikte Sürdürülebilir Büyümek

Sorumlu iş yaklaşımımızın temelini, insana ve 

çevreye saygılı firmalardan ürün ve hizmet tedarik 

etmek oluşturuyor. Tedarik zinciri kaynaklı çevresel 

ve sosyal etkilerimizi izliyor ve bu olumsuz etkileri 

azaltmak için küresel ölçekte kabul gören ilke ve 

önlemler çerçevesinde tedarikçilerimiz ile birlikte 

çalışıyoruz. Bu kapsamda, tedarikçilerimizin insan 

hakları, etik ilkeler, iş sağlığı ve güvenliği, kalite 

standartları ve çevre dostu üretim yöntemleri 

konusundaki bilinç ve farkındalık seviyesini artırıyor 

ve bu doğrultuda birlikte çözüm yolları geliştiriyoruz.

Yıllara göre tedarikçi sayımıza 
raporumuzun ‘Ekler’ bölümünden 

ulaşabilirsiniz. 
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TEDARİKÇİLERİMİZDEN BEKLEDİĞİMİZ 

SORUMLULUKLAR

İnsan hakları, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, 

kalite standartları, etik konularını içeren ve 

tedarikçilerimizden uymalarını beklediğimiz çalışma 

kriterlerimiz, Sorumlu Tedarik, Rüşvet ve Yolsuzlukla 

Mücadele ve İnsan Hakları ve Fırsat Eşitliği 

Politikalarımız aracılığı ile Migros Etik Kurallarında 

detaylı bir şekilde belirtiliyor. Bu politikaları, yeni 

çalışanlarımıza online eğitim yolu ile, tüm yeni ve 

mevcut tedarikçilerimize ise MeCom ve MeMobil 

adlı B2B uygulamaları aracılığı ile sunuyoruz. Ayrıca 

bu platform ile tedarikçilerimize Covid-19 salgını 

kapsamında, çalışanların ve toplumun sağlığını 

koruma kapsamında bilgilendirmeler yapıldı. 

Türkiye’deki faaliyetlerimiz kapsamında 

tedarikçilerimiz ile yaptığımız tüm sözleşmelerde; 

rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesi, insan hakları 

ve çalışma standartları, iş sağlığı ve güvenliği 

ve çevrenin korunması konularını içeren Etik 

Kurallarımız bulunuyor. Bu kurallara, tüm 

tedarikçilerimizin sözleşme süresince uyacaklarını 

taahhüt etmeleri zorunlu tutuluyor. Sözleşme 

kapsamında, tedarikçilerimizin çalışanlarına; din, 

dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapması, sözel, fiziksel ve 

cinsel şiddet uygulaması ve zorla veya çocuk işçi 

çalıştırmasını açık ve net bir şekilde reddediyor, 

tedarikçilerimizin çalışanlarının örgütlenme 

özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkına saygı duymasını 

ve desteklemesini talep ediyoruz. Tüm bunlara ek 

olarak sözleşmelerde, çalıştığımız tedarikçilerin 

yolsuzluk ve rüşvet olaylarına da karışmayacağına 

dair taahhüt vermesini bekliyoruz.

Birlikte çalıştığımız süre boyunca tedarikçilerimizin 

çalışanlarına; çalışma koşulları, alınan sağlık ve 

güvenlik önlemleri, ödenen ücretler bazında güvenli 

ve adil bir çalışma ortamı sağlanıp sağlanmadığının 

takibini düzenli olarak yapılan değerlendirme 

anketleri ve saha ziyaretleri ile sağlıyoruz. Ayrıca, 

yıllık hedeflerimizi tedarik zinciri risk değerlendirmesi 

ile izliyor ve raporluyoruz.

Kazakistan ve Kuzey Makedonya’daki 

operasyonlarımız* süresince; Sorumlu Tedarik, 

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele ve İnsan Hakları 

ve Fırsat Eşitliği politikalarımız, bu bölgelerdeki 

markamız olan Ramstoreların kurumsal internet 

sitelerinde Rusça, Kazakça ve Makedoncaya çevrilerek 

yayımlanıyordu. Böylece politikalara hem çalışanlar 

hem de tedarikçiler tarafından kolay bir şekilde 

erişilebiliyordu.

2020 yılında, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele ve 

İnsan Hakları ve Fırsat Eşitliği Politikalarımız 

doğrultusunda bir uyumsuzluk sebebi ile ya da 

Sorumlu Tedarik Politikamız ve yasal mevzuatlara 

aykırı üretim yapılması sebebiyle hiçbir tedarikçimiz 

ile sözleşmemizi sonlandırmadık. 

2020 yıl sonu itibariyle Kazakistan’daki perakende 
operasyonlarımız sonlamış olup, 1 adet alışveriş merkezi ile 
faaliyetler devam etmektedir. 2021 yılı Mart ayı itibariyle ise 
Kuzey Makedonya operasyonlarımız sonlanmıştır

https://migroskurumsal.com/hakkimizda/politikalarimiz#sorumlu-tedarik-politikasi
https://migroskurumsal.com/hakkimizda/politikalarimiz#rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele-politikasi
https://migroskurumsal.com/hakkimizda/politikalarimiz#rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele-politikasi
https://migroskurumsal.com/hakkimizda/politikalarimiz#insan-haklari-ve-firsat-esitligi-politikasi
https://migroskurumsal.com/hakkimizda/politikalarimiz#insan-haklari-ve-firsat-esitligi-politikasi
https://www.migroskurumsal.com/hakkimizda/politikalarimiz#migros-etik-kurallari
https://www.migroskurumsal.com/hakkimizda/politikalarimiz#migros-etik-kurallari
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TEDARİKÇİ SEÇİM SÜREÇLERİMİZ VE 

DENETİMLERİMİZ

Sorumlu Tedarik başta olmak üzere tüm Migros 

kurumsal politikalarına ve uluslararası gıda güvenliği, 

etik, sosyal ve çevresel çalışma standartlarına 

uygunluk konusunda, birlikte çalıştığımız 

tedarikçilerimize, bağımsız dış denetim kuruluşları 

eşliğinde düzenli denetimler gerçekleştiriyoruz. Bu 

denetimler sonucunda elde edilen sonuçlar, tedarik 

zinciri çalışma standartlarından sorumlu üst yönetim 

seviyesi olarak Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu 

Üyesi ve Dağıtım Merkezleri ve Lojistik Genel Müdür 

Yardımcısına raporlanıyor. 

Çalışma standardıyla ilgili denetimler kapsamında 

çocuk işçi, zorla ve cebren çalıştırma, çalışma 

saatleri, sendika kurma ve toplu sözleşme hakkı, 

maaş ve ücretler, ayrımcılık ve disiplin uygulamaları, 

hamile ve emziren annelerin çalışma koşulları, 

çalışanlara fiziksel ve psikolojik baskı, doğum, süt 

izinleri ve yıllık izinleri konularının kanunlara 

uygunluğu değerlendiriliyor. Gıda ile ilgili konulardaki 

denetimlerimizi, dünyada gıda güvenliği kriterlerini 

belirleyen Gıda Güvenliği İnisiyatifi (GFSI) tarafından 

tanınan uluslararası standartlara uygun olarak 

gerçekleştiriyoruz.

Tedarikçilerimize ve aday tedarikçilerimize denetimler 

sırasında tespit edilen uygunsuzlukları gidermeleri 

adına belirli bir zaman tanıyor, ardından takip 

denetimleri gerçekleştiriyoruz. Denetimleri başarılı 

sonuçlanmayan tedarikçilerimize maksimum 3 takip 

denetimi hakkı tanıyoruz. Bu denetimler sonrasında 

beklenen başarıya ulaşılamaması durumunda yapılan 

değerlendirme ile ticari ilişkiyi sonlandırıyoruz.

Tedarikçilerimizin tesislerinde 301 kriterin 

sorgulandığı sıkı bir denetim programı uyguluyoruz. 

Uygunluk denetimlerini, birinci gün ‘’IFS Uluslararası 

Ürün Güvenliği Standardı’’, ikinci gün ise “GC-Etik 

Uygunluk’’ olmak üzere uluslararası iki standart 

çerçevesinde gerçekleştiriyoruz.

Tedarikçi firmalarımızı her yıl denetlemeyi 

hedefliyoruz. Ürün Güvenliği denetimi için FSSC, 

BRC veya IFS belgesi olan; GC Etik uygunluk denetimi 

için BSCI, Smeta Sedex, WCA (Workplace Condition 

Assesment) veya SA8000 belgesi olan veya çalışan 

sayısı 10’un altında olan tedarikçiler denetim kapsamı 

dışında kalıyor. 

ETİK DENETİM

İkinci gün denetiminde tedarikçilerin operasyonları 

boyunca insanlara ve çevreye etkileri ve etik ve 

sosyal konulara yönelik duyarlılıkları denetleniyor. 

Bu doğrultuda, tedarikçilerin iş sağlığı 

ve güvenliği, etik ve sosyal uygunluk 

gereklilikleri, SA 8000 standardı 

ve Sedex kriterlerini içeren GC-Etik 

Uygunluk denetimleriyle kontrol ediliyor.

ÇEVRESEL DENETİM

Tedarikçilerimizin tamamını GC-Etik Uygunluk 

denetimleri kapsamında su tüketimi ve atık 

yönetimi gibi çevresel konular bakımından da 

değerlendiriyoruz. Sürdürülebilirlik 

çalışmalarında önemli rol oynayan 

bu denetimlerden başarılı ile geçen 

tedarikçilerimiz GC-Etik Uygunluk 

sertifikasını almaya hak kazanıyor.

ÜRÜN GÜVENLİĞİ DENETİMİ

‘IFS Global Market’ denetim kontrol listesi 

çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz birinci gün 

denetimlerinde başarılı olan tedarikçilerimiz, 

değerlendirildiği standart 

doğrultusunda IFS (International 

Featured Standards) portalında yer 

alıyor ve başarıları tüm dünyaya 

duyuruluyor. 
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SALGIN SEBEBİYLE YAPILAN GÜNCELLEMELER

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, 

günlük yaşam standartlarını etkilediği gibi, tüm 

denetimlerin seyrini de etkiledi. Vakaların ülkemizde 

görülmeye başlaması ile tedarikçi firmalarımızın 

ve denetçilerimizin sağlığını güvence altına almak 

adına yerinde denetimleri durdurduk ve bir süreliğine 

erteleme kararı aldık. Tedarikçi denetimleri 

uygulamalarımız gereği hızlıca aksiyon alarak, 

denetim soru listesine Covid-19 salgını kapsamında 

sorular ekledik. Uzaktan denetimler kapsamında 

gerekli iletişim altyapısı kurduk ve denetçilere 

sürecin yönetilmesi hakkında eğitimler verdik. Bunun 

sonucunda, tedarikçi denetimlerimizi dünya ile eş 

zamanlı olarak uzaktan gerçekleştirerek yönetmeye 

başladık. 

YENİ TEDARİKÇİ SEÇİM SÜREÇLERİMİZ

Öncelikle insan hakları, etik ilkeler, iş sağlığı 

ve güvenliği, kalite standartları ve çevre bilinci 

konularındaki duyarlılığımızı paylaşan tedarikçiler ile 

iş birliği yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda, 

çalışma kararı almadan önce iş ortaklarımızın tümü 

için finansal, hukuki ve etik risk ve fırsatları ortaya 

koyan detaylı bir inceleme yapıyoruz. Ayrıca, ilgili 

şirketlerin ticari sicillerini resmi kurumlar aracılığı ile, 

ticari geçmişlerini ise rüşvet, yolsuzluk ve etik konuları 

dahilinde dijital platformlar üzerinden araştırıyoruz.

Tedarikçi adaylarımız, mevcut tedarikçi denetimlerinde 

uygulanan kalite kontrol kriterleri ve soru listeleri 

doğrultusunda ön denetime tabi tutuluyor. Çalışma 

kararını bu denetimlerin sonucuna göre belirliyor, hem 

ürün güvenliği hem de etik, sosyal ve çevresel uyum 

denetimlerinden başarıyla geçerek tedarikçi statüsüne 

ulaşan şirketler ile çalışmaya başlıyoruz.
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TEDARİKÇİLERİMİZE YÖNELİK DENETİMLER

Denetim çalışmalarımız kapsamında, öncelikle 

ciromuzun %80’ini oluşturan tedarikçilerimiz 

denetleniyor. Ayrıca tüm aday tedarikçilerimiz 

denetim kapsamına alınıyor ve bu denetimleri 

geçmeyen aday tedarikçiler ile çalışılmıyor. 2020 

yılında, toplam ciromuzun %80’ini oluşturan 

ürünleri temin ettiğimiz ana tedarikçilerimizin 

%50’si, akredite bağımsız dış denetim kuruluşu 

tarafından denetlendi. Bu kapsamın dışında kalan 

tedarikçilerimiz ile gerçekleştirdiğimiz denetimler 

ile birlikte, 2020 yılı kapsamında toplam 621 adet 

denetim gerçekleştirildi. Aynı zamanda, geriye kalan 

ve büyük bir kısmını ithalatçı firmaların oluşturduğu 

tedarikçilerimizin ürünlerini mağazalarımızda 

satışa sunmadan önce, ürünlerin yasal mevzuatlara 

uygunluğuna dair kontrolünü gerçekleştirdik. Bu 

yıl gerçekleştirdiğimiz denetimlere ilişkin sonuçlar, 

2020 yılı Tedarikçi Denetim Sonuçları tablosunda yer 

almaktadır. 

IFS Gıda Güvenliği denetimlerinden 75 ve üzeri 

puan alıp denetimden geçen tedarikçi firma 

oranımız %83,16 iken GC Etik ve Sosyal Uygunluk 

denetimlerinden geçen tedarikçi firma oranımız da 

%78,14 olarak gerçekleşti. 

Toplam 279 tedarikçimize gerçekleştirdiğimiz etik 

ve sosyal uygunluk alanındaki denetimlerde 18 

tedarikçide önemli uygunsuzluklar tespit edildi ve 

takip denetimleri yapıldı. Uygunsuzluk vakalarının 

%32,2’sinin iş sağlığı ve güvenliği, %18,5’inin çevresel 

konulardaki gereklilikler, %10,6’sının çalışma 

koşulları, %9,5’inin dokümantasyon gereklilikleri, 

%8,2’sinin kaynak yönetimi, %5’inin yasal ve diğer 

gereklilikler, %4,6’sının planlama, %2,9’unun 

yönetimin gözden geçirmesi, %2,8’inin ayrımcılık, 

%2,6’sının sosyal sorumluluk politikası, %1,5’inin 

sorumluluk, yetki, iletişim, %1,1’inin zorla çalıştırma 

ve çocuk işçi, %0,5’inin yönetim sorumluluğu 

hakkında olduğu tespit edildi. 

2020 yılında, 75 aday tedarikçiye 96 adet ürün 

güvenliği denetimi yapıldı ve 56 aday tedarikçi 

denetimleri başarıyla tamamladı. Ayrıca 49 aday 

tedarikçi firmaya ise GC Etik ve Sosyal Uygunluk 

kriterleri doğrultusunda 56 adet etik, sosyal ve 

çevresel uyum denetimleri gerçekleştirdik ve süreci 

başarı ile tamamlayan 39 tedarikçi ile çalışma kararı 

aldık.

2020 yılı raporlama döneminde, tedarikçi denetimleri 

sırasında örgütlenme veya toplu sözleşme haklarını 

ihlal etmiş veya belirgin risklere maruz kalabilecek 

herhangi bir tedarikçi gözlenmedi. 2020 yılı 

raporlama döneminde, yurt içi operasyonlarımızda 

tedarikçi firmalara yapılan denetimlerde 1 adet 

genç işçi çalıştırma vakası tespit edildi. Tedarikçi 

firmadan konu ile ilgili aksiyon talep edildi. Ayrıca, 

bu denetimler zorla işçi çalıştırma kapsamına 

girebilecek, 38 adet doğum izni, süt izni ve yıllık ücretli 

izin hakkının kullanımıyla ilgili uygunsuz vaka tespit 

edildi. Tedarikçi firmanın konuyla ilgili aksiyon alması 

talep edildi. Tedarik zincirimiz kapsamında, raporlama 

yılı içerisinde sivil toplum kuruluşları ve diğer dış 

kuruluşlardan olumsuz bir bildirim almadık.

Migros onaylı tedarikçiler, gerçekleştirilen denetimler 

sonucunda elde ettikleri başarı oranına göre “Gold-

Altın”, “Silver-Gümüş”, “Bronze-Bronz” olmak üzere 

üç kategoride değerlendiriliyor ve GC Portaldan 

başarılarını duyurma fırsatı yakalıyorlar. 

2020 yılında, denetim geçiren 
tedarikçilerimizin %57,7’si, yapılan her 

iki denetimde de başarılı olup, “GC Migros 
Approved Supplier-GC Migros Onaylı 

Tedarikçi” sertifikası almaya hak kazandı. 

Sorumlu Tedarik politikamıza uyum çerçevesinde 

tedarikçilerimize yönelik düzenlediğimiz ayrımcılık, 

örgütlenme özgürlüğü, toplu sözleşme hakkı, çocuk 

işçi çalıştırma, zorla ve cebren çalıştırma kriterleri 

kapsamındaki etik ve sosyal denetimlerimizin 2020 

bildirimleri, bağımsız dış denetime tabi tutuldu ve 

uluslararası ISAE 3000 (Revised) standardına uyumlu 

şekilde doğrulandı, ilgili belgeye ‘Ekler’ 

bölümünden ulaşabilirsiniz.

İnsan Hakları ve Tedarik 
Zincirinde Bağımsız Güvence 
Beyanına (Seçilmiş Kriterler) 

raporumuzun ‘Ekler’ 
bölümünden ulaşabilirsiniz. 

https://gc-mark.com
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Denetim Tipi Tedarikçi Tipi

Denetlenen 

Tedarikçi

Sayısı

Denetim 

Sayısı

Başarılı 

Tedarikçi Oranı

Başarı 

Puanı Ortalaması

Takip Denetimi 

Geçiren 

Tedarikçi Sayısı

Takip Denetimi 

Sayısı

Takip Denetimi 

Başarı Oranı

Ürün Güvenliği - 

IFS Global Market

Denetlenen*

Toplam Tedarikçi
285 324 %83,16 %82,98 41 47 %89,66

Aday Tedarikçiler 75 96
%74,6

(56 tedarikçi)
%78,21

GC Etik ve Sosyal 

Uygunluk,

Çevre, İSG

Denetlenen*

Toplam Tedarikçi
279 297 %78,14 %86,40 18 19 58,82

Aday Tedarikçiler 49 56
%79,5

(39 tedarikçi)
%82,93

*Denetlenen toplam tedarikçi sayısına denetlenen mevcut tedarikçiler, aday tedarikçiler ve takip denetimi geçiren tedarikçiler dahildir.
** 75 ve üzeri puan alan tedarikçiler başarılı olarak kabul edilmektedir.

2020 YILI TEDARİKÇİ DENETİM SONUÇLARI
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