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Çalışanlarımızın Sağlık ve Güvenliği
Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliğini koruma önceliğimiz doğrultusunda çalışanlarımız için güvenli koşullar sağlayacağı-
mız bir iş yeri ortamı yaratmayı taahhüt ediyoruz. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu kapsamında, faaliyet alanlarımızı 
sınıflandırıp* bu konuda sektörümüze örnek olacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 

*Genel Müdürlük, şube direktörlükleri ve mağazalar az tehlikeli sınıfında 
yer alırken MİGET et üretim tesisi, besi çiftliği, dağıtım merkezleri ve mey-
ve sebze depoları ise tehlikeli sınıfta yer alıyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği konuları Endüstri İlişkileri depart-
manımıza bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği çalışan ve yönetici-
lerinin hedefleri arasında yer alıyor Tüm hedeflerinin içe-
risinde %40 oranında ağırlığa sahip olan bu hedefler yıllık 
performans primlerini doğrudan etkiliyor. 

Performans 
Göstergesİ

Hedef 
Yıl Hedef 2021 

Performansı
Hedefe 
Göre Durum

Baz Yılı / 
Durumu

İş kazalarına bağlı kayıp gün sayısı 2025 %1 ↓ %0,22 ↓  Devam ediyor 2020 / 19,09

40.521 
Çalışanımız

9.495
Alt İşverenimiz

2.382
İşleticimiz

İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemimiz 

çalışanlarımızın 
tamamını kapsıyor.

2021 yılında, İSG kapsamında 
küresel salgından korunma amaçlı 
yapılan çalışmalar dahil, toplamda 

17,9 milyon TL yatırım yaptık.

Mağazalar, MİGET, besi çiftliği, dağıtım merkezleri ve 
meyve-sebze depolarında İSG kurul toplantılarımız dü-
zenli olarak gerçekleştiriliyor. İSG süreçlerini sistematik 
olarak yönettiğimiz birimlerimizin ve şirket genelindeki fa-
aliyetlerimizin TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yöne-
tim Sistemi Standardı kapsamında süreçlerimizi yürüterek 
çalışanlar için sürdürülebilir, güvenli ve sağlıklı çalışma 
ortamının sağlanması, meslek hastalıklarının önlenmesi, 
iş kazalarının minimize edilmesi, tehlikelerin doğru şekilde 
tanımlanarak risklerin tespit edilmesi, proaktif önlemler ile 
sürekli iyileştirmenin sağlanması için çalışıyoruz.
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Tüm birimlerimiz TS ISO 45001 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 

Sistemi Belgesine sahiptir.

Performans ve Hedeflerimiz

Kaybedilen çalışma zamanını, İSG uygulamalarımız ve 
çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimlerimiz aracılığı ile azalt-
mayı hedefliyoruz. Büyüyen bir şirket olarak, yeni açılan 
mağaza ve artan çalışan sayımızla orantılı olarak İSG eki-
bimizi büyütüyor ve artan takiplerimizle iş kazası/kayıp 
gün ağırlık oranımızı azaltmayı hedefliyoruz. Bu doğrultu-
da 2020 baz yılına kıyasla 2025’e kadar iş kazalarına bağlı 
kayıp gün sayısında %1 azaltım hedefliyoruz. 2021 yılında 
önceki yıla kıyasla %0,22’lik azaltım gerçekleştirdik.

Yıllara göre “iş kazası, kayıp gün/saat” ve “iş kazalarının 
yaşandığı birimler” ile ilgili detaylı bilgiye ‘Ekler’ bölümün-
den ulaşabilirsiniz.

2021 yılında aynı mağazalarımızda (like for like*) iş ka-
zalarına bağlı kayıp gün sayısında düşüş oranı %32’dir.  
Bununla birlikte, şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen 
operasyonlar dahilinde 2021 yılı içerisinde ölümlü kazaya 
rastlanmamıştır.

*Aynı mağaza (like for like) performans değişimleri, 2020 yılında iş kazası 
sonucu iş günü kaybı yaşanan mağazaların 2021 yılı iş kazası kaynaklı 
iş günü kaybı performanslarında meydana gelen iyileşmenin yüzdesidir. 

Tüm çalışanlarımız, iş ortaklarımız (alt işveren, yüklenici 
tedarikçi vb.) ve müşterilerimizi kapsayan İş Sağlığı ve 
Güvenliği Politikamız doğrultusunda güncel politikamızı 
kurumsal internet sitemizde yayımlıyoruz. İSG Politikamız 
ile çalışanlarımızı, iş ortaklarımızı ve müşterilerimizi iş yeri 
ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerinden 
korumak için güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı he-
deflemekle beraber bu ortamın sürekliliğini sağlamak adı-
na proaktif yaklaşımlar ortaya koyuyoruz.

Tüm işyerlerimiz için hazırlamış olduğumuz risk değerlen-
dirmelerinde tehlikeleri tespit ediyor, rutin ve rutin olma-
yan faaliyetleri belirliyoruz. Bu doğrultuda, özel bir yazılım 
kullanarak İSG kapsamındaki bütün süreç ve faaliyetleri-
mizi sistematik ve merkezi bir şekilde denetleyip raporlu-
yoruz. Bu yazılım sayesinde, yeni açılmış olan ve mevcut iş 
yerlerinde her yıl düzenli olarak risk değerlendirmeleri ya-
pıyor ve değerlendirmeler sonucunda belirlenen alanlarda 
düzeltici ve önleyici faaliyetler planlıyoruz. Uygunsuzluk 
tespiti durumunda ise ‘“MSafe İş Sağlığı ve Güvenliği” ek-
ranından ilgili tüm bilgileri giriyor ve kayıt altına alıyoruz. 
Kayıt altına alınan uygunsuzluklar İSG birimimiz tarafın-
dan takip ediliyor ve raporlanıyor.

2021 yılında yeni açılan işyerlerimiz için Covid-19 Risk 
Değerlendirmeleri, Pandemi Acil Durum Eylem Planları, 
hazırlanmaya devam edilmiştir. Covid-19’a yönelik dokü-
mantasyon mevzuat doğrultusunda güncel tutularak belli 
bir standart çerçevesinde uygulanması sağlanmıştır.

2021 yılında, İSG kapsamında küresel salgından korunma 
amaçlı yapılan çalışmalar dahil, toplamda 17,9 milyon TL 
yatırım yaptık. 

https://www.migroskurumsal.com/hakkimizda/politikalarimiz#is-sagligi-ve-guvenligi
https://www.migroskurumsal.com/hakkimizda/politikalarimiz#is-sagligi-ve-guvenligi
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İSG Eğitim ve Tetkikleri

Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğine dair görev ve 
sorumluluklarını öğrenmeleri ve daha dikkatli olmalarını 
sağlamak için verdiğimiz eğitimler sayesinde çalışanları-
mıza daha güvenli bir çalışma ortamı sunuyoruz. Hizmet 
alınan lokasyonlar ve işe girişlerde işbaşı ve periyodik İSG 
eğitimleri iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimlerimiz tara-
fından yüz yüze ve online olarak veriliyor. İSG kapsamında 
yer alan tüm iş yerlerimizde, anlaşmalı olduğumuz firma-
ların eğitmenleri ve iş güvenliği uzmanları tarafından acil 
durum eylem planı eğitimi veriliyor ve bu eğitimleri takiben 
tatbikatlar gerçekleştiriyoruz.

Genel Müdürlüğümüzde yer alan İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kurulumuz, tüm çalışanlarımızı temsil 
edecek şekilde yapılandı. Bunun yanı sıra, şir-
ketimizin 50 ve üzeri çalışanı olan birimlerinde 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları oluşturduk. Mağaza çalı-
şanlarımızın %31’i olan 11.954 çalışanımıza, İSG hizme-
ti verdik. İdari birim çalışanlarımızın da dahil olduğu İSG 
hizmeti alan çalışanlarımızın sayısı 13.528 olup, toplam 
çalışanlarımızın sayısına oranı %29,5’tir.

2021 yılında, çalışanlarımıza, işe giriş tetkiki, periyodik 
muayeneler ve poliklinik kapsamında olan ve iş yeri he-
kimleri tarafından toplam 57.155 sağlık kontrolü yapıldı. 
Covid-19 ile mücadele kapsamında işyerlerinde gerekli fil-
yasyon çalışmaları için 2.887 noktaya İşyeri Hekimi yön-
lendirilerek muayene organizasyonları gerçekleştirilmiş 
ve toplam 47.302 çalışan muayene edilmiştir. Covid-19 
pandemisinin yarattığı etkiler sebebi ile 2021 yılında izne 
ayrılanlarda kadın çalışan oranı %43’tür. 

İş kazaları kapsamında en riskli çalışan grupları kesici ve 
delici alet kullanılması nedeniyle hizmet reyonlarında çalı-
şan şarkütör ve kasaplardır. 

187.878
saat İSG hizmeti verdi.

77 90 30+ +
İş Güvenliği 

Uzmanı
İş Yeri 
Hekimi

Sağlık 
Personeli

İSG
10.676 çalışan

36.087 saat

İSG
22.215 çalışan

54.874 saat

Online Eğitimler

Sınıf Eğitimleri

Covid-19
32.590 çalışan
119.328 saat

Covid-19
13.871 çalışan

13.871 saat

2021 yılında yeni açılan 307 mağazamızın ve 103 sezon-
luk mağazamızın Acil Durum Eylem Planı ve risk değerlen-
dirmeleri dahil olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği dokü-
mantasyonu tamamlandı.
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Tehlikeleri Ortadan 
Kaldırma ve İSG 

Risklerini Azaltma
İkame Mühendislik 

Kontrolleri
Eğitim Dâhil İdari 

Kontroller
Kişisel Koruyucu 
Donanım (KKD)

 Tehlikenin uzaklaştırılması

 Tehlikeli kimyasalların kul-
lanımının durdurulması

 Yeni iş yerleri tasarlarken 
ergonomik yaklaşımların 
kullanılması

 Kullanımı gerekli olmayan 
ekipmanların kaldırılması

 Çalışanların tehlikeli du-
rumları bildirmesi için tüm 
birimlerimizin İSG panoların-
da ramak kala olay bildirim 
formuna yer verilmesi

 Çalışan sağlığı açısından 
güvenli kimyasalların tercihi  
(MSDS kontrolü)

 Ortam ölçümleri

 Düzenli olarak yapılan peri-
yodik kontroller

 Periyodik kontroller sonrası 
açılan MSafe uygunsuzluk 
kayıtları

 İnşaat/teknik iş talep form-
ları

  Saha denetim raporları

 Teknik satın alma İSG şart-
larının belirlenmesi 

 Talimatların ve İSG 
dokümantasyonunun 
oluşturulması

 Uygun ehliyet ve sertifikala-
rın temin edilmesi

 İSG kurallarının belirlenmesi 
ve uygulanmasının takibi 

 Saha denetimleri

 Mesleki eğitimler

 14 adımda uygulamalı işe 
başlama eğitimi

 Temel İSG eğitimi

 İSG uzaktan eğitimi

 İş kazası veya meslek hast-
alığı sonrası bilgilendirme 
eğitimi

 İş ekipmanları eğitimleri

 İşbaşı konuşmaları

 Sağlık gündemi kapsamında 
duruma özgü iş sağlığı eğit-
imleri 

 Maruz olunan tehlike ve risk-
lere karşı KKD gerekliliğinin 
değerlendirilmesi

 Standartlara uygun KKD 
belirlenmesi 

 KKD kullanımına dair tali-
matların oluşturulması ve 
çalışanlara tebliği

 KKDlerin Çalışanlara zimme-
tlenmesi

 KKD kullanımının denetlen-
mesi
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2021 yılında, bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalar 
aşağıdaki şekildedir:

 2018 yılında hayata geçirdiğimiz Sağlıklı Yaşam Yolcu-
luğu programımıza* çalışanlarımızın katılımını düzenli 
iletişim, eğitim ve önerilerle sağlıyoruz.

 Özel sağlık sigortası, sağlık hizmeti ve beslenme uzmanı 
imkanlarına erişimi uygun ve kolay hale getirdik. 

 Yemekhanesi olan merkezlerimizde yemeklerin kaloril-
erini günlük olarak duyuruyor ve çalışanlarımıza diyet 
menü seçenekleri sunuyoruz. 

 Motivasyon, fiziksel-mental sağlık, psikoloji, uzaktan il-
etişim ve liderlik, performans yönetimi, teknoloji, perak-
ende, ekonomi vb. pek çok konuda farkındalık yaratan 
webinar serilerinde 43 oturumla 3.454 katılımcıyla ul-
aşıldı. 

 Psikolojik ve Tıbbi Danışmanlık Hizmeti adı altında 
çalışanlarımıza psikolojik ve tıbbi destek ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek adına verdiğimiz hizmetten 1.246 
çalışanımız faydalandı. 

 Sağlıklı beslenme, metabolik sendrom ve diyabetle 
yaşam, unutkanlıkla başa çıkma yöntemleri, bel ve bo-
yun ağrılarına çözüm önerileri gibi birçok konu hakkında 
söyleşiler düzenledik. 

Covid-19 döneminde çalışanlarımıza yönelik sağlamış ol-
duğumuz destekler 2021 yılında da aynı şekilde devam 
etti. Konu ile ilgili 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzda 
“Covid-19 Salgına Karşı Aksiyonlarımız” bölümünde 
yer almaktadır. 

*Konuyla ilgili detaylı bilgiye raporumuzun ‘Toplum Sağlığını 
Destekleyen Projelerimiz’ bölümünden ulaşabilirsiniz.

Çalışan Sağlığı Programımız

En temel sorumluluklarımızdan biri olarak gördüğümüz 
çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın sağlık ve güvenliğinin 
sağlanması konusunda çalışmalar yürütüyoruz. İyi İş ve İyi 
Gelecek anlayışımız doğrultusunda; çalışanlarımızın, ka-
riyer ve kişisel gelişimlerine destek olmanın yanı sıra hem 
mental hem de fiziksel olarak daha sağlıklı olmaları adı-
na kapsamlı bir çalışan sağlığı programı yürütüyoruz. Bu 
programda; Genel Müdürlük, şube direktörlükleri ve ma-
ğazalarımız kapsamındaki çalışanlarımız yer alıyor. 

Workforce Nutrition Alliance’ın şirketlerin çalışanları-
na sunduğu sağlıklı ve besleyici yemek imkanları, sağlık 
kontrol ve eğitimleri, steril ortamda emzirme imkanları 
gibi konuları içeren değerlendirme kriterleri doğrultusun-
da yaptığımız performans ölçümlemesinde şirketimiz Gold 
statüsünde yer almıştır.

2021 yılında, çalışanlarımız 
gerçekleştirdiğimiz 25 farklı çalışan sağlığı 
uygulamasından 119.328 kere faydalandı.

https://www.migroskurumsal.com/surdurulebilirlikfiles/pdf/Migros-Surdurulebilirlik-Raporu-2020.pdf?v3 
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