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Sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla 

sunduğumuz ürün ve hizmetlere ek 

ve tamamlayıcı olarak toplum sağlığını 

destekleyici projeler geliştiriyoruz. 

Sağlıklı bir toplum için öncelikli olarak 

doğru beslenme ve bilinçli tüketimin 

desteklenmesi gerektiği düşünüyoruz. Bu 

doğrultuda hayat verdiğimiz projelerimizin 

etki alanlarını iş birlikleri ile genişletiyor ve 

sürdürülebilir olmalarını sağlıyoruz.

ÖZEL ÜRÜN ÇEŞIDIMIZ

Müşterilerimizden gelen talepler 

doğrultusunda içerikleri bakımından 

sağlıklı yaşam tarzını destekleyen 

özel ürün çeşitlerini müşterilerimizle 

buluşturmaya özen gösteriyoruz. 

Şekeri, tuzu, yağı azaltılmış, laktozsuz, 
glütensiz, ekolojik, organik vb. ürünleri 

tercih eden müşterilerimizin tercihlerine 

kulak verirken, bu alanda sunduğumuz 

ürün gamını her yıl geliştiriyoruz. Bu 

doğrultuda, 2019 yılında, 180’i özgün 

markalı ürünlerimiz olmak üzere sağlıklı 

yaşamı destekleyen toplam 1.468 

ürünü müşterilerimiz ile buluşturduk. 

Bu ürünler aynı kategorilerdeki toplam 

ürünlerin yüzde 3’ünü oluşturuyor. 

Özgün markalarımızdan biri olan M Life 
ile organik sertifikalı, sınırlı kalorili ve 
sağlıklı yaşam odaklı ürünleri sağlıklı 

yaşamaya özen gösteren müşterilerimizin 

beğenisine sunuyoruz. 

Raflarımızda organik tavuk ürünleri 

için özel bir yer ayırıyor ve satış 

hacimlerini düzenli olarak takip ediyoruz. 

Müşterilerimize sunduğumuz organik 

tavuk ve yumurta adedinin artırılması 

için üretici ve tedarikçilerimizi teşvik 

ediyoruz. 2019 yılında satışa sunduğumuz 

tavuk ürünlerinin tamamı Iyi Tarım 
Uygulamaları esaslarına uygun, yüzde 
6’sı ise organik tavuk ürünleridir. Ayrıca 

2019 yılında satışı gerçekleşen toplam 
yumurta adedinin yüzde 28’ini organik 
yumurtalar oluşturdu. 

Organik meyve ve sebze ürünlerimizin 

büyük bir çoğunluğunu Bursa ve 

İzmir’deki tesislerimizde izin belgeleriyle 

paketleyerek müşterilerimize sunuyoruz. 

2019 yılında 625 ton organik meyve ve 
sebze satışı gerçekleştirdik.

Regülasyon ve yönetmeliklere uygun 

şekilde mevsiminde ve belirlenen ölçülerde 

yakalanan balıkları müşterilerimize sunarak 

biyoçeşitliliğe ve sürdürülebilir balıkçılığa 

destek veriyoruz. 2019 yılı itibarıyla MSC, 

ASC gibi sürdürülebilir deniz ürünleri 

sertifikasına sahip deniz ürünlerini de 

müşterilerimizin beğenisine sunmaya 

başladık ve toplamda 1.600 kg’dan fazla 

sürdürülebilir üretim sertifikalı deniz ürünü 

satışı gerçekleştirdik.

Bunun yanı sıra, sağlıklı yaşamı 

destekleyen, özel sağlık gereksinimlerine 
uygun üretilen ve içerikleri reformüle 
edilen ürünleri müşterilerimiz 

için ekonomik olarak erişilebilir 

kılmak için promosyon çalışmaları 
gerçekleştiriyoruz. Örneğin, çölyak 

hastalığına dikkat çekmek amacıyla, 9 

Mayıs Dünya Çölyak Günü’ne özel her yıl 

Mayıs ayında glütensiz ürünlerde yüzde 25 

indirim gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 

yaptığımız kampanyalarla toplamda 
6.675.224 TL’lik indirim gerçekleştirdik. 

Sağlıklı yaşamı destekleyen 

toplam 1.468 ürünün 
180’i özgün markalı
ürünümüz

Satılan yumurtaların 

%28’i organik 

625 ton organik

meyve ve sebze

satışı

Sağlıklı Yaşamı Destekleyen 
Ürün ve Hizmetlerimiz 
GRI 102-9, 103-1, 103-2, 103-3, 416

Sağlıklı
Yaşama Teşvik



67

İnsan Odaklı
Yaklaşımımız ∑ ∏Paydaşlarımızla

İlişkiler
Yaşanabilir

Dünya EklerSorumlu İş Yapma
AnlayışımızGiriş Sürdürülebilir

Büyüme
Sürdürülebilirlik

Yönetimi

Besin zincirinde önemli bir yer 

tutan kırmızı ete, özellikle gençlerin 

ve çocukların erişimini artırmak 

geleceğimiz için büyük öneme 

sahip. Bu nedenle, hem yüzde 

yüz sağlıklı hem de sektörün 

en uygun fiyatlı ürünlerini tüm 

Türkiye’ye ulaştırarak hane 

başına et tüketimini artırmaya 

odaklanıyoruz. 

Türkiye’nin et kapasitesini artırmak 

ve besiciliği geliştirmek için 

dünyadaki ileri teknolojileri ve et 

üretim tesislerini baştan sonra 

inceleyerek Migros Taze Et Üretim 

İşletmesi’nin (MİGET) temellerini 

6 yıl önce attık. Yıllık 62 bin ton 
üretim kapasitemizle, Türkiye’de 

bu büyüklükte bir et işleme tesisine 

sahip ilk ve tek perakendeciyiz. 

Mağazalarımıza koyduğumuz 

kırmızı eti çiftlikten sofraya 

mercek altına alıyoruz. Tesisimize 

karkas olarak giren ürünler ileri 

teknolojiyle işleniyor. Tesisimizde 

yer alan uluslararası standartlardaki 

laboratuvarlarımızda her 

gün yüzlerce tahlil ve analiz 

yapıyoruz. Kırmızı et ürünlerimiz 

müşterilerimizin sofrasına ulaşana 

dek 220 kontrol noktasından 

geçiyor. Binlerce uzman kasabımız, 

veteriner hekimlerimiz ve gıda 

mühendislerimiz her detayı dikkate 

alarak inceleme ve raporlama 

yapıyor. 

Migros Perakende Akademisi 

bünyesindeki Gıda Teknolojileri 
Eğitim Merkezi’nde (GATEM) 
kasaplarımızı kendimiz 

yetiştiriyoruz. 180 saatlik 

pratik kasaplık eğitiminin 

ardından sınavlarda başarılı olan 

çalışanlarımızı MİGET ve Türkiye 

çapındaki mağazalarımızda 

görevlendiriyoruz. Böylece, Migros 

çatısı altında 3 bin kişilik özel 

eğitimli bir kasap ordusu görev 

yapıyor. Pişirmeye hazır kırmızı et 

ürünleri ve köftelerimizi, “Uzman 

Kasap” markası ile paketli olarak 

el değmeden üretiyoruz. Gıdaya 

en uygun ambalajlama tekniklerini 

kullanarak, kırmızı et ürünlerimizin 

daha uzun süre tazeliğini 

korumasını sağlıyoruz.

MİGET’teki tüm üretim süreçleri 

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetimi, 
TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim 
Sistemi, TS ISO 45001 Iş Sağlığı 
ve Güvenliği Yönetim Sistemi, 
TS ISO 10002 Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve 
TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği 
Standartları çerçevesinde 

gerçekleştiriliyor. Buna ek olarak, 

FSSC 22000 Gıda Güvenliği 
Yönetim Sistemi belgesine 

sahip Türkiye’deki ilk perakende 

şirketiyiz. Mağazalarımız için 

üretilen tüm ürünlerimiz Türk 

Standartları Enstitüsü tarafından 

verilen Helal Belgesine sahiptir.

MİGET FSSC 
22000 Küresel 
Gıda Güvenliği 
Sertifikasına 
sahiptir.

MİGET: Türkiye’nin En Büyük Taze Et İşleme Tesisi 
Sağlıklı

Yaşama Teşvik
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SAĞLIKLI YAŞAMI DESTEKLEYEN 
ONLINE KANALIMIZ

Tazedirekt aracılığıyla müşterilerimize 

sunduğumuz meyve ve sebzeler organik 

üretim yapan anlaşmalı 20 çiftlikten 

aracısız olarak sofralara ulaşıyor. Birlikte 

çalışacağımız çiftlikleri Türkiye’yi karış karış 

gezerek özenle seçiyoruz. Ürünlerin 

kaynağı ve üretici hikayeleri tüm şeffaflığı 

ile Tazedirekt’in web sitesi üzerinden 

izlenebiliyor. Portföyünde coğrafi işaretli 

ürünler de dahil 2.000’in üzerinde farklı 

ürün bulunan Tazedirekt için tedarikçilerin 

geliştirilmesi, bu özel üretim yaklaşımının 

devamlılığı açısından büyük öneme sahip. 

Tazedirekt Tedarikçi Gelişim Programı

Tazedirekt Tedarikçi Gelişim Programımız 

kapsamında KOBI düzeyi ve daha küçük 
ölçekte üretim yapan firmalarımıza 
gıda üretim sürecinden başlayıp, 

ürün analizlerinin yaptırılması, üretim 

kalite standartlarının yükseltilmesi, 

ürün etiketlerinde uyulması gereken 

mevzuatlara kadar her konuda 

danışmanlık hizmeti vererek 
gelişmelerine yardımcı oluyoruz. Kalite 

ekibimiz tarafından gerçekleştirilen 

denetimlerde tedarikçilerimize hem 

eğitim veriyor hem de tespit edilen 

eksiklikleri nasıl düzeltebileceğine dair yön 

ve yol gösteriyoruz. Bu programa dahil 

ettiğimiz firmalarda, program sonunda 

tekrarladığımız değerlendirmelerde 

iyileşme gözlemliyoruz. Belirli periyotlarda 

tedarikçilerimizi ve sağladıkları ürünleri 

denetlemeye devam ediyoruz. Böylece 

üreticilerin kalite standartları yükseliyor 

ve sektöre kazandırılmış oluyor. Hem 

tedarikçilerimiz büyüyor hem de yerelde 

kalkınmaya katkı sağlanıyor.

Sürdürülebilirliği 
Hedefler 

Bilinçli üreticilerin ürünlerini 

sizinle buluşturarak sağlıklı 

ve sürdürlebilir bir gelecek 

yaratmayı hedefliyoruz.

Tazelik 
Garantisini Sunar 

Ürünleri özenle paketleyip, son 

kontrollerini yaparak tazelik 

garantimizle +4 dereceli soğutmalı 

araçlarımızla kapınıza getiriyoruz. 

Özenle 
Seçer

İlkelerimizle örtüşen yerel üretici 

ve organik tarım yapan çiftlikleri 

buluyor, aracısız tedarik ettiğimiz 

ürünleri gıda mühendislerimizin 

kontrolleri ile seçiyoruz. 

Ne Yediğinizi 
Önemser

Ne yediğinizi biliyor musunuz? 

Tazedirekt olarak ne yediğinizi 

önemsiyoruz.

39 küçük üretici 

“Küçük Ölçekli Tedarikçi 
Denetim Kriterleri” 

aracılığı ile denetlendi. 

8 üretici “Tazedirekt 
Tedarikçi Süreç Geliştirme 
Projesi” kapsamına alındı. 

Proje sonucunda üreticiler, 

başarısız ve iyileşmeye açık 

sınıfından, başarılı sınıfına 

yükseltildi. 

2019 Yılı 
Gelişmeleri 

Sağlıklı
Yaşama Teşvik
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Sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla 

sunduğumuz ürün ve hizmetlere ek 

ve tamamlayıcı olarak toplum sağlığını 

destekleyici projeler geliştiriyoruz. 

Sağlıklı bir toplum için öncelikli olarak 

doğru beslenme ve bilinçli tüketimin 

desteklenmesi gerektiği düşünüyoruz. Bu 

doğrultuda hayat verdiğimiz projelerimizin 

etki alanlarını iş birlikleri ile genişletiyor ve 

sürdürülebilir olmalarını sağlıyoruz. 

SAĞLIKLI YAŞAM YOLCULUĞU 
PROGRAMI

2018 yılında hayata geçirdiğimiz 

“Sağlıklı Yaşam Yolculuğu” programı ile 

müşterilerimizde dengeli beslenme, 

günlük fiziksel aktivitenin artırılması, 

yeterli su tüketimi, ağız ve diş sağlığı 

konusunda farkındalık ve olumlu davranış 

değişikliği yaratmayı hedefliyoruz.

Migros Mobil uygulamamızın “Sağlıklı 
Yaşam Yolculuğu” başlığı altında özel bir 

alan oluşturduk. Burada, akıllı bir algoritma 

ile oluşturulan, müşterilerimizin 3 aylık 
gıda alışverişlerinin besin dağılımları 
ile günlük ideal besin tüketim tablosu 
yan yana yer alıyor. Global parametreler 

ve Sağlık Bakanlığı verilerinden yola 

çıkarak oluşturulan tablo ve mesajlarda 

müşterilerimiz, ideal tüketim ile kendi 

tüketimlerini karşılaştırabiliyor ve bir 

bakışta dengeli beslenmek için hangi besin 

grubunu ihmal ettiklerini görebiliyorlar. 

Dengeli beslenmeye yönelik olarak 

aradaki farkı kapatabilmeleri için kişiye 

özel önerileri indirimli olarak sunuyor 
ve sağlıklı yaşam yolculuğunu teşvik 

ediyoruz. Sistem müşterilerimizin grafiğini 

her alışveriş sonrasında güncelliyor ve 

iki haftada bir, yeni bir sağlıklı yaşam 

önerisinde bulunuyor. 

Ayrıca, haftalık egzersiz önerisi ile ağız 
ve diş sağlığı, su tüketimi ve güneşten 
korunma gibi konulardaki mesajların yer 

aldığı uygulamada; fiziksel aktivitenin 

artırılması için adım sayar, yeterli su 

tüketimi için su içme hatırlatıcısı ve ağız 

Toplum Sağlığını Destekleyen 
Projelerimiz 

Sağlıklı Yaşam 
Yolculuğu projemiz 
7 uluslararası ödüle 
layık görüldü.

Sağlıklı yaşam 
farkındalığı 
kazandırma 
uygulamamızla 
1,53 milyon kişiye 
ulaştık.

GRI 103-1, 103-2,103-3, 203-2, 413, 413-1, 416, 417-2

Sağlıklı
Yaşama Teşvik
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bakımı için diş fırçalama hatırlatıcısı gibi 
interaktif içeriklerle sağlıklı yaşam 
destekleniyor. 

2019 yılında projemizin içeriğini 

zenginleştirmek ve projemizi geliştirmek 

için çeşitli iş birlikleri oluşturduk. Bu 

kapsamda, 2020 yılı ilk çeyreğinde Anadolu 

Sağlık Merkezi ile beraber Migros Mobil 

uygulamasında yer alan ideal tüketim 
tablosunu vegan ve vejetaryenler için 
güncelledik. Tüketim alışkanlıklarının 

dışında yer alan et, süt, gibi hayvansal 
ürünleri ideal tablolarından çıkardık 

ve yapmış olduğumuz Sağlıklı Yaşam 

Önerilerimizi onlar için yeniden 

düzenledik. Ayrıca uygulama içerisinde 

yer alan bilgilendirme mesajlarını Uzman 
Diyetisyenlerin hazırladığı videolar 
yoluyla vererek uygulamamızı daha 

interaktif hale getirdik. 

Bunlara ek olarak, projemizin etkinliğini 

ölçmek için KMPG Türkiye ile beraber yeni 

bir performans kriteri belirledik. Dengeli 
Beslenme Endeksi (Balance Nutrition 
Index - BNI) ile müşterilerimizin gıda 

alışverişlerinin ana besin gruplarına göre 

dağılımının yıllık ortalamasını alıyoruz. 

Daha sonra bu verilerin, önerilen tüketim 

oranlarına göre sapmasını hesaplayarak 

tüm müşterilerimizin BNI skorunu 

çıkarıyoruz.  Projemize katılım sağlayan 

müşterilerimizin proje başlamadan 

hemen önceki BNI skoru 70,5 iken 

Aralık 2019 itibarıyla bu sayının 75,7’ye 

yükseldiğini gördük. Böylelikle, projemizin 
müşterilerimizin dengeli beslenme 
alışkanlığı edinmelerine katkısını 
ölçümledik. 

Projemizin başından itibaren çalışanlarımızı 

Sağlıklı Yaşam Yolculuğu elçileri olarak 

görüyoruz. Yaptığımız tüm bu yeniliklerin 

sonunda çalışanlarımıza güncellenmiş 

eğitimler sunduk ve onlara özel Sağlıklı 

Yaşam önerileri ve indirimler tanımlayarak 

projemizin yeniden lansmanını 
gerçekleştirdik. Çalışanlarımız, Migros 

Mobil uygulamasına girdiklerinde onları 

doğrudan Sağlıklı Yaşam sayfasına 

yönlendiren ve özel önerilerini görmelerini 

sağlayan pop-up’larla karşılaştılar. Ayrıca, 

mağazalarımıza ve Genel Müdürlük 

binamıza bilgilendirme afiş, görsel ve ayaklı 

panoları yerleştirerek projemizin etkisini 

genişlettik. 

Sağlıklı Yaşam Yolculuğu ile proje 

başlangıcından 2019 yılı sonuna kadar 

sağlıklı yaşam farkındalığı kazandırma 

amacıyla 1,53 milyon kişiye ulaştık. 

Tedarikçi firmalarımızla yaptığımız iş 

birliklerimizle, 26 mağazamızda ve 4 

festivalde Sağlıklı Yaşam Yolculuğu alanları 

kurarak, beslenme uzmanları ve diş 

hekimleri eşliğinde katılımcılara yüz yüze 

bilgilendirmeler yaptık. Sağlıklı Yaşam 
Yolculuğu projemiz uluslararası arenada 
7 ödüle layık görüldü. 2018 ve 2019 

yıllarında Lizbon, Berlin, Londra, Tokyo, 

Varşova ve Monaco’daki dünya perakende 

zirvelerinde örnek proje olarak sunuldu, 

yeni nesil perakende uygulamaları arasında 

bir ilk olarak büyük ilgi ile karşılandı. 

Sağlıklı
Yaşama Teşvik
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MIGROS ILE SAĞLIKLI BÜYÜYORUM 
PROJESI

Toplum sağlığına yönelik farkındalık 

çalışmalarımıza çocukları da dahil 

ederek etkili davranış değişikliklerinin 

sağlanmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda 

“sağlıklı ve iyi” bilincinin çocuklarda daha 

yaygın ve güçlü olarak yerleşmesi için 

2016 yılından bu yana ‘Migros ile Sağlıklı 

Büyüyorum’ projesini yürütüyoruz.

Bugüne kadar 70 ildeki 396 

Migros mağazasında çocuklar için 

gerçekleştirdiğimiz mağaza turları, 

gönüllü mağaza müdürlerimiz tarafından, 

çevre muhitlerdeki çocuklar ve ailelerinin 

Migros mağazalarına davet edilmesiyle 

gerçekleşiyor. Çocuklar, sağlıklı ve 

iyi yaşamla ilgili meyve-sebzelerin 

faydalarından, ürünlerin raflara ulaşana 

kadar geçirdiği kontrol süreçlerine, İyi 

Tarım Uygulamalarından, etiket okuma 

detaylarına kadar birçok bilgiye ulaşıyor. 

Ayrıca, mağazalardaki atık toplama 

kutularının faydaları ve atıklarını geri 

dönüşüme kazandırarak daha iyi bir 

gelecek için yapabilecekleri katkılar 

anlatılıyor. Dengeli beslenme ve hareket 

etmenin öneminin vurgulandığı turlarda 

çocuklara, “Migros Sağlıklı Büyüme 

Rehberi” hediye ediliyor. Migros ile 

Sağlıklı Büyüyorum projesi kapsamında 3 

yıldır gerçekleştirdiğimiz bilinçlendirme 

etkinliklerine 176.122 çocuk katıldı.

Buna ilave olarak, 25 yıldır 

gerçekleştirdiğimiz 23 Nisan Migros 

Çocuk Tiyatrosu Şenliği etkinliğimizle 

bugüne kadar 1 milyon çocuğu ücretsiz 

olarak tiyatroyla buluşturduk. 4yıldır, 

gerçekleştirilen gösterimlerin sonunda, 

izleyici çocuklara Gıda Güvenliği Derneği 

ile birlikte hazırlanan “Migros Sağlıklı 

Büyüme Rehberi” eşliğinde sağlıklı ve iyi 

yaşam bilgileri de veriyoruz.

Sağlıklı ve iyi 
yaşam bilincini 
geliştirme 
etkinliklerimize 
176.122 çocuk 
katıldı.

Sağlıklı
Yaşama Teşvik
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ÇALIŞAN SAĞLIĞI PROGRAMIMIZ

İyi İş, İyi Gelecek mottomuz ile 

çalışanlarımızın kariyer ve kişisel 

gelişimlerine destek olmanın yanında 

daha sağlıklı ve mutlu olmaları, fiziksel ve 

ruhsal güçlerini artırmaları için kapsamlı 

bir çalışan sağlığı programı yürütüyoruz. 

Programımız genel müdürlük, şube 

direktörlükleri ve mağazalarımızdaki 

çalışanlarımızı kapsıyor.  

Sağlıklı Yaşam Yolculuğu programımıza 

çalışanlarımız da aktif olarak dahil 

ediliyor. 2018 yılında projenin lansmanı 

yapılmadan önce çalışanlarımıza 

programın eğitimleri verilmiş ve Migros 

Mobil uygulamasındaki Sağlıklı Yaşam 

Yolculuğu sayfasının ilk kullanımı ve 

denemeleri önce çalışanlarımız tarafından 

gerçekleştirilmişti. 2019 yılı sonunda, 

projeye dahiliyetlerini artırmak amacıyla 

çalışanlarımıza yönelik yeniden eğitimler 

verildi ve özel öneriler sunuldu. Konuyla 

ilgili detaylı bilgiye Sağlıklı Yaşam Yolculuğu 

Programı bölümünden erişebilirsiniz. 

Çalışanlarımıza sağladığımız özel sağlık 

sigortası, sağlık hizmeti ve beslenme 

uzmanına kolay ve uygun ulaşım 

imkanlarıyla daha iyi bir yaşama sahip 

olmaları konusunda destek oluyoruz. 

Sağlıklı beslenmeyi teşvik etmek amacıyla, 

yemekhanesi olan merkezlerimizdeki 

yemeklerin kalorilerini günlük olarak 
duyuruyor ve çalışanlarımıza diyet menü 
seçenekleri sunuyoruz. Bu kapsamda pek 

çok eğitim ve sağlık semineri düzenleyerek 

sağlık konusundaki farkındalığı artırmaya 

gayret gösteriyoruz. 

Kurumsal beslenme danışmanımız 

Uzman Diyetisyen Çağatay Demir’in 

özel tarifleriyle Genel Müdürlük 

yemekhanemizde alternatif beslenmeye 

örnek sağlıklı bir öğle yemeği düzenlendi. 

İzmir Şube Müdürlüğü’nde de sağlıklı 

beslenme hizmeti verilmeye başlandı. 

Çalışanlarımızın Sağlık 
ve Güvenliği
GRI 103-1, 103-2, 103-3, 403-1, 403-2, 403-3

Sağlıklı
Yaşama Teşvik
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2019 yılında çalışanlarımıza klinik masaj, 

osteopati, yerinde diyetisyen, nefes 

egzersizi, yoga, yerinde laboratuvar, 

grip aşısı, cilt analizi hizmetleri sunduk. 

Sağlıklı beslenme, metabolik sendrom ve 

diyabetle yaşam, unutkanlıkla başa çıkma 

yöntemleri, bel boyun ağrılarına çözüm 

önerileri ve doğru nefes teknikleri gibi 

sağlıkla ilgili pek çok konuda söyleşiler 

gerçekleştirdik.  

Ayrıca hobi ve gezi kulüplerimiz 

ile çalışanlarımızın farklı alanlarda 

gelişimini ve sosyalleşmesini sağlayarak 

motivasyonlarını artırmaya yönelik ortam 

yaratıyoruz. Bu yıl hobi kulüplerimiz 

arasına Migros Bisiklet Kulübü eklendi. 

Migros Bisiklet Kulübü üyeleri, 
‘Pedalımı Migros’a Çeviriyorum, Sağlıklı 
Yaşıyorum’ sloganıyla, sürdürülebilir 

gelecek için sağlıklı yaşam ve hareketin 

önemine dikkat çekmek amacıyla toplu bir 
bisiklet turu düzenledi. 

Kazakistan Ramstore’da çalışan sağlığı 

programlarımız kapsamında hobi 

kulübümüz bulunuyor. Ayrıca şirket 

çalışanlarımızın oluşturduğu ekiple beraber 

Almatı Maratonu’na katılıyoruz. Kuzey 

Makedonya ekibi olarak her yıl Üsküp 

Maratonu’na katılarak, çalışanlarımızı ve 

müşterilerimizi koşuya katılmaya teşvik 

ediyoruz.

2019 yılında gerçekleştirdiğimiz 22 farklı 
uygulamadan 14.423 Migros çalışanımız 
faydalandı. Ayrıca, periyodik olarak 

gerçekleştirdiğimiz sağlık kontrollerimiz 

kapsamında, 2019 yılında mağaza 

çalışanlarımıza kapsamlı bir sağlık tetkiki 

(kan sayımı, kan şekeri, HBSAG, Anti HCV 

ve Anti HIV, AST, ALT testleri, akciğer 

grafisi, boğaz sürüntüsü, burun sürüntüsü 

ve gaita kültürü dahil) yapıldı.

IŞ ORTAMINDA EMNIYET VE GÜVENLIK 

Çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini 

koruma önceliğimiz doğrultusunda 

onlara sağlıklı ve güvenli iş yeri ortamı 

sunmayı taahhüt ediyoruz. İş Sağlığı ve 

Güvenliği (İSG) Kanunu’na uygun olarak 

tüm faaliyet alanlarımızı sınıflandırarak İSG 

çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. 

Buna göre, Genel Müdürlük, şube 

direktörlükleri ve mağazalar az tehlikeli 

sınıfta yer alırken; MİGET et üretim tesisi, 

besi çiftliği, dağıtım merkezleri ve meyve 

sebze depoları tehlikeli sınıfta faaliyet 

gösteriyor. 

İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri 

Genel Müdür Yardımcılığına bağlı Endüstri 

İlişkileri ve Destek Hizmetler Direktörlüğü 

bünyesinde İSG Birimimiz bulunuyor. 

Departman direktörümüz İSG temsilcisi 

olarak görev yapıyor. İSG alanında en üst 

düzey yönetim birimimiz, İnsan Kaynakları 

Yönetimi ve ilgili departmanlarımızın üst 

düzey yöneticilerinden oluşan ve doğrudan 

İcra Başkanımıza raporlama yapan İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kurulumuzdur. 

Kurulda tam zamanlı veya yasal süreçler 

çerçevesinde atamaları yapılan iş güvenliği 

uzmanı ve iş yeri hekimleri de bulunuyor. 

Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüm 

Migros iş yerlerinin İSG süreçleri düzenli 

olarak kurulda değerlendiriliyor. İSG kurul 

toplantıları mağazalarımız, 

MİGET, besi çiftliğimiz, dağıtım 

merkezlerimiz ve meyve-sebze 

depolarımızda düzenli olarak 

gerçekleştiriliyor. Tüm birimlerimizde İş 

Sağlığı ve Güvenliği süreçleri sistemsel 

olarak yönetilip şirket genelinde TS ISO 
45001 Iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemi Standardına geçiş sağladık.

İş yeri ortamımızdan kaynaklı sağlık ve 

güvenlik risklerine karşı çalışanlarımızı, iş 

ortaklarımızı ve müşterilerimizi korumak 

amacıyla güvenli bir çalışma ortamı 

yaratmayı hedefliyor, sürekliliğini sağlamak 

amacıyla proaktif yaklaşımlar sergiliyoruz. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız tüm 

çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve 

çalışma ortaklarımızı (alt işveren, 

yüklenici, tedarikçi vb.) kapsıyor ve 

kurumsal internet sitemizde duyuruluyor. 

Sendikalarla yapılan resmi sözleşmelerde 

çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğine ilişkin 

koruyucu besin yardımı, temizlik malzeme 

ve araçları, sağlık izni ve ücreti, iş yeri 

Tüm birimlerimiz 
ISO 45001 İş 
Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi 
Sertifikalıdır. 

GRI 403-3 Sağlıklı
Yaşama Teşvik

https://www.migroskurumsal.com/Icerik.aspx?IcerikID=515
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doktoru, muayene odası ve ecza dolapları, 

hastalık ve hafif işlerde çalıştırılacak 

işçiler, iş elbiseleri ve gereçleri hükümleri 

bulunuyor. 

İSG ile ilgili bütün süreç ve 
faaliyetlerimizin sistematik ve merkezi 

bir şekilde denetlenmesi ve raporlanması 
için özel bir ISG yazılımı kullanıyoruz. Bu 

yazılım aracılığıyla her yıl, hem yeni açılan 

iş yerleri hem de mevcut iş yerleri için risk 

değerlendirmelerini takip ediyor, belirlenen 

alanlarda düzeltici ve önleyici faaliyetler 

planlanıyoruz. İSG kapsamındaki çalışma 

ve eğitimlerimize 2019 yılında 6,03 milyon 

TL yatırım yaptık.

ISG EĞITIMLERIMIZ

Çalışanlarımıza daha güvenli bir çalışma 

ortamı sunma amacımız doğrultusunda, 

onların da görev ve sorumluluklarını 

öğrenmeleri ve daha dikkatli olmaları 

için iş sağlığı ve güvenliği kapsamında 

eğitimler gerçekleştiriyoruz. Hizmet alınan 

lokasyonlarda ve işe girişlerde işbaşı ve 

periyodik İSG eğitimleri yüz yüze sınıf içi 

eğitimi olarak iş güvenliği uzmanı ve iş yeri 

hekimlerimiz tarafından veriliyor. Ayrıca 

tüm lokasyonlarımızda çalışanlarımıza 

verilen eğitimler uzaktan eğitimler 

ile destekleniyor. 2019 yılında, iş 

güvenliği uzmanları ve iş yeri 

hekimleri tarafından 22.282  

çalışanımıza 157.844 saat yüz yüze 

işbaşı eğitimi, 31.899 çalışanımıza ise 

220.727 saat uzaktan eğitim verildi. Tüm 
lokasyonlarımızdan, 1.425 çalışanımız 
da ilkyardım eğitimlerini tamamladı. 
Bunlara ek olarak, İSG kapsamında ele 

aldığımız tüm iş yerlerimizde anlaşmalı 

olduğumuz firmaların eğitmenleri ve iş 

güvenliği uzmanları tarafından acil durum 

eylem planı eğitimi veriyor ve tatbikatlar 

gerçekleştiriyoruz. 

PERFORMANS VE HEDEFLERIMIZ 

Genel Müdürlüğümüzdeki İş Sağlığı 

ve Güvenliği Kurulumuzun yanında, 

şirketimizin 50 ve üzeri çalışanı olan 

birimlerinin hepsinde İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kurulları kuruldu. 2019 yılında, 

bu kapsama giren tüm mağaza ve diğer 

iş yerlerimizde iş sağlığı ve güvenliği 

alanında hizmet vermeye yetkili firmaların 

66 iş güvenliği uzmanı, 84 iş yeri hekimi 

ve 4 diğer sağlık personelinden, toplam 

72.002 saat İSG hizmeti aldık. İSG hizmeti 

alan mağaza çalışanı sayısı 8.876 olup, 

toplam mağaza çalışanı sayısına oranı 

yüzde 29’dur. İdari birim çalışanlarımız 

da dahil olarak toplam İSG hizmeti alan 

çalışanlarımızın sayısı 10.246 olup, toplam 

çalışan sayısına oranı yüzde 32’dir. 

2019 yılında, çalışanlarımıza yapılan işe 

Deprem Simülasyon Tırı 

Kandilli Rasathanesi ile birlikte hem müşterilerimize hem de çalışanlarımıza 

deprem gerçeğini hatırlatmak ve bilinç oluşturmak için deprem simülasyon tırını 

yola çıkardık. Düzenlediğimiz eğitimlerde ülkemizin bir deprem ülkesi olduğunu 

hatırlatarak, deprem tehlikesinin oluşturacağı risklerin en aza indirilmesi için 

alınması gereken önlemleri, deprem sırasında yapılması gerekenleri anlattık. Bu 

bilgiler verildikten sonra da 20 saniye süren deprem simülasyonu uygulandı. 9 

şehirde gerçekleşen uygulamadan 2.622 kişi faydalandı.

GRI 403-2 Sağlıklı
Yaşama Teşvik
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giriş tetkiki ve periyodik muayeneler 

kapsamında, çalışanlarımız iş yeri hekimleri 

tarafından 23.108 kez sağlık kontrolünden 

geçti. 2019 yılında yeni açılan 198 

mağazamızın Acil Durum Eylem Planı ve 

risk değerlendirmeleri dahil olmak üzere 

iş sağlığı ve güvenliği dokümantasyonu 

tamamlandı. 

İş kazalarında en riskli çalışan grubu, kesici 

ve delici alet kullanımından kaynaklı olarak, 

hizmet reyonlarında çalışan şarkütör 

ve kasaplardır. ISG çalışmalarımız ve 
çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimler 
ile kaybedilen çalışma zamanının 
azaltılmasını hedefliyoruz.

2019 yılında aynı mağazalarımızda (like for 

like*) iş kazalarına bağlı kayıp gün sayısında 

düşüş oranı yüzde 24’tür. Büyüyen bir 

şirket olarak, yeni açılan mağaza ve çalışan 

sayımıza karşın anlamlı bir veri sunabilmek 

adına, iş kazası / kayıp gün ağırlık 
oranımızı 2018 yılına kıyasla 2023 yılına 
kadar, yüzde 2 azaltmayı hedefliyoruz. 
2019 yılında bu oranda yüzde 1,49 
azaltım gerçekleştirdik ve meslek 

hastalığı nedeniyle gün kaybı yaşanmadı. 

Bunlara ek olarak, yurtdışı 

operasyonlarımızda da İSG kapsamında 

önemli çalışmalar yürütülüyor. Kuzey 

Makedonya’da iş sağlığı ve güvenliği yasası 

tarafından belirtilen tüm yasal gereklilikleri 

uyguluyoruz. Bu bağlamda İş Sağlığı ve 

Güvenliği Prosedürü oluşturulup şirket 

intraneti üzerinden tüm çalışanlarla 

paylaşılıyor. Çalışanlara gerekli olan 

İSG eğitimleri verilerek sertifikaları 

teslim ediliyor. Yönetmelik gereği İSG 

raporları da yıllık olarak hazırlanıyor. Öte 

yandan Kazakistan Ramstore’da ilgili 

iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre 

mağazaların  çalışma ortamı ve koşulları 

(ısı, ışıklandırma, radyasyon, gürültü 

vb.) bağımsız değerlendirme şirketleri 

tarafından değerlendirilip sonuçları resmi 

kurumlara iletiliyor. Ayrıca işe yeni başlayan 

her çalışana İSG eğitimi veriliyor ve bu 

eğitimler 6 ayda bir tekrarlanıyor. 

2019 yılı yaralanma türüne ve cinsiyete 

göre iş kazası dağılımlarına Eklerden 

ulaşabilirsiniz. 

İŞ KAZALARI 2017 2018 2019

İş kazası ağırlık oranı (kayıp gün)*** 27,9 19,7 19,4

İş kazası ağırlık oranı (kayıp saat)**** 0,022 0,015 0,015

2019 Yılı ISG Performansı**

** Mağazalar ve İdari Birimler dahildir.
*** Kayıp gün = Bir takvim yılında çalışılan 1.000.000 saatte kaç iş gününün iş kazası nedeniyle kaybedildiğini gösterir.
**** Kayıp saat = Çalışılan her 100 saatte iş kazası nedeniyle kaç saatin kaybedildiğini gösterir.

* Aynı mağaza (like for like) performans değişimleri, 2018 yılında iş kazası sonucu iş günü kaybı yaşanan mağazaların 2019 yılı iş kazası kaynaklı iş 
günü kaybı performanslarında meydana gelen iyileşmenin yüzdesidir.

GRI 403-2 Sağlıklı
Yaşama Teşvik
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