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Tedarikçilerimizle Birlikte Sürdürülebilir Büyümek
Ürün ve hizmet tedarikimizi insana ve çevreye saygılı
firmalardan gerçekleştirmek, sorumlu iş yaklaşımımızın
temel yapıtaşıdır. Tedarikçilerimizin çevresel, sosyal ve
yönetişim alanlarında yarattıkları değeri, itibarı, olumlu
ve olumsuz etkileri tespit ederek tedarikçilerimizi gelişim
alanlarıyla ilgili destekliyoruz. Bu gelişim yol haritasında
tedarikçilerimizin bilinç ve farkındalık seviyesini; insan
hakları, etik ilkeler, iş sağlığı ve güvenliği, kalite standartları ve çevre dostu üretim yöntemleri gibi konularla artırıyor ve birlikte sürdürülebilir çözüm yolları geliştiriyoruz.
Migros olarak bölgesel kalkınmanın yolunun, yerel üretimin desteklenmesinden geçtiğine inanıyoruz. Yerelden
alınan ürünlerin aynı bölgede satışının önceliklendirilmesi
üzerine bir model geliştirdik. O coğrafyadan aldığımız yerel ürünleri yerel ekonomiye kazandırıyoruz. Her bölgenin
kendine özgü ürün ve markalarına mağazalarımızda geniş
yer veriyoruz. Son dönemde Konya’nın Bozkır tahini, Gaziantep’in Turna Ayçiçek yağı,
Çanakkale’nin İda bitki çaylarını da bu portföye kazandırdık. Ordu’daki organik
yumurta üssü gibi kapasitesi uygun olan yerlerde satış yeni üretim
merkezleri yaratılmasını
teşvik ediyoruz.

Migros Tedarikçi Akademisi
Özgün markalı ürün tedarik eden tedarikçilerimize ve yerelleşme stratejimiz doğrultusunda, ürünlerinin satışını
gerçekleştirmek istediğimiz küçük ve orta büyüklükteki
yerel tedarikçilerimize ürün güvenliği konusunda gelişimlerine destek olmak adına düzenli ve ücretsiz olarak online
eğitim imkanı sunuyoruz. Bu eğitimlerimizde; tedarikçilerimize ürünlerini güvenli bir şekilde üretebilmeleri için yasal
mevzuat kuralları, pest kontrol uygulamaları, bulaşı bertaraf yönetimi etiket bilgileri, alt yapı koşulları, personel
hijyeni, izlenebilirlik uygulamaları vb. konularda kapsamlı
bilgilendirmeler yapıyoruz. 2021 yılında, 100’e yakın küçük
ve orta büyüklükteki yerel tedarikçilerimize eğitim verdik.

Gerçekleştirdiğimiz denetimler ile birlikte, tedarikçi firmalarımızın bu kapsamdaki uygulamalarını takip ederek, gelişimlerini izliyoruz.
Yıllara göre tedarikçi sayımıza raporumuzun ‘Ekler’ bölümünden ulaşabilirsiniz.

Tedarik zinciri kaynaklı çevresel ve sosyal
etkilerimizi izleyip tespit ettiğimiz olumsuz
etkileri azaltmak adına küresel ölçekte
kabul gören ilke ve önlemler kapsamında
tedarikçilerimiz ile çalışıyoruz.
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Tedarikçilerimizden Beklediğimiz
Sorumluluklar
Migros Etik Kuralları çerçevesinde; Sorumlu Tedarik,
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele ve İnsan Hakları ve
Fırsat Eşitliği Politikalarımız aracılığı ile insan hakları, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, kalite standartları,
etik konularını içeren ve tedarikçilerimizden uymalarını beklediğimiz çalışma kriterlerimizi ayrıntılı olarak açıklıyoruz. Bu politikaları yeni ve mevcut tedarikçilerimizin
MeCom ve MeMobil adlı B2B uygulamaları ile sunuyoruz.
Gezici firma personelleri ile mesaisini tek mağazada tamamlayan sabit firma personellerinin, uymaları gereken
talimatlar ve uygulamalar ilgili tedarikçiler ile paylaşılıyor.

Rüşvet ve yolsuzluğun önüne geçilmesi, insan
hakları ve çalışma standartları, iş sağlığı ve güvenliği ve çevrenin korunması başlıklarını içeren
“Etik Kurallarımız”, Türkiye’deki faaliyetlerimiz
çerçevesinde tedarikçilerimiz ile yaptığımız sözleşmelerin
tamamında yer alıyor. Tüm tedarikçilerimizin, sözleşme
süresince bu kurallara uyacaklarını taahhüt etmelerini zorunlu tutuyoruz. Sözleşme kapsamında, tedarikçilerimizin
çalışanlarına; din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapması, sözlü,
fiziksel ve cinsel şiddet uygulaması, zorla veya cebren çalıştırması ve çocuk işçi çalıştırması açık ve net bir şekilde
reddediliyor. Tedarikçilerimizden çalışanlarının örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkına saygı duymasını
ve desteklemesini talep ediyoruz. Tüm bunların yanı sıra,
yaptığımız sözleşmelerde, çalıştığımız tedarikçilerin yolsuzluk ve rüşvet olaylarına da karışmayacağına dair taahhüt vermesini bekliyoruz.

Tedarikçilerimize birlikte çalıştığımız periyot süresince
düzenli olarak değerlendirme anketleri ve saha ziyaretleri
gerçekleştiriyoruz. Tedarikçilerimizden çalışanlarına; çalışma koşulları, sağlık ve güvenlik önlemleri, ödenen ücretler kapsamında güvenli ve adil bir çalışma ortamı sağlayıp sağlamadığının takibini gerçekleştiriyoruz. Bunlara ek
olarak, yıllık hedeflerimizi tedarik zinciri risk değerlendirmesi ile izliyor ve raporluyoruz.
2021 yılında, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele ve İnsan
Hakları ve Fırsat Eşitliği Politikalarımız çerçevesinde
uyumsuzluk veya Sorumlu Tedarik Politikamız ve yasal
mevzuatlara aykırı üretim yapılması sebebiyle tedarikçilerimizin hiçbiri ile sözleşmemizi sonlandırmadık.
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Tedarikçi Seçim Süreçlerimiz ve
Denetimlerimiz
Tüm Migros kurumsal politikalarına ve uluslararası gıda
güvenliği, etik, sosyal ve çevresel çalışma standartlarına
uyum konusunda sorumlu tedarik başta olacak şekilde,
birlikte çalıştığımız tedarikçilerimize, bağımsız dış denetim kuruluşları eşliğinde rutin denetimler gerçekleştiriyoruz. Bu denetimlerin sonuçları, tedarik zinciri çalışma
standartlarından sorumlu üst düzey yöneticimiz olarak
Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi ve Dağıtım Merkezleri ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısına raporlanıyor.
Çalışma standardıyla ilgili denetimler çerçevesinde yıllık
izinler, zorla veya cebren çalıştırma, çocuk işçi çalıştırma,
çalışma saatleri ile ilgili düzenlemeler, ayrımcılık ve disiplin uygulamaları, maaş ve ücretler, çalışanlara psikolojik
ve fiziksel baskı, sendika kurma ve toplu sözleşme hakkı,
hamile veya emziren annelerin çalışma koşulları, doğum
ve süt izinleri konularının kanunlara uygunluğunu değerlendiriyoruz.
Gıda konularındaki denetimlerimizi, dünyada gıda güvenliği kriterlerini belirleyen Global Gıda Güvenliği İnisiyatifi
(GFSI) tarafından tanınan uluslararası standartlara uygun
olarak gerçekleştiriyoruz. Denetimler sırasında uygunsuzluklar tespit ettiğimiz tedarikçi ve tedarikçi adaylarımıza
uygunsuzlukları gidermeleri adına belirli bir zaman tanıyoruz ve sonrasında takip denetimlerini gerçekleştiriyoruz. Denetimleri başarılı sonuçlanmayan tedarikçilerimize
maksimum 3 takip denetimi hakkı tanıyoruz. Takip denetimlerimiz sonrasında istenilen başarıya ulaşılamaması
durumunda yapılan değerlendirme ile ticari ilişkiyi sonlandırıyoruz.

Tedarikçilerimizin tesislerinde 269 kriterin sorgulandığı
sıkı bir denetim programı uyguluyoruz. Uygunluk denetimlerini, birinci gün ürün güvenliği denetimleri bazında ‘’IFS
Food Global Market’’ ve ‘’IFS HPC Global Market’’ Standartları, ikinci gün ise “GC-Etik Uygunluk’’ olmak üzere
uluslararası iki standart kapsamında denetim soru listeleri gerçekleştiriyoruz. Tedarikçi firmalarımızı her yıl rutin
olarak denetliyoruz. Ürün Güvenliği denetimi için BRC,
FSSC 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 denetimlerden muafiyet sağlanmaktadır.

Ürün Güvenliği Denetimi
‘IFS Global Market’ ve ‘IFS HPC 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.
Etik Uygunluk Denetim
Tedarikçilerin operasyonları boyunca insanlara ve çevreye etkileri ve etik ve sosyal konulara yönelik duyarlılıkları
ikinci gün denetimleri kapsamında inceleniyor. Bu doğrultuda, tedarikçilerin iş sağlığı ve güvenliği, çevre, etik
ve sosyal uygunluk gereklilikleri, uluslararası kabul gören
standartlar bazında sorular içeren GC-Etik Uygunluk denetimleriyle kontrol ediliyor. GC-Etik Uygunluk denetimleri
kapsamında tedarikçilerimizin tamamını su tüketimi, atık
yönetimi, enerji kullanımı, kaynak kullanımı vb. çevresel
konular bakımından da değerlendiriyoruz. Denetim sonrasında belirlenen bulgular, uygunsuzluk olarak ilgili tedarikçi ile paylaşılarak eksik konular ile ilgili aksiyon alınması
adına bilinçlendirme faaliyetlerini yürütüyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarında önemli rol oynayan bu denetimlerden başarı ile geçen tedarikçilerimiz GC-Etik Uygunluk
sertifikasını almaya hak kazanıyor.
2020 yılında tedarikçi denetim soru listesine Covid-19
salgınıyla ilgili sorular ekledik. Uzaktan denetimler için
gerekli iletişim altyapılarımızı geliştirdik ve denetçilere sürecin yönetilmesi hakkında eğitimler vermeyi sürdürdük.
2021 yılında denetimlerimizi online ve yerinde olarak gerçekleştirdik.
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Yeni Tedarikçi Seçim Süreçlerimiz

Tedarikçilerimize Yönelik Denetimler

İnsan haklarına, etik ilkelere, iş güvenliğine, kalite standartlarına ve çevre bilincine olan duyarlılığımızı paylaşan
tedarikçilerle çalışmaya öncelikli olarak özen gösteriyoruz.
Tüm iş ortaklarımızı finansal, yasal ve etik risk ve fırsatlar
çerçevesinde detaylı bir incelemeden geçirdikten sonra
çalışma kararımızı veriyoruz. Bunların yanı sıra, ilgili şirketlerin ticari sicillerini ve dijital platformlar üzerinden ise
rüşvet, yolsuzluk ve etik konular bağlamında ticari geçmişlerini resmî kurumlar aracılığı ile inceliyoruz. Tedarikçi
adaylarımızı, mevcut tedarikçi denetimlerinde uygulanan
kalite kontrol kriterleri ve soru listeleri çerçevesinde ön denetime tabi tutuyoruz. Çalışma kararını ise gerçekleştirdiğimiz denetimlerin sonucuna göre belirliyoruz. Böylelikle
hem ürün güvenliği hem de etik, sosyal ve çevresel uyum
denetimlerinden başarılı bir şekilde geçerek tedarikçi statüsüne ulaşan şirketler ile çalışmaya başlıyoruz.

Denetim çalışmalarımız doğrultusunda, tüm aday tedarikçilerimiz denetim kapsamına alıyor ve bu denetimleri geçemeyen aday tedarikçiler ile çalışmıyoruz. 2021 yılında,
toplam ciromuzun %80’ini oluşturan ürünleri temin ettiğimiz ana tedarikçilerimizin %76’sı, akredite bağımsız dış
denetim kuruluşu tarafından yerinde ve online denetimlerle denetlendi. Bu kapsamın dışında kalan tedarikçilerimiz
ile gerçekleştirdiğimiz denetimler ile birlikte, 2021 yılında
toplam 1135 adet denetim gerçekleştirildi. Bununla birlikte, geriye kalan ve büyük bir kısmını ithalatçı firmaların
oluşturduğu tedarikçilerimizin ürünlerini mağazalarımızda satışa sunmadan önce, ürünlerin yasal mevzuatlara
uygun olup olmadığının kontrolünü gerçekleştirdik. Bu yıl
içerisinde gerçekleştirdiğimiz denetimlere ilişkin sonuçlar,
2021 yılı ‘Tedarikçi Denetim Sonuçları’ tablosunda yer almaktadır.
IFS Gıda Güvenliği denetimlerinden 75 ve üzeri puan alıp
denetimden geçen tedarikçi firma oranımız %84,90 iken
GC Etik ve Sosyal Uygunluk denetimlerinden geçen tedarikçi firma oranımız da %80,45 olarak gerçekleşti.
2021 yılında, 168 aday tedarikçiye 234 adet ürün güvenliği denetimi yapıldı ve 130 aday tedarikçi denetimleri başarıyla tamamladı. Ayrıca 79 aday tedarikçi firmaya ise
GC Etik ve Sosyal Uygunluk kriterleri doğrultusunda 108
adet etik, sosyal ve çevresel uyum denetimleri gerçekleştirdik ve süreci başarı ile tamamlayan 58 tedarikçi ile çalışma kararı aldık.
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2021 Yılı Tedarikçi Denetim Sonuçlarımız

Denetim
Tipi

Ürün GüvenliğiIFS Global Market

GC Etik ve Sosyal
Uygunluk, Çevre,
İSG

Tedarikçi
Tipi

Denetlenen
Tedarikçi
Sayısı

Denetim
Sayısı

Başarılı
Tedarikçi
Oranı**

Başarı Puanı
Ortalaması

Denetlenen*
Toplam Tedarikçi

543

665

%84,90

%84,67

Aday Tedarikçiler

168

234

%77,3
(130 tedarikçi)

%77,91

Denetlenen*
Toplam Tedarikçi

399

470

%80,45

%80,76

79

108

%73,4
(58 Tedarikçi)

%73,11

Aday Tedarikçiler

*Denetlenen toplam tedarikçi sayısına denetlenen mevcut tedarikçiler, aday tedarikçiler ve takip denetimi geçiren tedarikçiler dahildir.
** IFS 75 ve üzeri puan alan tedarikçiler başarılı olarak kabul edilmektedir. GC 65 ve üzeri puan alan tedarikçiler başarılı olarak kabul edilmektedir.

2021 yılı raporlama döneminde, tedarikçi denetimleri sırasında örgütlenme veya toplu sözleşme haklarını ihlal etmiş veya belirgin risklere maruz kalabilecek herhangi bir
tedarikçi tespit edilmedi. 2021 yılı raporlama döneminde,
yurt içi operasyonlarımızda tedarikçi firmalara yapılan denetimlerde 4 adet genç işçi çalıştırma vakası tespit edildi.
Tedarikçi firmalar konu ile ilgili bilgilendirilip gerekli aksiyonları almaları talep edildi. Ayrıca, gerçekleştirilen denetimler sonucunda zorla işçi çalıştırma olarak nitelendirilebilecek, 87 adet doğum izni, süt izni, fazla mesai ve yıllık
ücretli izin hakkının kullanımıyla ilgili uygunsuz vaka tespit
edildi. Tedarikçi firmaların konuyla ilgili aksiyon alması talep edildi. Tedarik zincirimiz kapsamında, raporlama yılı
içerisinde sivil toplum kuruluşları ve diğer dış kuruluşlardan olumsuz bir bildirim almadık.

Takip Denetimi
Geçiren Tedarikçi
Sayısı

Takip
Denetimi
Sayısı

Takip Denetimi
Başarı Oranı*

59

71

%88

12

14

%66,67
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Toplam 399 tedarikçimize gerçekleştirdiğimiz etik ve
sosyal uygunluk alanındaki denetimlerde 57 tedarikçide
önemli uygunsuzluklar tespit edildi ve takip denetimleri
yapıldı. Tespit edilen uygunsuzluk vakalarının %31,8’inin
iş sağlığı ve güvenliği, %26,8’inin çevresel konulardaki
gereklilikler, %12,8’inin çalışma koşulları, %5,6’sının kaynak yönetimi, %4,3’ünün planlama, %4’ü ölçme analiz ve
geliştirme, %3,3 ayrımcılık, %3,0 yönetim gözden geçirme, %2,4 sosyal sorumluluk politikası, %1,9 yasal ve diğer
gereklilikler, %1,7 zorla çalıştırma ve çocuk işçi, %1,1 dokümantasyon gereklilikleri, %0,6 çalışma koşulları, %0,5
sorumluluk yetki ve iletişim, %0,1 yönetim sorumluluğu
hakkında olduğu belirlendi.

2021 yılında, 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 bildirimleri, bağımsız
dış denetime tabi tutuldu ve uluslararası ISAE 3000 (Revised) standardına uyumlu şekilde doğrulandı.
İnsan Hakları ve Tedarik Zincirinde Bağımsız Güvence Beyanına (Seçilmiş Kriterler) raporumuzun ‘Ekler’ bölümünden ulaşabilirsiniz.

Migros onaylı tedarikçiler, gerçekleştirilen denetimler sonucunda elde ettikleri başarı oranına göre “Gold-Altın”,
“Silver-Gümüş”, “Bronze-Bronz” olmak üzere üç kategoride değerlendiriliyor ve GC Portal’dan başarılarını duyurma fırsatı yakalıyorlar.

2021 yılında, denetim geçiren
tedarikçilerimizin %65,56’sı,
yapılan her iki denetimde
de başarılı olup, “GC Migros
Approved Supplier-GC Migros
Onaylı Tedarikçi” sertifikası
almaya hak kazandı.

