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CEO Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,
Migros, 64 yıldır ülke ekonomisine, üretenlere ve
perakendeye güç katıyor. Bu topraklardaki en deneyimli
perakendeci olduğumuz kadar, yenilikçilik anlayışımız ve
geleceği bugünden sunabilme becerimizle de en dinamik
perakendeci olmayı sürdürüyoruz. 2017 yılı Migros için bir
dönüm yılı oldu. Kipa ve Tazedirekt’i bünyemize katarak son
yıllardaki büyüme hızımıza daha da ivme kazandırdık. 4 yılda
iki kat büyüme hedefimizin temellerini çok sağlam attık.
Yüzde 39’luk büyüme ile son 11 yılın rekorunu kırdık.
Bulunduğumuz şehirlerde yerel ekonomiye getirdiğimiz
canlılık, üreticimize yaptığımız katkıların yanı sıra sağladığımız
istihdamla da ekonominin en büyük destekçilerindeniz.
Perakendenin yöresel kalkınmanın lokomotifi olduğunu
düşünüyoruz. Türkiye çapındaki mağaza ağımız, yarattığımız
ilave iş kolları ve çiftçimize verdiğimiz ürün alım garantisi
ile yıllardır, büyük şehirlere göçü tersine çevirdik. Bugün
İstanbul dışındaki mağazalarımızda çalışan sayımız, toplam
istihdamımızın %71’i. Bunun yanında çalışanlarımızın yüzde
54’ü kendi memleketlerinde görev yapıyor. Rakamsal
sonuçlarımız ne kadar çarpıcı olsa da bizim asıl gurur
kaynağımız sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızla da
dünya perakende sektörünün öncüleri arasında yer almamız.
Migros Ailesi’nin her bir ferdi için sürdürülebilirlik anlayışı
doğal refleks haline geldi. Tüm işlerimizi sorumlu ve verimli
olmak üzerine kurguluyoruz. Bunun için yaşarken büyütmek,
büyürken yeşertmeye odaklanıyoruz.
Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerimizi şeffaflık ilkesi
gereği yıllardır paydaşlarımıza raporluyorduk. Geçtiğimiz
yıldan bu yana ise Sürdürülebilirlik Raporumuzu tüm dünyada
geçerli raporlama standardı olan GRI standartlarına referans
vererek hazırlıyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızla
gördüğümüz takdir ise daha eskiye dayanıyor.
• Borsa İstanbul’un Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dört yıldır
üst üste girebilen ilk ve tek perakendeciyiz.
• CDP (Karbon Saydamlık Projesi) Türkiye tarafından, iki
yıldır “CDP Türkiye İklim Liderleri” arasında seçiliyoruz.
• FTSE4Good’un Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’nde ise
ikinci kez üst üste yer aldık.

Rakamsal sonuçlarımız
ne kadar çarpıcı olsa da
bizim asıl gurur kaynağımız
sürdürülebilirlik alanındaki
çalışmalarımızla da dünya
perakende sektörünün öncüleri
arasında yer almamız.
Toplumumuza, ekonomiye ve çevreye karşı sorumluluk
anlayışıyla kendimize koyduğumuz gelişim hedeflerinin
aynı zamanda tüm paydaşlarımız için değer yaratmasına
özen gösteriyoruz. Bu nedenle tüm iletişim kanallarını 360
derece kullanarak istek ve beklentileriniz doğrultusunda
çalışmalarımızı şekillendiriyoruz.
Son olarak; çalışanlarımız, müşterilerimiz ve
tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik alanında odaklanmamızı
istedikleri ana konuları belirlemek amacıyla kapsamlı bir
araştırma ve analiz yaptık. Bu doğrultuda; güvenilirlik,
ekonomik fayda, toplum sağlığı, ürün güvenliği, ürün
ve hizmetlere erişim, paydaşlarla diyalog ve çevresel
etki; paydaşlarımızın bizden en fazla katkı sağlamamızı
beklediği konular olarak belirlendi. Bu başlıklar bizim
sürdürülebilir büyüme anlayışımızla ve tüm paydaşlarımızla
birlikte büyüme prensibimizle tamamen örtüşüyor.
Bu raporumuzun ana konu başlıkları ve akışını da
paydaşlarımızın önceliklerine göre belirleyerek yıllık
performansımızı büyük bir açıklıkla paylaşmak istedik.
Bununla birlikte, gelişim hedeflerimizi uluslararası normlar,
regülasyonlar, üyesi olduğumuz Consumer Goods
Forum’un (Tüketici Ürünleri Forumu - CGF) taahhütleri
ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda
belirledik.

Bu kapsamdaki 2022 yılına kadarki taahhütlerimiz:
- 2013 yılına kıyasla, günlük satış alanı metrekaresi başına
elektrik enerjisi kullanımımızı %13 azaltmak. Bu hedefimiz
doğrultusunda şimdiye kadar %6,6 azaltım sağlamayı
başardık.
- 2015 yılına kıyasla, günlük satış alanı metrekaresi başına
karbon emisyon salımı değerini %13 azaltmak. Sadece iki
senede %10,4 azaltım ile hedefimizin büyük bir kısmını
tamamladık.
- 2016 yılına kıyasla, çalışan başına düşen yıllık su tüketimi
miktarını %6 azaltmak. Bu hedefimizin ise %1,75’ini bir
yılda gerçekleştirdik.

Bu taahhütlerimize ek olarak, en sağlıklı, güvenilir ve
kaliteli ürünleri hem fiziksel hem de dijital platformlardan,
en iyi fiyatla erişilebilir kılmaya ve bunu sağlarken gıda
imha oranlarımızı 2025 yılına kadar yarı yarıya azaltmaya
odaklanıyoruz.
Bu hedefle yürüttüğümüz Gıdaya Saygı projemiz ile 2017
yılında gıda bankaları ve sosyal marketlere gıda bağışına
başladık ve çok kısa sürede 138.095 öğün gıdayı ihtiyaç
sahipleriyle buluşturduk. Son tüketim tarihi yaklaşan gıdalara
uyguladığımız indirimlerle de yalnızca bir yılda 3 tane Migros
mağazasının cirosu kadar gıdayı kurtardık.

Toplumsal gelişim projelerimizden bir diğeri de Aile
Kulüplerimiz. 2017 sonu itibariyle 9 ilde 12 noktada hizmet
sunan Aile Kulüplerimiz ile kadınlar başta olmak üzere
isteyen herkesi ücretsiz meslek ve kişisel gelişim kursları ile
buluşturuyoruz. Bu kurslardan edindikleri beceriler sayesinde
özgüvenlerini geliştiren, yetenek ve üretkenliklerini artıran ve
kendi işlerini kuran Aile Kulübü üyelerimiz, bizim en büyük
motivasyon kaynağımız.
Yarattığımız değeri çarpan etkisiyle büyütmenin yolunun
iyi bir takım çalışmasından geçtiğini biliyoruz. Migros Etik
İlkelerini paylaşan çalışan, tedarikçi ve iş ortaklarıyla işimizi
sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz. Bu nedenle, bu yıl ilk
kez, karbon ayak izimiz dışında tedarik yönetimi ve insan
haklarına yönelik çalışmalarımızı da bağımsız bir denetim
kuruluşu tarafından doğrulattık.
Kısaca bahsetmeye çalıştığım projelerimiz ve faaliyetlerimizin
detayına 2017 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzdan
ulaşabilirsiniz. Yaptıklarımızı açık, şeffaf ve bilgilendirici bir
şekilde sizinle paylaşmak, daha iyisini yapmak için bizi daha
da heyecanlandırıyor. Çalışmalarımızı takip ettiğiniz ve bu
heyecanımıza ortak olduğunuz için çok teşekkür ederiz.

Ö. Özgür Tort
İcra Başkanı
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Rapor Hakkında
Migros Ticaret A.Ş. kurulduğu 1954 yılından bu yana şeffaflık
ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda müşterilerine
modern, güvenilir, yüksek kalitede hizmet sunmaktadır.
1 Mart 2017 itibarıyla modern perakende zinciri Kipa’yı satın
alan Migros, ilave pazar payı kazanımı ve hızlı büyümesine
daha da ivme kazandırmıştır. Migros, 2016 yılını temsilen
yayınladığı Sürdürülebilirlik Raporu’nun ardından, yayınlamış
olduğu bu ikinci Sürdürülebilirlik Raporu ile 2017 mali yılına
ait sürdürülebilirlik performansını ve gelecek dönemler için
belirlediği hedeflerini yansıtmaktadır. Rapor kapsamında,
global raporlama ilkeleri dikkate alınarak, tüm paydaş
gruplarına yönelik öncelikli konular hakkında detaylı bilgiler
verilmektedir.
Kilit paydaşlarını; müşteriler, çalışanlar, hissedar ve
yatırımcılar, tedarikçiler ve iş ortakları, resmi kurum ve
kuruluşlar ve yasa düzenleyicilerin oluşturduğu Migros,
rapor dahilinde tüm paydaş gruplarına ekonomik, çevresel
ve sosyal performansını sunmayı amaçlamaktadır.
Uluslararası sürdürülebilirlik raporlama standardı olan
Global Reporting Initiative (GRI) Standartları rehber alınarak
hazırlanan rapor kapsamına dahil edilen göstergeler, rapor
sonunda yer alan GRI Endeksinden takip edilebilir. Bu
rapor, GRI Standartları’nın “Temel” seçeneğine uyumlu
olarak hazırlanmıştır. Rapor genelinde yer alan “Migros” ve
“Şirket” ifadeleri Migros Ticaret A.Ş. yerine kullanılmıştır.
Şirketin uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda
geliştirilen raporda yer alan veriler 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık
2017 arası Migros Türkiye operasyonlarını kapsamaktadır.
Kipa satın alması Mart ayında gerçekleştiği ve şirket
konsolidasyonu henüz tamamlanmadığı için karbon salımı,
enerji tüketimi, su tüketimi, atık yönetimi verileri Kipa hariç

verilerden oluşmaktadır. Bu doğrultuda, rapor kapsamında
yer alan şirkete ait veriler Migros’un 2017 yılsonu itibarıyla
elde ettiği rakamları ifade etmekte ve global faaliyetlerinin
%85’ine karşılık gelmektedir. Verilerin anlamlandırılabilmesi,
karşılaştırmanın kolaylaştırılması, eğilimlerin gösterilebilmesi
için öne çıkan başlıklardaki rakamsal veriler son üç yılı
içerecek şekilde ilgili bölümlerde sunulmuştur.
Sürdürülebilirlik Raporu’nu oluşturan öncelikli konular,
raporlama döneminde yapılan paydaş anketleri, paydaşlarla
yapılan detaylı görüşmeler ve titiz analiz çalışmaları sonucu
oluşturulmuştur. Sürdürülebilirlik konularının rapor içindeki
ağırlıkları yapılan önceliklendirme çalışmaları sonuçlarına
göre belirlenmiştir.
Raporda yer verilen tüm bilgiler, sistemde var olan,
doğrulaması yapılabilen, paralel güven aralığına sahip
bilgilerden oluşmaktadır; Migros Sürdürülebilirlik
Komitesi’ne bağlı çalışma grupları tarafından yürütülen
çalışmalar doğrultusunda oluşturulmuş ve geliştirilmiştir.
Rapor içerisinde yer alan ekonomik, çevresel ve sosyal
alanlarda seçilen veriler bağımsız bir kuruluş tarafından
doğrulanmıştır. Bağımsız denetimden geçen konular ile
ilgili detaylı bilgi rapor içerisindeki ilgili bölümlerde, rapor
sonunda yer alan doğrulayıcı kuruluş ‘Denetim Güvence
Beyanı’nda ve GRI Endeksinde görülebilir. Sürdürülebilirlik
performansını en üst seviyeye taşımayı hedefleyen Migros,
gelecek senelerde de yıllık döngüde raporlama yapmayı
planlamaktadır.
Raporlama konusundaki performansın artırılması adına tüm
geri bildirimlerinizi surdurulebilirlik@migros.com.tr iletişim
adresine iletebilirsiniz.
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VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER

1. Vizyon, Misyon ve Değerler
Vizyon

Stratejiler

Değerler

İlkeler

Fark yaratan müşteri yakınlığı ve güvenilir alışveriş
deneyimiyle her zaman tercih edilen ilk adres olmak.

Migros stratejilerini, misyonu
doğrultusunda, faaliyet gösterdiği ülkelerin
perakendecilik standartlarını yukarı
çekecek müşteri memnuniyeti anlayışı ile
sürdürülebilir kalite, saygınlık ve sektörel
liderliği sağlamak üzerine yapılandırır.
Migros’un ana stratejisi müşterilerine
modern, güvenilir, ekonomik ve yüksek
kalitede hizmet sunmaktır.

Migros’un tüm çalışanlarının katılımı
ile oluşan ve herkesin bağlı olduğu
kurumsal değerleri;
• Müşteri Odaklılık,
• Güvenilirlik,
• Duyarlılık,
• Liderlik,
• Verimlilik,
• Yenilikçilik’tir.

Güçlü bir kurumsal yönetim yapısına sahip olmanın
önemine inanan Migros, kurumsal yönetim ilkelerini
faaliyetlerinin her aşamasında kendisine rehber edinmiştir.
Paydaşları bilgilendirmek amacıyla yıllık Kurumsal Yönetim
İlkeleri Uyum Raporu paylaşılır. Günlük olarak güncellenen
kurumsal internet sitesinde (www.migroskurumsal.com),
Şirket ile ilgili ayrıntılı bilgi paydaşların bilgisine sunulur.

Misyon
Benzersiz hizmet kalitesi, öncü uygulamaları, zengin
ürün çeşitliliği ve aile bütçesine katkıyı esas alan
fiyatlandırmasıyla eşsiz bir alışveriş deneyimi sunmak.
Tüm paydaşları için değer yaratan; topluma ve çevreye
duyarlı faaliyetlerde bulunmak.

Migros, kurumsal yönetimin
ana ilkeleri olan;
• Adillik,
• Şeffaflık,
• Sorumluluk,
• Hesap verebilirlik
ilkelerini benimsemektedir.
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2017’DE ÖNE ÇIKANLAR

2. 2017’de Öne Çıkanlar
t
üs
üste

st
üüste

4

kez

4.

t
üs
üste

2.

kez

en
yüksek

not

29.12.2017

kere

Kurumsal Yönetim derecelendirme notu

Şirketlerin iklim değişikliğiyle mücadele,

İklim değişikliği ile mücadele planını,

FTSE4Good’un 2016 yılında yayınlamaya

29 Aralık 2017 tarihinde 9,58 (95,77)
olarak güncellenmiştir. Bu not bağımsız
derecelendirilen şirketler arasında
açıklandığı tarihe kadarki en yüksek 4. not
olarak kayda geçmiştir.

doğal kaynakların verimli kullanımı,
iş sağlığı ve güvenliği, tedarik zinciri
yönetimi, kurumsal yönetişim, istihdam,
sağlık ve şeffaflık konularına katkılarının
değerlendirildiği Borsa İstanbul
Sürdürülebilirlik Endeksi’ne 4 yıl üst
üste girebilen ilk ve tek perakende şirketi
olmuştur.

uluslararası platformda alanının en itibarlı
kuruluşu CDP’ye (Karbon Saydamlık
Projesi) raporlayan Migros, 2017 yılında
ikinci kez üst üste “CDP Türkiye İklim
Liderleri” ödülüne layık görülmüştür.

başladığı Gelişmekte Olan Piyasalar
Sürdürülebilirlik Endeksi’ne iki kez üst
üste girmeye hak kazanmıştır.

t
üs
üste

perakende
şirketi

en hızlı
büyüyen

ilk 50
şirket
arasında

Capital Dergisi’nin “Türkiye’nin En
Beğenilen Şirketleri” araştırmasında üst
üste 14. defa “Perakende Sektörünün
En Beğenilen Şirketi” ödülünü almıştır.
Aynı araştırmada, sektör bağımsız olarak
belirlenen “En Beğenilen 20 Şirketi”

Global bir bağımsız denetim firması
tarafından dünyadaki en büyük
250 perakendecinin belirlendiği
Perakendenin Küresel Güçleri listesinde
247. sırada yer almıştır. Ayrıca, Migros bu
değerlendirmede en hızlı büyüyen

sıralamasında ise 13. sırada yer almıştır.

50 şirket arasında yer almıştır.

Türkiye’nin
en büyük

17.

Fortune Dergisi’nin düzenlediği,
Türkiye’nin en büyük şirketlerinin
belirlendiği “Fortune 500 Türkiye
Araştırması” listesinde Migros
17. sırada yer almıştır.

şirketi

14.
en beğenilen
kez

12

Çocuk ve
gençlerin
en sevdiği
süpermarket
The Brand Age Dergisi’nin gerçekleştirdiği
“Markaların Efendisi Çocuklar: Çocuk
Dünyasında Markalar Algı Araştırması” ve
“Gençlik, Aşk ve Markalar: Aşkın Marka
Hali Araştırması”nda Migros en sevilen
süpermarket markası seçilmiştir.
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KURUMSAL YÖNETİŞİM

3. Kurumsal Yönetişim
Yönetim Kurulu Yapısı
Genel Kurul tarafından sınırlı sürelerde görev yapmaları
için seçilen Migros Yönetim Kurulu, şirketin en üst düzey
stratejik karar alma ve kontrol organıdır. Yönetim Kurulu
şirketin kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda, risk ve
getiri dengesini, büyüme ve şirket çıkarlarını göz önünde
tutarak şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde
yönetiminden sorumludur.
On iki kişiden oluşan Migros Yönetim Kurulu’nun CEO
dışında tamamı icrada görevli olmayan üyelerden oluşmakta
olup dört üye SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan
bağımsız üye niteliğine sahiptir. CEO ve Yönetim Kurulu
Başkanı görevleri, her ikisi de Migros’u temsil eder nitelikte,

Kurumsal Yönetim Komitesi

Riskin Erken Teşhisi Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi; ikisi icrada görevli olmayan üye,

Komitenin sorumlulukları, şirketin varlığını ve devamlılığını
tehlikeye düşürebilecek büyük çaplı risklerin erken aşamada
tespit edilip tanımlanmasından oluşmaktadır. Komite, icrada
görevli olmayan ikisi bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olmak
üzere toplam üç üyeden oluşmaktadır. Komite başkanlığı,
bir bağımsız Yönetim Kurulu üyesi tarafından üstlenilmiştir.

biri Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü, biri de komite başkanlığı
görevini üstlenen ve icrada görevli olmayan bağımsız üye
olmak üzere toplam dört üyeden oluşmaktadır. Kurumsal
Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim ilkelerine uyum
düzeyini belirlemekte ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün
faaliyetlerini denetlemektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri ve
idari sorumluluğu olan yöneticilere sağlanan mali haklar
ile ilgili detaylı bilgiye Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum
Raporu’ndan ulaşılabilmektedir.

farklı bireyler tarafından yürütülmektedir. Yönetim Kurulu

Denetimden Sorumlu Komite

yapısı hakkında detaylı bilgiye Migros kurumsal internet

Denetimden Sorumlu Komite, muhasebe sisteminin

sitesinin “Yatırımcı İlişkileri” bölümünden ulaşılabilir.

denetiminden, kamuya açıklanan mali tablo bildirimlerinden,

Risk Yönetimi ve İç Kontrol
Migros İç Kontrol Sistemi ile süreçlerin ve birimlerin
operasyonel, fonksiyonel ve finansal performansı ile ilgili
riskleri tanımlanmakta, bağımsız olarak incelenmekte ve
sonuçlar Şirket yönetimine sunulmaktadır. Kurumsal Risk
Yönetimi Birimi, faaliyetlerini CFO ve Riskin Erken Teşhisi
Komitesi’ne bağlı olarak yürütmektedir.

iç kontrol ve iç denetim sistemlerinin etkinliğini
Yönetim Kurulu’nun çalışma etkinliğini artırmak amacıyla

denetlemekten sorumludur. Komite, biri Komite Başkanı

Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite

olmak üzere, icrada görevli olmayan iki bağımsız Yönetim

ve Riskin Erken Teşhisi Komitesi kurulmuştur.

Kurulu üyesinden oluşmaktadır.

Migros İç Denetim Departmanı tarafından, yıl boyunca
sürekli yapılan iç denetimlerde, Şirketin yürüttüğü faaliyet
ve işlemler araştırılmakta ve incelenmektedir. Herhangi bir
usulsüzlük durumunda, gerekli önlemleri almak için detaylı

2017 yılı İç Denetim
faaliyetleri bağımsız bir
denetim firması tarafından
denetime tabi tutulmuş;
IIA Standartları
ve Etik Kurallar bakımından
uyumlu bulunmuştur.
incelemeler yapılmakta ve gelecek dönemlerde oluşabilecek
düzensizlikleri ortadan kaldırmak için alınması gereken
önlemlere ilişkin öneriler oluşturulmaktadır. İç Denetim
Direktörlüğü işlevsel olarak Denetimden Sorumlu Komite’ye
bağlıdır.
Migros, 2017 yılında İç Denetim faaliyetlerinin Uluslararası
İç Denetim Enstitüsü’nün (IIA) standartları ve etik kurallarına
uygunluğunu bağımsız bir denetim firması tarafından
denetime tabi tutmuştur. Denetim sonucunda, İç Denetim
faaliyetleri IIA Standartları ve Etik Kurallarına uyumlu
bulunmuştur. Bu doğrultuda Migros, Türkiye İç Denetim
Enstitüsü (TİDE) tarafından, mesleki farkındalığın gelişimi ve
yaygınlaşmasına katkıda bulunan kurum olarak “Kurumsal
Farkındalık” ödülüne layık görülmüştür.
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İş Etiği, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
Migros, faaliyetlerini Yönetim Kurulunca uygulaması
kararlılıkla desteklenen, Migros Etik Kuralları ve Rüşvet
ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasına tam uyum ile
sürdürmektedir. Etik Değerler Merkezi Derneği’nin bağımsız
görüşleri doğrultusunda oluşturulan Migros Etik Kuralları
tüm paydaşların erişebilmesi için kurumsal internet
sitesi ve faaliyet raporları aracılığıyla yayınlanmaktadır.
Migros, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasını
yıllık olarak gözden geçirmekte ve tüm çalışanlarına,
tedarikçi ve yüklenici firmalar başta olmak üzere iş
ortaklarına iletmektedir. Bu politika son olarak 2018 yılında
güncellenmiş ve Migros’un kurumsal internet sitesinde
kamuya açıklanmıştır. Migros faaliyetlerinde dolandırıcılık,
rüşvet veya yolsuzlukla ilgili şüpheli bir durum olduğunda,
konu hemen soruşturularak açıklığa kavuşturulur, gereken
hukuki süreç takip edilir ve gerekli olması durumunda
paydaşlar bilgilendirilir.
Migros, Etik ve İtibar Derneği’nin (TEİD) üyesidir. TEİD’in
B20 Yolsuzlukla Mücadele Ağı üyeliği, B20 Türkiye
Yolsuzlukla Mücadele Görev Gücü ve Çalışma Grubu üyeliği,
dünyada özenli inceleme (due diligence) konusunda lider
TRACE International Türkiye temsilciliği, Global Ethics
Network Bölge temsilciliği, European Business Ethics
Network üyeliği; yolsuzlukla mücadele, kolektif eylemler,
kurumsal yönetim ve etik konularında lider Basel Institure on
Governance çalışma grubu üyeliği bulunmaktadır. Migros,
TEİD’in bu alandaki bilgi birikiminden faydalanmaktadır.
TEİD 2017 yılında; Migros’un Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
Politikası’nı gözden geçirmiş ve TEİD’in üyelik beyannamesi
ve etik ilkeleri ile uyumlu bulmuştur. Aynı yıl Migros, TEİD
tarafından düzenlenen Uluslararası Etik Zirvesi’ne kurum
olarak katılımda bulunulmuştur. Bu sayede, etik yönetiminde
karşılaşılan riskler, krizler ve uyum alanında edinilen
öğretilerle iç çalışmalara yön vermiştir.

TEİD 2017 yılında; Migros’un
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
Politikası’nı gözden geçirmiş
ve TEİD’in üyelik beyannamesi
ve etik ilkeleri ile uyumlu
bulmuştur.

Migros; 2017 yılında ETİKA
Türkiye Etik Ödülleri’nde
dördüncü kez üst üste
Türkiye’nin En Etik Şirketleri
arasında seçilmiştir.
Rüşvet ve yolsuzluk 				
risk değerlendirmesi
Migros, yolsuzluk ve rüşvet konularını risk yönetimi
uygulamalarının bir parçası olarak görmekte ve risk
odaklı bir yaklaşımla incelemektedir. İlgili değerlendirme,
Şirketin yurtiçi faaliyetlerinin %100’ünü kapsamaktadır.
Bu riskler ve potansiyel etkiler denetimler süresince
değerlendirmelere tabi tutulmaktadır. Yolsuzluk ve rüşvet
konulu iç denetim bulguları ve etik ilkelerle ilgili konuların
değerlendirildiği Migros Etik Komitesi, Şirket üst düzey
yöneticilerinin katılımıyla yılda dört kez toplanmaktadır.
Yüksek düzeyde riskler tanımlandığında, üst yönetimin
de katılımıyla toplanan Migros Etik Komitesi bu riskleri
değerlendirmektedir. Buna ek olarak, çalışanların rüşvet
açısından yüksek riskli görevleri ve yolsuzluk riskleri de
değerlendirmeye alınmaktadır. Migros’un Denetimden
Sorumlu Komitesi ve Etik Komitesi, Rüşvet ve Yolsuzlukla
Mücadele Politikası kapsamına giren konularda üst yönetime
raporlama yapmaktadır.
Migros; 2017 yılında Etik Değerler Merkezi (EDMER)
tarafından düzenlenen ETİKA Türkiye Etik Ödülleri’nde
dördüncü kez üst üste Türkiye’nin En Etik Şirketleri arasında
seçilmiştir.
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ÜYELİK VE GİRİŞİMLER

4. Üyelikler ve Girişimler
Migros’un dahil olduğu gönüllü üyelikler ve destek verdiği girişimler aşağıda yer almaktadır.

Gıda Perakendecileri Derneği
(GPD – Yönetim Kurulu Üyesi)

Uluslararası Tüketici Ürünleri
Forumu (CGF – Yönetim
Kurulu Üyesi)

GS1 Türkiye Vakfı İktisadi
İşletmesi

Migros, 2010 yılından bu yana, dünya hızlı tüketim
ürünleri ve perakende sektörüne sosyal ve çevresel
sürdürülebilirlik, sağlık, ürün güvenliği ve uçtan uca değer
zinciri konularında yön veren Consumer Goods Forum’un
(Tüketici Ürünleri Forumu - CGF) üyesidir. Migros CEO’su
CGF Yönetim Kurulu’nun Perakende Başkan Yardımcısı
görevini üstlenmektedir ve CGF’in sürdürülebilirlik
taahhütlerinin imzacısıdır.

Belirlenen çalışmaların Türkiye’de ilk kez uygulanması
Migros öncülüğünde gerçekleşmektedir. CGF, tüm
üyelerinin yıllık çalışmalarını raporlayarak kamu ile
paylaşmaktadır (www.theconsumergoodsforum.com).
Migros’un CGF kararlarıyla paralel olarak geliştirdiği
taahhüt ve çözüm önerileri aşağıdaki tabloda
sunulmaktadır.

YASED (Uluslararası
Yatırımcılar Derneği)

Consumer Goods Forum (Tüketici Ürünleri Forumu - CGF) Taahhüt ve Çözüm Önerileri

ÇEVKO (Çevre Koruma
ve Ambalaj Atıkları
Değerlendirme Vakfı)

GGD (Gıda Güvenliği
Derneği)

TOBB (Türkiye Odalar Ve
Borsalar Birliği)

KİD (Kurumsal İletişimciler
Derneği)

SETBİR (Türkiye Süt, Et, Gıda
Sanayicileri Ve Üreticileri
Birliği)

TAMPF (Tüm Alışveriş
Merkezleri ve Perakendeciler
Federasyonu)

ICC (Milletlerarası Ticaret
Odası)

TUSİAD (Türk Sanayici ve
İşadamları Derneği)

ETÜDER (Ev Dışı Tüketim
Tedarikçileri Derneği)

Zamanlama

Taahhüt

Mevcut Durum

Sağlık

Süre sınırı
bulunmuyor

Perakendeci – üretici
işbirliğinde toplum sağlığına
yönelik eğitim ve bilinçlendirme
çalışmaları yapılması

Şirket, Sağlık Çalışmaları Yönetim Komitesi’nin üyesi
olarak hedef, çözüm ve takip süreçlerine katkı sağlıyor.
2018 yılında, üretici firmalarla işbirliği yapılarak Migros
mağazaları ve Migros Mobil üzerinden dengeli beslenme
ve hareket etmeye yönelik bilinçlendirme çalışmaları
başlatıldı.

2018’e kadar

Tüketicilerin bilinçli seçim
yapmalarını teşvik etmek için
sektör çapında ürün etiketleme
ve tüketici bilgilendirme
standartlarının oluşturulması

İyi Yaşam Mağaza Turları kapsamında etiket okuma
eğitimleri veriliyor.
Akıllı etiketleme çalışmaları tamamlandı. SKT (Son
Kullanma Tarihi) ve TETT (Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi)
farkının tüketicilere anlatılması için sektöre öncülük
edildi.

2020’ye kadar

Ormansızlaştırmayı durdurma

Tedarikçilerin sertifikalı ürün kullanımı takip ediliyor.

2025’e kadar

Gıda imhasını yarıya indirme

İlgili çalışma grubuna katılarak çözüm üretim sürecine
katkı sağlanıyor. Gıda imha oranları hesaplandı. Azaltım
için projeler geliştirildi, çalışmalar sürüyor.

2025’e kadar

Gelişmekte Olan Piyasalarda
HFC soğutucu kullanımının
aşamalı olarak sonlandırılması

İlgili çalışma grubuna katılarak çözüm üretim sürecine
katkı sağlanıyor. Doğal soğutuculu soğutma sistemi
geliştirildi. Yaygınlaştırma çalışmaları sürüyor.

Sosyal
Sürdürülebilirlik

Süre sınırı
bulunmuyor

Tedarik zincirinde zorla işçi
çalıştırılmasının önlenmesi

Çalışma gruplarının çıktı ve kararları takip ediliyor.
İnsan Hakları ve Fırsat Eşitliği Politikası bu çıktılar
doğrultusunda güncellendi. Dünya markalarının
vakaları ve sektörel çalışmalar inceleniyor. Şirket
operasyonlarında kesin bir dille yasaklanan çocuk işçi ve
zorla işçi çalıştırma konusuna tedarik zincirinin uyumunu
sağlamak için tedarikçilerine yıllık denetimler düzenliyor.

Uçtan Uca
Değer Zinciri

Süre sınırı
bulunmuyor

Dijital ortamda doğru ve şeffaf
veri akışının sağlanması, akıllı
etiketleme / barkodlama

İlgili Yönetim Komitesi’nin üyesi olarak; hedef, çözüm ve
takip süreçlerinde aktif rol oynuyor. GS1 teknolojisinin
kullanılarak sektör içinde ve tüketiciye yönelik doğru
veri akışının sağlanması için Türkiye çalışmaları Migros
öncülüğünde başlatıldı. Veri akışı için minimum veri seti
oluşturuldu, sistem entegrasyonu üzerinde çalışılıyor.

PERYÖN (Türkiye İnsan
Yönetimi Derneği)

TURMEPA (Deniz Temiz
Derneği)

TÜYİD (Yatırımcı İlişkileri
Derneği)

TEGEP (Eğitim ve Gelişim
Platformu Derneği)

EACD (Avrupa İletişim
Direktörleri Derneği)

TKYD (Türkiye Kurumsal
Yönetim Derneği)

KALDER (Türkiye Kalite
Derneği)

TEİD (Etik ve İtibar Derneği)

Merkezi Kayıt Kuruluşu

TİDE (Türkiye İç Denetim
Enstitüsü)

Ziraat Mühendisleri Odası

Ticaret Borsası

Konu

Çevresel
Sürdürülebilirlik
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MİGROS PAYDAŞLARI

5. Migros Paydaşları
Migros, tüm paydaşları için değer yaratmayı amaçlamaktadır.
Migros Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından gerçekleştirilen
önceliklendirme çalıştayında, şirketin tüm fonksiyonlarının
temsilcileri kendi deneyim ve gözlemleri doğrultusunda

Migros’un en öncelikli paydaşlarını “toplum ve müşterileri”,
“çalışanları”, “hissedarları ve yatırımcıları”, “tedarikçileri
ve birlikte iş yapılan kuruluş ve kişiler”, “resmi kurum ve
regülatörler” olarak belirlemiştir

Paydaşlar

İletişim kanalı

İletişim sıklığı

Toplum ve
müşteriler

Migros Çağrı Merkezi

Yıllık 850.000 kişiyle doğrudan iletişim / Günde 2.300 civarı çağrı yanıtlama –

Çalışanlar

Ayrıca izinli müşteriler arasından ayda 45.000 rastgele arama
Whats App hattı

2017 yılında kurulan sistem ile anlık olarak mesajlar yanıtlanıyor

Sosyal medya

Migros ve sektör ile ilgili 1,5 milyon farklı iletinın anlık takibi ve sentiment edilmesi

Tüketici ve trend araştırmaları

365 gün sürekli

İç İletişim Çalışmaları

Her çeyrekte yayınlanan Turuncu dergisi ile şirket içindeki ve sektördeki gelişmelerin,
şirket vizyon ve hedeflerinin aktarılması. Intranet üzerinden anlık güncellemelerle
bilgi akışının sağlanması. Migros Sosyal üzerinden çalışanların iş veya kişisel
paylaşımlarla sosyalleşmesi. Bölgelerde veya Türkiye çapında düzenlenen İç İletişim
toplantıları ile çalışanların, üst yönetim ile bir araya gelmesi

İşe Alım Değerlendirme Anketi

Her yeni işe alım sonrası

Çalışma Hayatını Değerlendirme

Her yıl

Araştırması

Hissedarlar
ve
Yatırımcılar

Migros Paylaşım Hattı

Yılda 19.000 çağrı / Aylık ortalama 1.583 çağrı / Günde 52 çağrı

Genel Kurul Toplantısı

Her yıl, yıllık finansal sonuçların açıklanmasını takiben, hissedarların katılımıyla Genel

Kurul Toplantısı yapılması ve akabinde kurumsal websitesinde toplantı tutanağının
yayınlanması
KAP açıklamaları

Yılın her çeyreğine ilişkin mali tabloların ilan edilmesi ve gerektiğinde özel durum
açıklamaları yapılması

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum

Her yıl

Raporu
www.migroskurumsal.com

Günlük olarak güncellenen kurumsal internet sitesinde ayrıntılı bilgi paylaşımı

Faaliyet Raporu

Şirketin operasyonel ve finansal sonuçlarının çeyreksel ve yıllık olarak kurumsal
websitesinde ve KAP’ta ilanı

Tedarik
Zinciri

Resmi
Kurumlar

Migros İş Ortakları Zirvesi

Her yıl

MeCom / MeMobil uygulamaları

Günlük güncelleme

Toplantılar

İhtiyaç duyuldukça

Toplantılar ve görüş talepleri

Belediye ve Bakanlıkların talepleri doğrultusunda - Üyesi olunan GPD, TAMPF, YASED,
TÜSİAD ve TOBB Perakendecilik Meclisi üzerinden görüş bildirimi

Denetimler

Aylık / Yıllık

Belediye ve Bakanlıklarla iletişim

Regülasyonlar, mevzuatlar ve yönetmeliklerin takibi ve gerekli bilgilendirmelerin
yapılması – Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile görüşülerek gelişmiş hedeflere uygunluk
açısından aksiyon alınması

İzin ve Ruhsat Başvuruları

Yeni faaliyet alanları ve her mağaza açılışlarında yasal izin ve ruhsatlar

Müşteri İlişkileri ve İletişimi
Migros, müşterilerine daha iyi bir alışveriş deneyimi
yaşatmak için en gelişmiş teknolojilerden faydalanarak tüm
kanallardan edindiği verileri bir havuzda toplamakta ve analiz
ederek anlamlandırmaktadır. Müşterilerinin geri bildirimleri,
Şirket stratejilerini şekillendirirken değerli bir girdi olarak
kabul edilmektedir.
Migros, TSE ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim
Sistemi belgesine sahiptir. Dijital dönüşümün bir uzantısı
olarak değişen tüketici alışkanlıkları doğrultusunda 2017
yılında müşteri iletişim kanalı olarak 0530 915 45 45 no’lu
Whats App hattı hayata geçirilmiştir.
Sosyal medya üzerinden doğrudan Şirket ile ilgili ve sektörü
ilgilendiren konular takip edilmekte ve müşteri talepleri, soru
ve ihtiyaçları doğrudan resmi Migros hesabına yöneltilmemiş
olsa dahi yanıtlanmakta ve çözümlenmektedir. 2017
yılında kurulan Sosyal Medya Takip Ekranları aracılığıyla
sektör ile ilgili konuşulan konular, olumlu – olumsuz öne
çıkan farklı paylaşımlar ve paylaşımlardaki sıradışı artışlar
anlık olarak takip edilip aksiyon alınmaktadır. Müşterileri
deneyimlerinden derinlemesine yararlanmak amacıyla
2017 yılında kurulan Müşterimi Merak EdiyoruM platformu
ile Money Club kart üyeleri arasından rastgele seçilen,
gönüllü müşteriler alışveriş deneyimlerini detaylı olarak
aktarmaktadır. İzinleri alınmış müşteriler arasından rastgele
seçilen ayda en az 45 bin müşteriye de arama yapılmakta,
onlardan alınan geribildirimler büyük veriye eklenmektedir.
Araştırma yöntemleri de müşterileri daha iyi anlamak için
etkin olarak kullanılmaktadır.

Yılda 60 bin kişiyi kapsayan müşteri anketleri ve fokus grup
çalışmaları yapılmaktadır. Migros, bu kadar büyük bir data
içerisinde mikro segmentlere kadar derinlemesine araştırma
yapabilme kabiliyetine sahiptir. Örneğin, Fikir Sepetim adlı
anket platformu ile Kars’taki mağazada marul alıp maydonoz
almayan müşterinin dahi alışveriş motivasyonlarını anlamak
için anket yapılabilmektedir. Bu platformla 2017 yılında
16 bin kişinin görüşleri alınmıştır. Binden fazla çalışan
ve müşterinin katkısıyla belirlenen kavramlar vasıtasıyla,
Nöro araştırma yöntemi kullanılarak iç ve dış müşterilerin
gözünden Şirketin hizmet performans ve algısı analiz
edilmektedir.
Hayata geçirilen yeni uygulama ve iyileştirmelerin %60’a
yakını müşterilerin geri bildirimleri üzerine inşa edilmiştir.
Migros’un Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası’nda,
müşterilerinin hangi bilgilerinin toplandığı, ne için kullanıldığı
ve bilgi güvenliğinin nasıl sağlandığı detaylı bir şekilde ifade
edilmektedir. Migros müşteri bilgilerinin korunmasıyla ilgili
güncellemeler ve aydınlatıcı bilgilendirmeler Migros internet
sitesinde paylaşılmaktadır. 2017 yılında Migros’a mahkeme,
savcılık veya Bakanlık gibi resmi makamlardan gelen, kişisel
bilgi güvenliğinin ihlali konulu bir bildirim olmamıştır.
Bununla birlikte, regülasyon ve mevzuat gereğince müşteri
bilgileri, ilgili müşterilerin talebi doğrultusunda silinmektedir
ve toplamda 7 müşterinin bilgileri, talepleri doğrultusunda
silinmiştir.
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bir sürdürülebilirlik çalıştayı düzenlenmiştir. Bu çalıştayın
çıktıları, GRI Standartları Temel seçeneğine uygun olarak
değerlendirilerek sürdürülebilirlik alanındaki ana konu
başlıkları belirlenmiştir.

Paydaş Değerlendirme Anketi
Sürdürülebilirlik için hazırlanan paydaş değerlendirme
anketinde sorgulanacak ana konu başlıkları öncelikle nöro
araştırma yöntemi kullanılarak bir grup katılımcı ile birlikte
deneyimlenerek ölçülmüştür. Nöro analiz sonucunda elde
edilen veriler doğrultusunda ankette kullanılan ifadeler,
anketin sunulacağı paydaş gruplarına uygun şekilde
yeniden düzenlenmiştir. Son haline getirilen anket şirket
intraneti üzerinden çalışanlara, e-posta ile iletişim izni olan
müşterilere, e-posta ve iş ortaklarına yönelik B2B iletişim
platformu MeCom üzerinden de tedarikçilere ulaştırılmıştır.
Raporlama dönemi boyunca müşteriler, çalışanlar ve

Müşteri, çalışanlar ve
tedarikçilerle yapılan çalışmalar
ve görüşmeler ile farklı iletişim
kanalları vasıtasıyla alınan geri
bildirimler raporun içeriğinin
oluşturulmasında dikkate
alınmıştır.

tedarikçilerle yapılan çalışmalar ve görüşmeler ile farklı
iletişim kanalları vasıtasıyla alınan geri bildirimler raporun
içeriğinin oluşturulmasında dikkate alınmıştır. Tüm sonuçların
ortak analizi sonucunda ana paydaşlar açısından Migros’un
hangi konulara odaklanmasının ve aksiyon alınmasının
daha önemli olduğu belirlenmiştir. GRI Standartlarına
uygun şekilde raporlama yapılması adına önceliklendirilen
hususların GRI Standart İçerik Endeksi’nde bulunan öğelerle
ilişkilendirilmesi yapılmıştır.
Tüm bu kapsamlı çalışmaların ardından ortaya çıkan çalışma
sonraki sayfada görülen Önceliklendirme Analizi tablosunda
açıklanmıştır. Analizde yer alan konular raporun kapsamı için
bir ana hat oluşturmaktadır.

Müşteri Sağlığı ve Ürün Güvenliği
Müşteri Memnuniyeti
İSG

İtibar ve güvenilirlik

3

Sürdürülebilir Büyüme ve
Ekonomik Fayda

Paydaş Bilgi Gizliliği ve
Güvenliği

Ürün ve Hizmetlere Erişim
Tedarikçilerle Diyalog
Çalışan Memnuniyeti

Yerel Topluma Katkı
Çevresel Etki

Çalışan Gelişim ve Fırsat
Eşitliği

İş Etiği ve Şeffaflık

2

Regülasyonlara Uyum

1

Orta

Migros, perakende sektöründe faaliyet gösteren bir
şirket olarak faaliyetlerinin etkisinin belirlenmesi ve
önceliklendirmesinde temel paydaş grupları başta olmak
üzere tüm paydaş gruplarının değerlerine gerekli önemi
gösteren bir tutum benimsemektedir. Raporun konu
başlıklarının seçiminde GRI ilkeleri dikkate alınmış ve bu
ilkeler doğrultusunda yapılan önceliklendirme analizinde,
paydaşlar için önemli ve öncelikli olan başlıkların belirlenmesi
adına Migros Sürdürülebilirlik Komitesi geri bildirimleri ile
çalışanlar, müşteriler ve tedarikçilere yönelik gerçekleştirilen
anket sonuçlarından yararlanılmıştır. Sürdürülebilirlik
Komitesi geri bildirimlerini almak üzere, farklı paydaş
grupları ile yakın ilişki halinde olan temsilcilerin katılımıyla

Önceliklendirme Matrisi
Yüksek

6. Önceliklendirme Yaklaşımı

Paydaş Değerlendirmeleri ve Kararları Üzerindeki Etkisi

22

Orta

Yüksek

Ekonomik, Çevresel ve Sosyal Etkilerin Önemi

Müşteri:
Migros denildiği zaman aklıma
ilk gelen şey "kalite anlayışı" olmuştur.
Çocukluğumdan hatırladığım kadarıyla, özel
kornası ile gelen gezici Migros otobüsü o
zamanki koşullarda da halka üst düzey
bir hizmet sunuyordu.

Çalışan:
Çevre bilinci ve
sürdürülebilirlik anlayışımız
bizi sektörümüzde öne
çıkarıyor.
Çalışan:
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği
karşısında almamız gereken
sorumluluğun bilincindeyiz. Bu
doğrultuda özellikle mağazalarımızda
kadın istihdamının artırılmasına
önem veriyoruz.

Tedarikçi:
Migros’a yıllardır ürün tedarik
eden biri olarak, hem gıda hem de gıda dışı
ürünlerde insan ve hayvan sağlığına verdiği
değerin farkındayım. Örnek teşkil etmek ve
farkındalık yaratmak açısından bu değerin
daha fazla duyurulması gerektiğini
düşünüyorum.

Müşteri:
Migros’u tercih sebeplerim arasında
ürün kalitesi, müşteri memnuniyeti gibi
faktörlerin yanında çevre bilinci, dünyada var
olan kaynaklarının korunması, toplum bilinci
ve çocukların eğitimi gibi konulara da
gereken hassasiyeti göstermesi
yer alıyor.
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Sürdürülebilirlik
Yönetimi
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Sürdürülebilirlik Yaklaşımı
Migros’un sürdürülebilirlik yaklaşımı, çevresel, toplumsal ve
ekonomik boyutlarıyla ele alınmakta, tüm karar ve çalışmalar
ulusal ve uluslararası önemli performans göstergeleri (KPI)
doğrultusunda değerlendirilmektedir. Sürdürülebilirlik tüm
Migros çalışanlarının temel sorumluluğudur. Bu sorumluluk
yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya yönelen şekilde
dağılmaktadır.

Sürdürülebilirlik Komitesi
Migros Yönetim Kurulu; iklim değişikliği, çevre, biyoçeşitlilik,
insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, yönetişim ve iş
etiği, sorumlu iş uygulamaları ve toplumsal gelişim gibi
sürdürülebilirlik konularına yönelik stratejik yaklaşımların
belirlenmesinden sorumludur. İcranın başında bulunan
Migros CEO’su, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen
stratejilerin hayata geçirilmesinden sorumludur. Migros
CEO’su bu sorumluluğu üst düzey yönetim takımıyla birlikte
yerine getirir.
Bunun yanında, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaların
yönetim, takip ve uygulaması amacıyla Migros İnsan
Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı’nın
başkanlığında, şirketin tüm ana fonksiyonlarını temsil
eden yöneticilerin katılımıyla Migros Sürdürülebilirlik
Komitesi oluşturulmuştur. Bu Komite, sürdürülebilirlik
konularına yönelik sorumlu yönetim ilkelerinin ele alındığı,
tüm departmanlara eşit katılım ve söz hakkı sunan bir
tartışma ortamı sunmaktadır.
Migros Sürdürülebilirlik Komitesi, Migros’un varlıklarına
ve ticari faaliyetlerine etki edebilecek yasal, fiziki,
çevresel, operasyonel, sosyo-ekonomik risk ve fırsatları
değerlendirmekte, ilgili sürdürülebilirlik konularını takip
ve analiz etmekte, performans takibinde kullanılacak
göstergeleri belirlemekte, performans hedeflerini
gerçekleştirmeye yönelik projeler yürütmektedir. Bu
çalışmalardan elde edilen sonuçları CEO ve üst yönetime
raporlamaktadır. Sürdürülebilirlik konularında elde
edilen performans, kurumsal performans değerlendirme
sisteminin de bir parçası haline gelmiştir. Şirketin tüm
ana fonksiyonlarının yıllık hedeflerinden birinin
sürdürülebilirlik alanında olması zorunludur. Özellikle
iklim değişikliğiyle mücadele alanında, inşaat işleri ve enerji
yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Grup
Müdürlerinin kurumsal performans hedef kartlarında enerji

tüketiminin ve gaz kaçaklarının azaltılması hedefleri
%10 - %20 arasında değişen ağırlığa sahip olmakla birlikte,
yıllık primlerini doğrudan etkilemektedir.
Sürdürülebilirlik Komitesi, tüm departman yöneticilerinden
bilgi almak suretiyle Çevre Politikasının etkinliğini yıllık
olarak denetlemekte ve takibini gerçekleştirmektedir.
Migros Çevre Politikası tüm çalışanlar tarafından bilinmekte
ve sahiplenilmektedir. Sürdürülebilirlik Komitesi’nde bulunan
tüm departmanların yöneticileri, çalışanların bu politikayı
uygulamaya koymasını talep ve takip etmektedir.

Şirketin farklı birimlerinin
liderlerini bir araya getiren
Migros Sürdürülebilirlik
Komitesi, sürdürülebilirlik
konularıyla ilgili yasal, fiziki,
çevresel, operasyonel,
sosyo-ekonomik risk ve
fırsatları değerlendirmektedir.
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EKONOMİK PERFORMANSIMIZ

A. Ekonomik Performansımız
Mağaza Sayısı

2017
Yurt İçinde

1.635

44

17
162
2017
Yurt Dışında

39
Toplam 1.897
Sermaye Yapısı
Adı

Pay Oranı (%)

Pay Tutarı (TL)

50,00

89.015.000

Kenan Investments S.A.

15,13

26.937.336

Moonlight Capital S.A.

8,07

14.371.000

26,80

47.706.664

100,00

178.030.000

MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.

Diğer
Toplam

2017 yılı sonu
itibariyle 1.897
mağazayla
tüketiciye
ulaşılmaktadır
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EKONOMİK PERFORMANSIMIZ

2017 Yılı Ekonomik Gelişimi

İstihdam, Erişim ve Üretimin Etkisi

Güncel Satın Alma ve Sermaye Değişiklikleri

Sivil Topluma Katkı

Migros verimlilik odaklı büyüme stratejisi ve yenilikçi
uygulamalarıyla sadece değer zinciri için değil, Türk
ekonomisi için de değer yaratmaktadır. Migros 2017 yılsonu
itibarıyla, yurt içinde 73 ilde Migros Jet, Migros, MM, MMM
ve 5M formatları, Macrocenter ve Kipa mağazalarıyla
farklı ihtiyaçlara uygun ürün çeşitlerini müşterilerine
ulaştırmış, yurt dışında Kazakistan ve Makedonya’da
Ramstore mağazalarıyla hizmet sunmuştur. Dijital ve
mobil platformları tercih eden müşterilerinin 27 ilde ev
veya işlerine kadar hizmet götüren Migros Sanal Market,
2017 yılında 1,7 milyon kayıtlı müşterisiyle ulaştığı hane
sayısını %17 artırmıştır. Migros Toptan ise kafe - restoran,
otel, catering firmaları gibi toptan alım yapan müşterilerine
hizmet sunmaktadır. Tazedirekt markası da ayrı bir e-ticaret
sitesi ve operasyon yönetimi ile faaliyetlerini Migros çatısı
altında sürdürmektedir.

Ülke çapında bir istihdam merkezi olan Migros aynı
zamanda yöresel kalkınmanın lokomotifidir. Migros’un
mağazalarındaki çalışanları, Şirketin insan kaynağının
%95’ini oluşturmaktadır. Yurt içindeki çalışanların %71’i
İstanbul dışında istihdam edilmekte ve çalışanların
%54’ü kendi memleketlerinde çalışmaktadır. Tüm yıl
boyunca, Türkiye çapında farklı illerdeki mağazalar için işe
alımlar gerçekleştirilmektedir. Mağazalar dışında ise Genel
Müdürlük kadrosu, mağazaların bağlı bulundukları bölge
müdürlükleri ve şube direktörlükleri için yıl içerisinde işe
alımlar yapılmaktadır. Migros, 2017 yılında da ‘istihdama
katkı’ misyonunu sürdürerek, 5.500 kişiye yeni istihdam
sağlamıştır. 2017 yılsonu itibarıyla Migros’un doğrudan çalışan
sayısı 29.431’e yükselmiştir. Kipa çalışanları ve dolaylı iş gücü
ile birlikte Migros çatısı altında görev alanların sayısı 45
bine yaklaşmaktadır. Migros’un 2017 yılında 1.000 TL ve
üzeri alım yaptığı, Kipa hariç aktif 1.789 tedarikçisi vardır. Kipa
ile bu sayı 2.016’ya yükselmiştir. Tedarikçi ve iş ortaklarının
çalışanlarıyla birlikte sağlanan ekonomik etki alanı daha da
yaygınlaşmaktadır. Son 5 yılda mağaza sayısını 2 katından
fazlasına çıkaran Migros, 2018 yılında 120 – 150 yeni mağaza
daha açarak istihdam yaratmaya devam edecektir.

Migros, 1 Mart 2017 itibarıyla ağırlıklı olarak Ege
Bölgesi’nde faaliyet gösteren modern perakende zinciri
Kipa’nın hisselerini %95,50 oranında devralmıştır. Şirketin
entegrasyon süreci 2017 yılı Ağustos ayında gerçekleşmiştir.
Kipa’nın diğer hissedarlarına yönelik zorunlu pay alım teklifi
sonucunda Migros’un Kipa’daki payı %96,25’e yükselmiştir.

Toplumsal ihtiyaç alanlarında çalışanları, müşterileri,
tedarikçileri, vakıflar, dernekler ve diğer sivil toplum
kuruluşları ile işbirliği yaparak çeşitli projelere imza atan
Migros, böylece projelerin kapsamını çarpan etkisi ile
genişletmektedir. Örneğin; Migros Sanal Market üzerinden
alışveriş yapan Migros müşterileri; Koruncuk Vakfı, TEGV ve
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı‘na
(Ziçev) bağış yapabilmektedir. Bunun dışında, Kurban
Bayramı’nda Migros ve Migros Sanal Market müşterilerine
Koruncuk ve Ziçev’e bağış göndermeleri için fırsat
tanınmaktadır. Ramazan döneminde Migros’un özel olarak
hazırladığı Ramazan kolileri de Kızılay’a bağışlanabilmektedir.
Bunların yanında, kurumsal olarak Migros, 2017 yılında
toplam 348.231 TL sosyal yardım ve bağışta bulunmuştur.

Migros’un konsolide satışları 2017 yılında %38,7 artarak
15.344 milyon TL’ye ulaşmıştır. Kipa haricindeki büyümesi
ise %21,3 olarak gerçekleşmiştir. Migros’un ekonomik etkiye
ilişkin ilk ve en temel sorumluluğu vergi ve diğer finansal
yükümlülükleri tam olarak ve zamanında yerine getirmek
ve bu alanda kamuoyunun nezdinde örnek teşkil etmektir.
Migros tarafından, bağımsız denetimden geçmiş, 2017 yılı
konsolide UFRS mali tablolarına göre ödenen kurumlar
vergisi 78,3 milyon TL’dir. 2017 yılına ait “vergi, resim ve harç”
giderleri ise 21,5 milyon TL’dir.

Kipa dahil toplam

355
yeni mağaza

yeni mağaza

eklendi

açıldı

Türkiye’deki hanelerin %80’ine ulaşan Migros’un tüm
sosyo-ekonomik çevrelerden müşterisi bulunmaktadır.
Şirket mağazalarında yıl boyu müşterilerine sunduğu
1.500’den fazla markalı ve özgün markalı ürün ile en iyi
fiyat garantisi sunarak tüm sosyo-ekonomik çevrelerden
insanların kaliteye uygun fiyatla ulaşmasını mümkün
kılmaktadır.

Migros, 2017 yılında 193 yeni mağaza açarak yıllık mağaza
açma hedefine ulaşmıştır. Kipa mağazaları ile birlikte, şirket
bünyesine katılan yeni mağaza sayısı 355 olmuştur. 29
Kasım 2017’de şirket ortaklarından Moonlight Capital S.A.,
sahibi olduğu Migros paylarının bir kısmının yurtdışında
yerleşik kurumsal yatırımcılara satışını gerçekleştirmiştir.
İşlem sonrası, Moonlight Capital S.A’nın Migros’ta sahip
olduğu paylar %8,07 ve BC Partners’ın yönettiği fonlar
üzerinden Migros’ta kalan toplam payı %23,2 olmuştur.
Raporlama sürecinde, bu gelişmelerin dışında, şirketin
büyüklüğü, yapısı, mülkiyeti veya tedarik zincirinde herhangi
önemli bir değişiklik olmamıştır.

Raporlama yılı içerisinde, sosyal ve ekonomik konularda,
kanun ve yönetmeliklere uyulmaması nedeniyle Migros’a
uygulanan önemli bir ceza veya yaptırım bulunmamaktadır.

Şirkete 2017 yılı içerisinde, rekabete aykırı davranış
veya tekelleşme mevzuatı ihlali kapsamında bir bildirim
olmamıştır.

193

Mağaza sayısı
5 yılda 2’ye
katlandı

5.500

kişiye yeni istihdam

%38,7
büyüme

Migros çatısı
altında 45.000
kişi görev
alıyor
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B. Sosyal Performansımız

1. İnsan Kaynağımız
İnsan Kaynakları Yaklaşımı
Migros İnsan Kaynaklarının en önemli stratejik hedefleri;
bilgili, müşteri ve süreç odaklı, dinamik ve Migros’un öncü
konumunu korumaya yönelik çabaları destekleyen bir
insan kaynağı oluşturmaktır. İnsan kaynakları süreçlerinin
ve çalışanlarla ilişkilerin, Migros İnsan Kaynakları Politikası
ve ilkelerine uygun olarak yönetimi, İnsan Kaynakları
ve Endüstri İlişkileri Genel Müdür Yardımcılığı’nın
sorumluluğunda, yönetmeliklerle ve kurum iş etiği esasları
ile açıkça tanımlanmakta ve taahhüt edilmektedir.
Migros, Türkiye ve yurt dışındaki iştirakleri ile birçok farklı
dil, din ve etnik kökene sahip işgücüyle hizmet vermektedir.
Migros, çalışanlarına eşit fırsatlar sağlayan adil bir işverendir.
Migros, İnsan Hakları ve Fırsat Eşitliği Politikası’nda da
belirtildiği üzere faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda Birleşmiş
Milletler İş Hayatı ve İnsan Kaynakları Rehber İlkeleri’ne ve
ILO Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi’ne
uyumlu şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Migros her türlü
riskli durum veya olumsuz gelişmelerde dahi bu standartlara
bağlı kalacağını taahhüt etmektedir. İnsan hakları risk
değerlendirmesi, iş riskleri değerlendirmesinin bir parçasıdır.

Migros, insan hakları konusunda tüm çalışanlarının ve
Şirketin ilgili standartlara tam uyumda bulunması gerektiğini
vurgulamaktadır.
İşe alım ve yerleştirmeden ücretlendirmeye kadar tüm
insan kaynakları kararları, ayrıntılı olarak tanımlanmış görev
profilleri uyarınca yürütülür. Başvuran adayları kültür, yaş,
cinsiyet ve engellilik ayrımı yapmaksızın yetkinliklerine göre
işgücüne kabul etmektedir. İnsan kaynakları değerlendirme
sistemi, herkese eşitlik ilkesi çerçevesinde uygulanmakta,
genel ve objektif kriterlerle çalışanların yetkinliklerini,
kabiliyetlerini ve performansını ölçümlemekte ve takip
etmektedir. Raporlama döneminde herhangi bir ayrımcılık
vakası yaşanmamıştır.
Migros, en az bir yıl hizmet verdikten sonra istifa ve kötü
davranış dışındaki nedenlerle işten ayrılan çalışanlarına
(emeklilik, askerlik vb), yasaların ön gördüğü hal ve şartlarda
kıdem tazminatı ödemektedir. Migros’un konuyla ilgili
süreçlerini detaylandırdığı Tazminat Politikası kurumsal web
sitesinde kamuya açık bir şekilde yayınlanmaktadır.
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Çalışan Profili

Çalışan Memnuniyeti

Migros’un çalışanlarının %80’i Y kuşağıdır ve yaş ortalaması
31’dir. Çalışanlarının %82,1’i mağaza çalışanı, %17,9’u mağaza
yöneticisi ve idari birimlerdir. İdari birimler ve mağaza
yöneticilerinde ortalama kıdem süresi 10 yıldır. Yurt içi ve
yurt dışında toplam kadın çalışan oranı %40 iken, Migros
ve Ramstore dahil olmak üzere kadın yönetici oranı ise
yaklaşık 1 puan artış göstererek %28,2’ye ulaşmıştır. 2018
yılı itibarıyla Kipa satın alması nedeniyle oranlar yeniden
güncellenerek, her iki şirket dahil kadın yönetici oranının
%27,5 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu oranın 2022
yılında tekrar %28’e çıkarılması hedeflenmektedir. Migros,
dünya perakende sektöründe, üst düzey kadın yönetici
oranının artırılması misyonuyla kurulan, Hollanda menşeili
Lead Network’un Türkiye kolunun kuruluşuna destek
vermiştir. Lead Network Türkiye’nin Başkan Yardımcılığı
görevini Migros Hızlı Tüketim Ürünleri Pazarlama Direktörü
üstlenmektedir. Yönetim Kurulunda Kadın Mentorluk
Programına da her yıl bir üst düzey kadın yöneticinin
katılımı sağlanmaktadır.

Migros faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda yerel halkın
istihdam edilmesine önem göstermektedir. 3 ülkede
faaliyet gösteren Migros’un belirgin faaliyet alanı, cirosunun
%97’sine denk gelen ve Kipa’nın da dahil olduğu Türkiye
operasyonlarıdır. Migros’un Türkiye faaliyetlerini yürüten
Üst Yönetiminin tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır.
2017 yılında, Migros çatısı altında, 582 engelli çalışan görev
almıştır.

60

40

%

%

Yaş aralığı

%46,7

30-50 yaş arası

%51,7

50 yaş üstü

%1,6

6.500’ü aşkın değerlendirme gerçekleştirmektedir. Mağaza
çalışanı performans yönetimi kapsamında ise 16.800’ü
aşkın mağaza çalışanı, yöneticileri tarafından yılda iki kez
değerlendirilmektedir.

2017 yılı doğrudan insan kaynağı istatistikleri
İstanbul

İstanbul Dışı

Yurt Dışı İştirakler

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Toplam

Tam zamanlı çalışan

2.779

5.066

6.939

11.434

748

488

27.454

Yarı zamanlı çalışan

146

200

947

684

0

0

1.977

2.925

5.266

7.886

12.118

748

488

29.431

Toplam

* Çalışan sayı ve dağılımı Migros Ticaret A.Ş.’nin Kipa dahil tüm faaliyetlerini kapsamaktadır.

İşe Alım Performansı
2017 yılında Migros’a 304.000 aday iş başvurusunda
bulunmuş ve 5.500 kişiye yeni istihdam sağlanmıştır.
Ayrıca, açık pozisyonlar için ayrıca iç başvuru sisteminden
faydalanılmaktadır. 2017 yılında 342 pozisyon, iç
kaynakların kullanılmasıyla doldurulmuştur. “Arkadaş
Öneriyorum” projesi ile çalışanlardan gelen öneriler
doğrultusunda 2017 yılında 232 kişi Migros bünyesine
kazandırılmıştır. Migros, projeye katılarak arkadaşlarının işe
alınmasına vesile olan 132 çalışanını ödüllendirmiştir.

Migros, faaliyetleri kapsamında, mağazalarda başlangıç
seviyesinde ücretlendirme, cinsiyet fark etmeksizin, asgari
ücret ve yan haklar üzerinden yapılmaktadır. Operasyonel
değişiklikler ve işten ayrılma süreçlerinde yasal ihbar süreleri
yanında yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesi ile belirlenmiş
ihbar süreleri uygulanmaktadır.

Çalışan bağlılığı sonuçlarına yönelik çalıştaylar ve
departmanlar özelinde belirlenmiş Çalışan Bağlılığı
Kaptanlığı Uygulamaları sayesinde 2017 çalışan bağlılığı
sonucu 2016 sonucunun 4 puan üzerinde gerçekleşmiştir.
Çalışanların memnuniyetini artırmak, sorunlarını çözmek
ve etik ilkelerin olası ihlali durumlarını en çabuk şekilde
ele almak amacıyla kurulan Migros Paylaşım Hattı
bulunmaktadır.

Yetenek Yönetimi
Migros, idari birim çalışanları ve mağaza yöneticilerine
yönelik performans yönetimi süreci kapsamında her yıl

Oran (%)

30 yaş altı

Migros, çalışan sadakatinin artırılması, iç ve dış müşteri
memnuniyetinin geliştirilmesine yönelik birçok proje
yürütmektedir. “İşe Alım Değerlendirme Anketi” ile Migros
Ailesi’ne yeni katılan tüm çalışanların işe alım süreçleriyle
ilgili deneyimleri öğrenilmektedir. Migros çalışanlarının
memnuniyet ve bağlılığını ölçmek ve iyileştirmek amacıyla,
bağımsız bir araştırma şirketi aracılığıyla her yıl “Çalışma
Hayatını Değerlendirme Araştırması” gerçekleştirmektedir.

Genel Müdürlükteki idari birim çalışanları ve mağaza
yöneticileri ayrıca 2 yılda bir 360° Yetkinlik ve Potansiyel
Değerlendirmesine tabi tutularak güçlü ve gelişime açık
yönleri tespit edilmekte ve çalışanların gelişim planları
oluşturulmaktadır. 2 yılda bir gerçekleşen süreçte 2016
yılında 3.250’nin üzerinde, 2017 yılında ise 600’ün üzerinde
Migros çalışanı bu kapsamda değerlendirmeye alınmıştır.
2016 yılından itibaren, Makedonya ve Kazakistan’daki
Ramstore çalışanları da sisteme dahil olmuştur.
360° Yetkinlik ve Potansiyel Değerlendirme’nin yanı sıra CEB
SHL firması aracılığıyla çalışanların yetkinlik potansiyellerini
ortaya çıkaracak değerlendirmeler gerçekleştirilmektedir.
2017 yılında Kipa satın almasının ardından, Kipa çalışanları
da sürece dahil olmuştur. Bu süreçlerin sonunda çalışanlar
gelişim planlarına yön verebilecekleri çok detaylı, kapsamlı
ve yön gösterici raporlar almaktadır.

2017 yılında Migros
Ödüllendirme Sistemi’nden
6.700’ün üzerinde Migros
çalışanı faydalanmış, toplam
2.200.000’ün üzerinde ödül
puan dağıtılmıştır.

Çalışanların yaratıcılık, katma değer sağlama ve takım
çalışması konularındaki performanslarını takdir etmek
amacıyla Migros Ödüllendirme Sistemi kullanılmaktadır.
Bu bağlamda, 2017 yılında 6.700’ün üzerinde Migros
çalışanı farklı ödüllerin sahibi olmuş, toplamda 2.200.000’in
üzerinde ödül puan dağıtılmıştır.
2017’da performans ve kariyer gelişim değerlendirmesine
tabi tutulan çalışan dağılımı* aşağıda sunulmuştur.
Pozisyon

Kadın

Erkek

+

Merkez

%91

%97

%95

Mağaza Yönetimi

%98

%99

%99

Mağaza Çalışanı

%97

%97

%97

Toplam

%97

%97

%97

*Performans değerlendirme çalışmalarına Kipa çalışanları
dahil edilmemiştir.
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Kariyer Yönlendirmesi

Çalışan Sağlığı Programı

Sendikalaşma Hakkı

Migros, çalışanlarına göreve başladıkları andan itibaren
kariyer yönlendirmesi, mentorluk, mesleki ve kişisel gelişim
desteği vermektedir.

Migros çalışanlarının daha iyi bir yaşama sahip olmaları
için eğitim ve sağlık seminerleri ile sağlık kontrolleri
gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, Migros çalışanlarına
özel sağlık sigortası, sağlık hizmeti ve beslenme uzmanına
kolay ve uygun ulaşım sağlanmakta, yemekhanesi
olan merkezlerdeki yemeklerin kalorileri günlük olarak
duyurulmakta ve diyet menü seçenekleri sunulmaktadır.

Migros, 1972 yılından bu yana sendikalaşma hakkına
saygı duyulan bir iş ortamı sunmaktadır. Sendika ve
Migros arasındaki yapıcı diyalog, zorla işçi ve çocuk işçi
çalıştırmanın ortadan kaldırılması, bütün yerel kural ve
yönetmeliklere uyulması, tarafsız ve adil olunması gibi
çalışma hayatı ile ilgili konuları kapsamaktadır. Bu çerçevede,
Migros çatısı altında, insan haklarına ve ILO standartlarına
uymamak, disiplin cezası veya cezai uygulamayla
sonuçlanabilmektedir.

Kariyer planlaması ve terfi süreçlerinin yönetimine yönelik
Migros Kariyer Tarifleri uygulaması yürütülmekte, tüm
mağaza ve departmanlarda görevli çalışanların kendi
kariyerlerini adil ve objektif bir şekilde yönetmeleri
mümkün kılınmaktadır. 2017 yılında Mağaza Kariyer
Tarifleri çerçevesinde mağaza yönetim kadrolarının %98’i iç
kaynaklardan karşılanmıştır.

2017 yılında Mağaza Kariyer
Tarifleri çerçevesinde
mağaza yönetim
kadrolarının %98’i
iç kaynaklardan karşılanmıştır.

Çalışan Gelişimine Katkı
Migros, bütün çalışanlar için işyerinde eğitim ve yaşam boyu
öğrenme fırsatlarının sağlanması taahhüt edilmektedir.
Sürekli gelişim anlayışını Migros’un kurum kültürü haline
getirmek amacıyla kurulan Migros Perakende Akademisi,
üniversite işbirlikleri, sınıf eğitimleri ve e-eğitim seçenekleri
ile çalışanlarının kişisel ve kariyer gelişimlerine destek
sağlamaktadır. 2017 yılında Migros çalışanları, kadın - erkek
ayırt etmeksizin, kişi başı ortalama 20 gün mesleki ve kişisel
gelişim eğitimleri almıştır. Türkiye ortalamasında bu sayı 5,5
gündür. 2017 yılında mesleki ve kişisel eğitim alan toplam
çalışan sayısı 36.780’dir. Verilen eğitimlerle çalışanların en az
%90’ına ulaşma hedefi aşılmıştır. Migros Perakende Akademisi,
mağaza çalışanı, mağaza yöneticisi ve idari birimler

Çalışanların eğitim istatistikleri:
Mağaza Yönetimi

Mağaza Çalışanı

İdari Birimler

Yıllık Ortalama
Eğitim Süresi

Yıllık Ortalama
Eğitim Süresi

Yıllık Ortalama
Eğitim Süresi

35 gün

19 gün

13 gün

çalışanlarının eğitimi için üniversitelerle işbirliği yapmaktadır.
Bu bağlamda; Boğaziçi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi,
Koç Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Karadeniz Teknik
Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve Georgia State Üniversitesi
ile uzun soluklu eğitim ve sertifika programları yürütmektedir.
Bunların arasında yer alan Migros Perakendecilik Önlisans
ve Lisans Programı ile üniversite eğitimini tamamlayamamış
çalışanlar 5 sertifika programını bitirerek Migros içerisinde
önlisans, bunun üzerine 3 sertifika programı daha bitirenler
ise lisans mezunu sayılmaktadır. Migros Perakende
Akademisi, 2017 sonu itibarıyla dünyanın dört bir yanından
kurumsal akademilerin ve şirketlerin eğitim birimleri
tarafından verilen ödüllerini 36’ya yükseltmiştir.

2017 yılında mesleki ve kişisel
eğitim alan toplam çalışan
sayısı 36.780’dir.
Verilen eğitimlerle çalışanların
en az %90’ına ulaşma hedefi
aşılmıştır.

Ayrıca diyabetle yaşam, sigarayı bırakma, meme sağlığı
veya ofis ergonomisi, derin dinlenme gibi konularda söyleşi
ve taramalar gerçekleştirilmekte, katılamayanlar için ise
broşür ve afişlerle bilgilendirme yapılmaktadır. Hobi ve
gezi kulüpleri ile çalışanların farklı alanlarda gelişimi ve
sosyalleşmesi için uygun ortam sağlanmaktadır.
2017 yılında, gerçekleştirilen 20 farklı uygulamadan
toplamda 2.035 Migros çalışanı faydalanmıştır.

Migros ile Tez-Koop İş Sendikası arasında, 1 Mayıs 2017 ve
31 Aralık 2019 arasında geçerli olan ve Migros çalışanlarının
%64’ünü kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.
Toplu iş sözleşmesinde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında
Koruyucu Besin Yardımı, Temizlik Malzeme ve Araçları,
Sağlık İzni ve Ücreti, İşyeri Doktoru, Muayene Odası ve
Ecza Dolapları, Hastalık ve Hafif İşlerde Çalıştırılacak
Kişiler, İş Elbiseleri ve Gereçleri konularını içeren hükümler
bulunmaktadır. Migros, sendika üyesi çalışanlarına gıda
bonusu ve yol yardımı yan haklarını sağlamaktadır.

Kurumsal Politikalara Uyum

Migros, kurumsal
politikalarının içeriklerini
e-eğitim olarak tüm mevcut
ve yeni başlayan çalışanlarına
sunmaktadır.
Bu e-eğitimi 2017 yılı
sonuna kadar 26.784 Migros
çalışanı tamamlamıştır.

Migros çalışanları işe başlamaları ile birlikte Migros Etik
Kuralları konusunda bilgilendirilmektedir. Migros’un
“İnsan Kaynakları”, “İnsan Hakları ve Fırsat Eşitliği”,
“Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele” ve “Sorumlu Tedarik”
politikaları her yıl gözden geçirilmekte ve güncellemenin
olduğu durumlarda çalışanlara e-mail ve tamim yoluyla
bilgilendirme yapılmaktadır. Şirket ilgili kurumsal
politikalarının çalşanları tarafından benimsendiğine emin
olmak için politika içeriklerini e-eğitim olarak tüm mevcut
ve yeni başlayan çalışanlarına sunmaktadır. Tüm kurumsal
politikaları kapsayan, ilgili e-eğitimi 2017 yılı sonuna kadar
26.784 Migros çalışanı tamamlamıştır.
Migros’un çalışanlarına yönelik hazırladığı, tüm kurumsal
politikalarını büyük bir şeffaflıkla ve detaylı olarak açıklayan
“Turuncu Kitap” isimli bir kılavuz kitabı bulunmaktadır.
Tüm çalışanlarla e-posta ile paylaşılan ve işe yeni başlayan
kişilere de gönderilen Turuncu Kitap, şirket intranetinde sık
kullanılanlar bölümünde yer almaktadır.
Kazakistan ve Makedonya’da Ramstore markası ile yürüttüğü
faaliyetler için de ilgili politikalar yerel diller olan Kazakça,
Makedonca ve Rusçaya çevrilip internet sitelerine ve şirket
intranetlerine yüklenmiş, çalışanlara e-posta ile politikaların
bilgilendirmesi yapılmıştır. Mağaza çalışanlarının eğitimi için
de basılıp mağaza panolarına asılmıştır.
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Çalışanların Etik
Sorumlulukları

Denetim ve Uyum
Kontrolleri

2. Sağlık ve Güvenlik

Çalışanların etik, rüşvet ve yolsuzluk kapsamına giren
ihlalleri İnsan Kaynakları Departmanı tarafından ele
alınmakta ve ardından üst yönetime raporlanmaktadır.
Sendika üyesi çalışanlar tarafından bu kuralların ihlal
edilmesi halinde, Toplu İş Sözleşmesi kurallarına uygun
olarak sendika temsilcilerinin de katıldığı disiplin kurulu
toplanmaktadır. Migros Etik kurallarının ve Rüşvet ve
Yolsuzluk ile Mücadele Politikası’nın ihlalleri çalışanların iş
sözleşmelerinin feshi ile sonuçlanmaktadır.

İnsan Kaynakları Politikası ve İnsan Hakları ve Fırsat Eşitliği
Politikası’nın uygulanması ve politikalara uyum, iç denetim
departmanı tarafından düzenli olarak ve net denetim
talimatları esasına göre izlenmekte ve üst yönetime
raporlanmaktadır. Uygunsuzluk potansiyeli olan konulardan
haberdar olunması veya şikayet alınması halinde, bu
konularla ilgili ek denetimler düzenlemekte ve gerekirse
iç teftiş çalışmaları için işbirliği yapılmaktadır. İnsan hakları
konusundaki etki değerlendirmelerine Migros’un Türkiye
faaliyetlerinin tamamı tabi durumdadır.

İş Ortamında Emniyet ve Güvenlik

Migros Etik Kuralları, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
ve Sorumlu Tedarik politikalarına aykırı şekilde tedarikçi
firmadan menfaat sağladığı bildirilen bir mağaza çalışanı
hakkında inceleme başlatılmış ve Disiplin Kurulu kararıyla ilgi
çalışanın hizmet akdi feshedilmiştir.
Migros’ta çalışan ve Migros ile çalışan herkes yolsuzluk ve
rüşvetin önlenmesi konusunda sorumluluğa sahiptir. İlgili
konulardaki herhangi bir şüphe doğrudan Etik Kurulu’na
iletilen etikkurul@migros.com.tr e-posta adresi üzerinden
bildirilebilmektedir. Ayrıca açık kapı politikası sayesinde, etik
kurallarının ihlal edilmesi halinde, Migros çalışanları ve diğer
paydaşları, Şirketin tüm iletişim kanallarından üst yönetim
dahil olmak üzere Migros yöneticileriyle doğrudan iletişime
geçebilmektedir. Potansiyel ihlaller Migros çalışanları
tarafından isim bildirmeksizin ihbar edilebilmektedir. Migros,
görevi kötüye kullanma ihbarı yapan personele misilleme
yapılmaması yaklaşımını benimsemiştir. Bu doğrultuda;
hiçbir Migros çalışanı, etik olmayan bir davranışta bulunmayı
reddetmesi ya da Migros Etik Kuralları’na uygun hareket
etmesi sebebiyle Şirketin uğradığı zarardan sorumlu
tutulamaz ve bu gibi bir durumdan dolayı yaptırıma maruz
kalmaz. 2017 yılında, mağaza çalışanlarının sözlü olarak
tacize uğradıkları iddiası ile gelen şikayetler hakkında
inceleme yapılmış, şikayete konu olan 4 çalışanın hizmet
akdi, Disiplin Kurulu kararı ile fesh edilmiştir.
Migros çalışanları ile ilgili müşteriler, tedarikçiler ve diğer
paydaşlar Çağrı Merkezi veya etik@migros.com.tr adresi
üzerinden rüşvet, yolsuzluk ve diğer etik konularındaki
şikayet ve ihbarlarını bildirebilmektedir. Bu kanallar üzerinde,
etik kurallara uyumsuzluk çerçevesinde ihbarlar alınmış,
gerekli değerlendirmeler yapılarak çözümlenmiştir. Bu
kanallar üzerinde, 2017 yılında etik kurallara uyumsuzluk
çerçevesinde biri depo görevlisi, diğerleri mağaza çalışan
ve güvenlik görevlileri ile ilgili olmak üzere toplamda 5
adet ihbar alınmış, gerekli değerlendirmeler yapılarak
çözümlenmiştir.

İnsan Hakları ve Fırsat Eşitliği Politikası doğrultusunda,
Migros faaliyet alanını oluşturan kendi operasyonları ve
değer zincirini oluşturan diğer tüm operasyonlarda, 2020
yılına kadar %99 uyum hedeflemektedir. 2017 yılında yapılan
iç denetimlerde, Migros’un operasyonları dahilinde insan
hakları ihlali tespit edilmemiştir. Migros bordrolu çalışanlar
arasında çocuk işçi çalıştırma veya zorla işçi çalıştırma gibi
vakalar mevcut değildir. Migros bünyesinde, çocuğu olan
kadın çalışanlarına tüm yasal izinler ve kanun, yönetmelik
ve toplu sözleşme hükümleri ile sağlanmış tüm haklar
verilmektedir. Çocuğu olan erkek çalışanlara verilen doğum
izni hakkı ise 5 işgünüdür.
Şirketin ayrımcılık, çocuk işçi çalıştırma, zorla çalıştırma,
toplu sözleşme ve örgütlenme özgürlüğü konularında insan
hakları bildirimleri raporlama dönemi için uluslararası
ISAE 3000 (Revised) standardına uyumlu şekilde bağımsız
olarak doğrulanmıştır. Bağımsız doğrulama beyanı Ekler
bölümünde yer almaktadır.

6331 sayılı İSG Kanunu’na uygun olarak Migros’un Genel
Müdürlük, şube direktörlükleri ve mağazaları az tehlikeli
sınıfta; MİGET, Gebze Et, dağıtım merkezleri ve meyve sebze
depoları tehlikeli sınıfta tanımlanmaktadır.
Migros, çalışanlarına sağlıklı ve güvenli işyeri ortamı
sağlamayı taahhüt eder. 2013 yılından itibaren Migros
Genel Müdürlüğü’nde İnsan Kaynakları Yönetimi ve ilgili
departmanların üst düzey yöneticilerden oluşan ve
doğrudan CEO’ya raporlama yapmakta olan İş Sağlığı
ve Güvenliği Kurulu oluşturulmuştur. İSG (İş Sağlığı ve
Güvenliği) alanında en üst düzey yönetim birimi olarak
hareket eden bu kurulda düzenli olarak Türkiye genelinde
faaliyet gösteren tüm Migros işyerlerinin İSG süreçleri
değerlendirilmekte, ilgili kararlar alınmaktadır. Üyeleri tam
zamanlı veya yasal süreçler çerçevesinde atamaları yapılan
iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerini de kapsayan
İSG Kurul toplantıları ise mağazalar, MİGET, dağıtım
merkezleri ve meyve sebze depolarında düzenli olarak
gerçekleştirilmektedir.
2017 yılında mağazalar, Genel Müdürlük ve direktörlükleri,
dağıtım merkezleri, meyve sebze depoları ve MİGET Et

Migros, çalışanlarına sağlıklı
ve güvenli işyeri ortamı
sağlamayı taahhüt eder.
Üretim Tesisi’nde risk değerlendirme çalışmaları yapılmış,
risk değerlendirme raporlarınca belirlenen düzeltici ve
önleyici faaliyetler planlanarak sürekli iyileştirme çalışmaları
devam etmiştir. Yeni açılan iş yerlerinde risk değerlendirme
çalışmaları eksiksiz olarak yapılmaktadır.
İSG’yle ilgili bütün süreç ve faaliyetlerin sistematik ve
merkezi bir şekilde denetimine ve raporlanmasına
imkan sağlayan özel bir İSG yazılımı kullanılmaktadır. Bu
sayede, işle ilgili kazaların kaydedilmesi, incelenmesi ve
istatistiklerinin derlenmesi, çalışan sağlığı ve eğitimlerinin
takibi, risk değerlendirme çalışmaları, düzeltici ve önleyici
faaliyetlerin izlenmesi, acil durum eylem planları ve
tatbikatların düzenlenmesi, ekipman ve bakım onarım
kayıtlarının tutulması, periyodik kontrollerin takibi ve saha
denetim raporlarının düzenlenmesi sağlanmaktadır.
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İSG Kontrolleri

İSG Eğitimleri

Migros’un 50 ve üzeri çalışanı olan birimlerinin hepsinde
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu mevcuttur. 2017 yılında, 50
ve üzeri çalışan sayısına sahip mağazalar, Genel Müdürlük,
şube direktörlükleri, dağıtım merkezleri, meyve sebze
depoları ve MİGET Et Üretim Tesisi’nde iş sağlığı ve güvenliği
alanında hizmet vermeye yetkili firmalardan 52 iş güvenliği
uzmanı, 53 işyeri hekimi ve 3 diğer sağlık personelinden,
toplam 42.152 saat İSG hizmeti alınmıştır. İSG hizmeti
alınan mağazaların toplam çalışan sayısı 4.705’dir ve toplam
çalışan sayısının %19’una denk gelmektedir.
2017 yılında, Migros çalışanlarına yapılan işe giriş tetkiki ve
periyodik muayeneler kapsamında, çalışanlar işyeri hekimleri
tarafından 8.653 kez sağlık kontrolünden geçirilmiştir. 2017
yılında yeni açılan 198 mağazanın ve 1 dağıtım merkezinin
Acil Durum Eylem Planı ve risk değerlendirmeleri dahil olmak
üzere iş sağlığı ve güvenliği dökümantasyonu tamamlanmıştır.

Migros mağazalarında, Genel Müdürlükte, direktörlüklerde,
dağıtım merkezlerinde ve taze ürün depolarında AFAD,
mahalli itfaiye teşkilatları eğitmenleri ve iş güvenliği
uzmanları tarafından acil durum eylem planı eğitimi
verilmekte ve tatbikatlar yürütülmektedir. 2017 yılı içerisinde
mağazalar, idari birimler ve MİGET’te yaşanan iş kazası
sayısı 720, kaza sıklık oranı 10,23 iş kazası ağırlık hızı ise
27,90’dır (çalışılan 1.000.000 iş saatine denk hesaplanmıştır).
İş kazası nedeniyle yaşanan kayıp gün sayısı ise 1.669
olarak gerçekleşmiştir. LFL’de iş kazası kaynaklı iş günü
kaybında, bir önceki yıla oranla %5,16 düşüş yaşanmıştır.
Dağıtım merkezi ve meyve - sebze depolarında ise 342 iş
kazası ve 1.381 iş günü kaybı yaşanarak iş kazası ağırlık hızı
26,14 olarak gerçekleşmiştir. Migros, çalışanlarına verdiği
eğitimler ve İSG çalışmaları ile kaybedilen çalışma zamanının
azaltılmasını hedeflemektedir. İş kazalarında en riskli çalışan
grubu, kesici ve delici alet kullanımından kaynaklı olarak,
hizmet reyonlarında çalışan şarkütör ve kasaplardır. Meslek
hastalığı nedeniyle gün kaybı yaşanmamıştır.

2017 yılında yapılan İSG değerlendirmelerinde belirlenen iş kazası istatistikleri*
Yaralanma Türüne Göre İş Kazaları**
Yaralanma Türü

Migros İş Sağlığı ve Güvenliği Performansı

%

İş kazaları

2017

Kesilme

44,79

Kaza sayısı

720

Kayma/Düşme

16,24

Kayıp gün

Cisim Düşmesi

8,03

Sıkışma

4,62

Çarpma

4,27

Diğer

22,05

** 2017 yılındaki 720 adet iş kazasının dağılımıdır.

1.669
1

27,90

2

0,022

İş kazası ağırlık hızı (kayıp gün)

İş kazası ağırlık hızı (kayıp saat)
1

Kayıp gün = Bir takvim yılında çalışılan 1.000.000 saatte kaç iş
gününün iş kazası nedeniyle kaybedildiğini gösterir.
2
Kayıp saat = Çalışılan her 100 saatte iş kazası nedeniyle kaç saatin
kaybedildiğini gösterir.

Şubelere göre iş kazaları

LFL’de iş kazası kaynaklı
iş günü kaybında

%5,16

düşüş

Marmara

273

Ege

207

Doğu Akdeniz

79

İç Anadolu

95

Batı Akdeniz

66

Çalışanların cinsiyetine göre iş kazaları
Erkek

497

Kadın

223

* Mağazalar, idari birimler ve MİGET verileri

Migros, çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği kapsamında
eğitimler vermektedir. Hizmet alınan lokasyonlarda ve işe
girişlerde işbaşı ve periyodik İSG eğitimleri yüz yüze sınıf
içi eğitimi olarak iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimleri
tarafından verilmekte, ayrıca tüm lokasyonlarda çalışanlara
verilen eğitimler uzaktan eğitimler ile desteklenmektedir.
İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri tarafından 12.066
çalışana 48.264 saat yüz yüze işbaşı eğitimi, “Temel İş
Sağlığı ve Güvenliği” ile “Acil Durumlar” eğitimi olmak üzere
106.937 modül uzaktan eğitim verilmiştir. Genel Müdürlük,
direktörlükler, mağazalar, dağıtım merkezleri, meyve-sebze
depoları ve MİGET Et Üretim Tesisi’nde 920 çalışan ilkyardım
eğitimlerini tamamlamıştır.

12.066
Çalışana

106.937
modül uzaktan
eğitim verilmiştir

48.264
2017 yılında 920 çalışan ilk
yardım eğitimini tamamlamıştır.

Saat İşbaşı Eğitimi
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3. Ürün Yönetimi
Migros, tüketicileri taze, kaliteli, sağlıklı ürünlerle
buluşturmayı ana görevi olarak adletmektedir. Bu
doğrultuda, sürdürülebilirlik alanında odaklandığı konular
arasında toplum sağlığı ve gelişimi özel bir yer tutmaktadır.
Migros, Sağlık ve Gıda Politikasında ürün gamı, ürün
güvenliği, sertifikalı ürün uygulamaları, taze ürün grubundaki
kalite standartları ve ürünlerin besin ve enerji öğelerinin yer
aldığı etiketleriyle ilgili yaklaşım ve kurallara detaylı olarak
yer vermektedir.

Ürün Şeffaflığı ve Tüketici Bilgilendirmesi

2017 yılında, Migros mağazalarında, ürün ve hizmet bilgileri
ve etiketlemeyle ilgili yönetmeliklere uymayan ve idari para
cezası uygulanan yalnızca 40 vaka tespit edilmiştir. Mağaza
ve depolara yapılan ürün sağlığı ve güvenliği denetimlerinde,
münferit 24 uyumsuzluk vakası belirlenmiş ve idari para
cezası ödenmiştir.

Migros, müşterilerine sunduğu her üründe yüksek kalite
standartları olmasına büyük önem vermekte ve her ürünün
insan sağlığına uygun şekilde üretilmiş ve müşterilerle
buluşturulmuş olması için tüm denetim ve kontrollerini
eksiksiz yerine getirmektedir. Bununla birlikte şekeri, tuzu,
yağı azaltılmış ve taze ürünleri tercih eden müşterilerinin
tercihlerine kulak veren Migros, bu alanda sunduğu ürün
gamını her yıl geliştirmektedir. İçerikleri bakımından sağlıklı
yaşam tarzını destekleyen özel ürün çeşitlerini müşterileriyle
buluşturmaya özen gösteren Migros, 2017 yılında bu
kategoriden 1.192 ürünü müşterisi ile buluşturmuştur.
Bu ürünlerin 183’ü Migros’un özgün markalı ürünlerinden
oluşmaktadır. Bu ürünler, aynı kategorilerdeki toplam
ürünlerin %6’sını oluşturmaktadır.Örneğin, “M Life” adlı özel
Migros markası gerek sertifikalı organik ürünleriyle gerekse
sınırlı kalorili ve sağlıklı yaşam odaklı ürün gamıyla sağlıklı
yaşamaya özen gösteren müşteriler için tasarlanmıştır.
2017 yılında Migros; sağlıklı yaşamı destekleyen, özel sağlık
gereksinimlerine uygun üretilen ve içerikleri reformüle edilen
ürünlerin teşvik edilmesi amacıyla yaptığı promosyonlarla
müşterilerine toplamda 2,76 milyon TL’lik indirim
gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda, Çölyak hastalığına dikkat
çekmek amacıyla, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’ne özel,
her yıl Mayıs ayında glütensiz ürünlerde yüzde 25 indirim
gerçekleştirmektedir.
Migros, Anadolu Lezzetleri markası ile yöresel veya kültürel
özelliği ile ayrışan, geleneksel yöntemlerle üretilen ürünler
sunmaktadır. 2017 yılında, Türkiye’nin 7 bölgesinde 24 yöreye
ait yerli tohumların ve özel tariflerin taranması sonucunda 48
Anadolu Lezzetleri ürünü aslına uygun olarak, usta isimlere
ürettirilerek müşterilerle buluşturulmuştur. 2018 yılında
2 yeni ürünün daha portföye eklenmesi planlanmaktadır.
Migros, organik meyve ve sebze ürünlerinin büyük bir
çoğunluğunu Bursa ve İzmir’deki tesislerinde izin belgeleriyle

Migros 2017 yılında
sağlıklı yaşam
tarzını destekleyen

1.192
ürünü müşteri ile
buluşturdu

paketleyerek müşterilerine sunmaktadır. 2017 yılında, 500
tona yakın organik meyve ve sebze satışı gerçekleştirmiştir.
Migros, raflarında organik tavuk ürünleri için özel bir
yer ayırmaktadır. 2017 yılında satışa sunduğu tüm tavuk
ürünlerinin %10’una yakın bir kısmını organik tavuk ürünleri
oluşturmuştur. 2017 yılında satışı gerçekleşen toplam
yumurta adedinin %15’e yakınını da organik yumurtalar
oluşturmaktadır.
Migros, bu oranın artırılması için üretici ve tedarikçilerini
teşvik etmektedir. Migros, regülasyon ve yönetmeliklere
uygun şekilde; mevsiminde ve belirlenen ölçülere
uygun şekilde yakalanan balıkları müşterilerine sunarak
biyoçeşitliliğe ve sürdürülebilir balıkçılığa destek
vermektedir.
Ürünlerin besin değerleriyle ilgili tüketicilerin bilgilenmesi
konusuna özenle yaklaşan Migros, 2017 yılında 185 adet
özgün markalı ürününün etiketinde 7 farklı besin değerine
yönelik bilgi sunmuştur. 2018 yılında bu bilgilendirmeyi
sunduğu ürün sayısını 195’e çıkarmayı hedeflemektedir.
Migros’un özgün markalı ürünlerinden 19 tanesinde ön
yüzü bilgilendirmesi bulunmaktadır. 11 tanesinin ise yeniden
formüle edilmesi ile enerjisi, tuzu, şekeri azaltılmıştır.

“M Life” gerek sertifikalı organik ürünleriyle gerekse sınırlı
kalorili ve sağlıklı yaşam odaklı ürün gamıyla sağlıklı
yaşamaya özen gösteren müşteriler için tasarlanmıştır.

Bu ürünlerin

183

’ü

Migros’un
özgün markalı
ürünü
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İyi Tarım Uygulamaları (İTU) Hayvansal Üretim

Ürün Kalite Denetimleri
2017 yılında, Migros mağazalarında, gıda ve gıda dışında
50 bin ürün çeşidi satış görmüştür. Ürün çeşidi, Kipa
ile birlikte 75 bini aşmıştır. Ürün sağlığı konusunda,
uluslararası ölçekte en yüksek standartların gereklerini
yerine getiren Migros, müşterilerinin koşulsuz güvenine
layık olabilmek adına bütün ürünlerin en hijyenik koşullar
altında saklanıp sunulmasını hedeflemektedir. Entegre Kalite

Yönetimi Sistemleri uygulanarak her ürünün daha ilk alım
aşamasından nihai tüketiciye eriştiği noktaya kadar kontrol
altında olması sağlanmaktadır.

2017 yılında yapılan ürün ve mağaza denetimleri
• 10.158 adet yeni üründe iç kalite denetimi
• Akredite Bağımsız Dış Kurum aracılığı ile 6.280 adet gıda
ürününde ve 378 adet gıda dışı üründe kalite doğrulama
analizi
• 2.889 adet habersiz mağaza doğrulama denetimi
• 20 bini aşkın mağaza hijyen analizi
• 3.181 adet taze ürün reyon denetimi
• Dağıtım merkezlerinde 2.030.179 adet ürünün kalite
kontrolü
• Dağıtım Merkezlerinde sevkiyat yapan araç sıcaklıklarının
data logger ve sıcaklık etiketi ile doğrulanması kapsamında
toplam 876 araç kontrolü
• Migros Sanal Market operasyonlarında 192 habersiz
denetim

2.030.179 ürünün dağıtım merkezlerinde kalite kontrolü,
2.889 adet habersiz mağaza doğrulama denetimi yapılmıştır.

7 yılda

530.941
ton İTU’lu
meyve ve sebze
müşterilere
ulaştı

Migros; Antalya, Bursa ve İzmir’deki meyve - sebze
depolarında, ürün işleme alanları dahil olmak üzere, İyi Tarım
Uygulamaları Grup Sertifikasyonuna sahiptir ve her yıl yapılan
denetimlerle bu sertifikaların güncelliğini sağlamaktadır.
2017 yılında, İTU usul ve esaslarınca üretilmiş 126 çeşit

2017 yılında, çiğ sütün piyasaya arzının belli koşullar
dahilinde yasal hale gelmesinin ardından Migros,
müşterilerine güvenli çiğ süt ulaştırmak için bir ilke daha
imza atmıştır. Süt Sığırcılığı kapsamında uluslararası
standartlarda üretim gerçekleştiren, Avrupa Birliği Onaylı
bir çiftlikle ortak çalışma başlatarak, ilk defa İyi Tarım
Uygulama Sertifikasına sahip Çiğ Sütü müşterilerine
sunmuştur.

2017’de İTU sertifikalı çiğ
sütü müşterilerine sunan
Migros, 2018 yılında da
İTU sertifikalı balı sunmayı
hedeflemektedir.

Bal ürününde taklit ve ve tağşişin önlenmesi, iyi bal
kriterlerinin oluşturulması, güvenilir bal üretiminin ve
tedarikinin yapılandırılması, üretimde sürdürülebilirliğin
sağlanması ve bal üretimindeki kayıpların azaltılmasına
yönelik olarak Migros; Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
ile ‘İyi Bal Projesi’ni başlatmıştır. Dünya bal sektöründe ve
arıcılıkta kalite yönetim sistemleri açısından bir ilk olan bu
proje kapsamında 2017 yılında; Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı tarafından resmi kurumlar, araştırma enstitüleri,
üniversiteler, üretici dernekleri, kontrol ve sertifikasyon
kuruluşları ile çalıştaylar düzenlenmiştir. Migros, 2018 yılı
içerisinde İyi Tarım Uygulama Sertifikasına sahip balı
tüketicilerine sunmayı hedeflemektedir.

2017 yılında

1.033
çiftçiden
İTU sertifikalı
ürün alındı

İyi Tarım Uygulamaları (İTU) Bitkisel Üretim
Migros, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onaylı ‘İyi
Tarım Uygulamaları’ usul ve esasları kapsamında meyve
sebzede 224 kriterle kontrol sistemini Türkiye’de ilk
uygulayan perakende şirketidir. İyi Tarım Uygulamaları
sertifikasını alabilmek için yazılı bilgi sisteminin bulunması,
izlenebilirliğin sağlanması, yetkili kurum ve kuruluşlarca
bağımsız denetimleri içermesi, akredite laboratuvarlarda
analizlerin yaptırılması ve resmi kurumca belirlenmiş kontrol
noktalarına uyum gerekmektedir.

Dünyada hayvansal ürünlerin izlenebilirliği ve sürdürülebilirliği,
gıda güvenilirliği açısından oldukça önemli bir konu
haline gelmiştir. Tüketicilerin bu haklı talepleri, son yıllarda
hayvansal üretimde etkili olmaya başlamış ve “İyi Hayvancılık
Uygulamaları” kavramını gündeme getirmiştir. Bu bağlamda
Migros, 2013 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın
İyi Tarım Uygulamaları kapsamında beyaz et standartları
ile “Hayvansal Üretimde İyi Tarım Uygulamaları” projesini
hayata geçirmiştir. Migros 2017 yılında, tavuk ve hindi eti
üretiminde 10 adet tedarikçi firmanın İTU usul ve esaslarına
uygun ürünlerini müşterilerine sunmuştur. Yumurtacılıkta
ise İTU sertifikalı 3 adet tedarikçi firmanın ürünleri satışa
sunulmuştur.

ürüne ait 280 adet İTU sertifikasına sahip olan 1.033 adet
üreticiden ürün temini yapılmıştır. Sürdürülebilir tarımı
destekleyen İyi Tarım Uygulamaları sertifikalı ürün tedariği
2010 yılından 2017 yılı sonuna kadar 530.941 tona ulaşmıştır.
Tedarikçilerin ve onların üreticilerinin İTU sistemine
geçmelerine danışmanlık, eğitim ve teşviklerle destek
veren Migros, 2017 yılında 5 tedarikçinin 34 üreticisinin İTU
sertifikası almasını sağlamıştır.
Kurutulmuş (Antep fıstığı, fındık, kayısı, üzüm vb.) için İyi
Tarım Uygulamaları usul ve esaslarınca üretimin artırılması
yönünde çalışmalarda görev alan Migros; Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı koordinasyonunda sektör paydaşları ile
biraraya gelerek Kurutulmuş için kalite kontrol noktalarının
hazırlanmasına katkı sağlamıştır.

Türkiye’nin En Büyük Taze Et İşleme Tesisi MİGET
Migros, gıda perakende sektöründe Türkiye’nin en büyük
taze et işleme tesisine sahip olmasının yanı sıra, perakende
sektöründe tüketiciye sunduğu kırmızı et ürününü, çiftlikten
sofraya bizzat kontrol ederek, ulaştıran tek markadır. MİGET
Et İşleme Tesisi’nde üretilen ve işlenen etleri bizzat kontrol
eden Migros’un tüm üretim süreçleri TSE tarafından da
belgelenmektedir. MİGET tesislerinde laboratuvar analizleri
ve veteriner kontrolleri gerçekleştirilmiş ürünler hijyenik
ortamda ve 220 kontrol noktasından geçtikten sonra
raflardaki yerini almaktadır.

Migros, pişirmeye hazır kırmızı et ürünleri ve köfteleri,
“Uzman Kasap” markası ile paketli olarak el değmeden
üretmektedir. Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından
takip ederek, gıdaya en uygun ambalajlama tekniklerini
kullanan Uzman Kasap böylece kırmızı et ürünlerinin
daha uzun süre tazeliğini korumasını sağlamakta ve gıda
kayıplarının önlenmesine katkı sağlamaktadır.

Sorumlu Reklam ve Pazarlama
Migros, reklam ve pazarlama faaliyetlerinde, tanımlı tüm
reklam mecraları kapsamındaki, her türlü yönetmelik ve
kurallara uyumlu reklam prodüksiyonu ve yayın iletişimi
yapmayı taahhüt etmektedir.

Raporlama yılı içerisinde reklam, tanıtım ve sponsorluk
faaliyetleri kapsamında ihlal tespit edilmemiş ve para cezası
alınmamıştır.
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4. Tedarik Zincirimiz
Perakende şirketlerinin sürdürülebilirlik alanında, kendi
operasyonları dışında, tedarik zincirinden kaynaklanan
dolaylı etkileri mevcuttur. Bunlar; ürün güvenliği
doğrultusunda toplum sağlığı üzerindeki etkiler, üretim
ve dağıtımından kaynaklanan iklim değişikliği üzerindeki
etkiler, tarımsal üretimden kaynaklanan biyoçeşitlilik
üzerindeki etkiler, toplumsal ve etik alanındaki etkiler
şeklinde sayılabilir.

Tedarikçilerden Beklenen Sorumluluklar

Sorumlu bir perakendeci olarak Migros, tedarik zinciri
kaynaklı etkilerini takip etmekte ve küresel bağlamda kabul
görmüş ilkeler ve önlemleri benimseyerek söz konusu
etkileri azaltmaya çalışmaktadır.
Bu bakış açısıyla, Türk Standartları Enstitüsü tarafından
belgelendirilen beş Kalite Yönetim Sistem Belgesine
almaya hak kazanan ilk gıda perakendecisi olmuştur.

Migros’un Sahip Olduğu Kalite Belgeleri:
TS EN
ISO 14001

TS EN
ISO 9001
Kalite Yönetim
Sistemi

Çevre Yönetim
Sistemi

TS EN
ISO 22000
Gıda Güvenliği
Yönetim Sistemi

OHSAS
18001
İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemi

TS ISO
10002
Müşteri Memnuniyet
Sistemi

Tedarikçi Seçimi
Tedarikçi firmalar, iş ortakları ve ajanslarla çalışma kararı
alınmadan önce şirket ile ilgili finansal, hukuki ve etik
risk ve fırsatları ortaya koyan, detaylı bir inceleme ve
araştırma yapılmaktadır. İlgili firmaların resmi kuruluşlar
üzerinden ticari sicilleri, dijital platformlar üzerinden
de rüşvet, yolsuzluk ve etik konularda ticari geçmişleri
araştırılmaktadır. Bu çalışmalara ek olarak, tedarikçi adayları,
mevcut tedarikçi denetimlerinde kullanılan kalite kontrol
kriterleri ve soru listeleri üzerinden ön denetime tabi
tutulmakta ve çalışma kararı bu denetimlerin sonucunda
alınmaktadır. Aday tedarikçiler öncelikli olarak ürün güvenliği
denetimlerinden geçmekte, tedarikçi statüsüne geçen
firmalar denetim periyotlarına uygun olarak SEDEX bazlı
etik / sosyal denetimlere tabi tutulmaktadır. Bu bağlamda
hesap verebilirlik, etik davranış, hukuk kurallarına saygı,
uluslararası normlara saygı ve insan haklarına saygı konuları
değerlendirmeye alınmaktadır. 2017 yılında, 87 aday

tedarikçi firma denetimi gerçekleştirilmiş ve 62 tedarikçi
ile çalışma kararı alınmıştır. Bu tedarikçilerin %3,2’si SEDEX
bazlı etik / sosyal denetime tabi tutulmuş olup kalan diğer
aday tedarikçiler için denetim periyotlarına göre 2018 yılı
içerisinde SEDEX bazlı denetim planlaması yapılmıştır.

Migros tedarikçi adaylarını ön
denetime tabi tutmaktadır.
2017 yılında, 87 aday
tedarikçiye ön denetim
gerçekleştirilmiş, 62’si ile
çalışma kararı alınmıştır.

Migros’un tedarik zincirinden beklediği çalışma standartları
ile insan hakları, çevresel uygulamalar, iş sağlığı ve güvenliği
ve kalite standartları Sorumlu Tedarik Politikası’nda detaylı
bir şekilde anlatılmıştır. Migros’un Rüşvet ve Yolsuzlukla
Mücadele ve İnsan Hakları ve Eşitlik konulu politikalarında da
tedarikçilerinden beklediği uyum, yaklaşım ve duruş net bir
şekilde ortaya konulmuştur.
İlgili politikalar, Migros’un tedarikçilerine yönelik ticari
ilişkilerini, şeffaflıkla ve anlık olarak takibi mümkün
kılan MeCom ve MeMobil isimli B2B uygulamalarından
tedarikçilerine sunulmuştur. Migros, kurumsal
politikalarını e-eğitimi haline getirerek her yıl yeni
başlayan çalışanlarına ve tedarikçilerine sunmaktadır.
Hazırlanan e-eğitim, Migros’un 1.285 tedarikçisinin
aktif olarak kullandığı bu platform üzerinden sunularak,
tüm tedarikçilerin eğitim almaları sağlanmıştır. Her yıl
gerçekleştirilen Migros İş Ortakları Zirvesi kapsamında,
2017 yılında 1.200 tedarikçi ile bir araya gelinerek hem yıllık
değerlendirme hem de bu politikaların yüz yüze iletişimi
yapılmıştır.
İlgili politikalar Rusça, Kazakça ve Makedoncaya çevrilerek
Kazakistan ve Makedonya’daki Ramstore’ların internet
sitelerinde yayınlanmış ve politikaların hem çalışanlar hem
de tedarikçilerle iletişimi gerçekleştirilmiştir.
Migros’un Türkiye faaliyetlerinde, tedarikçileri ile yaptığı
sözleşmelerde Rüşvet ve Yolsuzluğun Önlenmesi, İnsan
Hakları standartları, Çalışma Standartları, İş Sağlığı ve
Güvenliği ve Çevrenin Korunması konularını kapsayan Etik
Kuralları yer almakta ve tüm tedarikçilerinin bu kurallara
uyacağına dair taahhüt vermesi zorunlu tutulmaktadır. Bu

Migros, her yıl düzenlediği
İş Ortakları Zirvesi’nde
1.200 tedarikçisi ile bir araya
gelerek yıllık değerlendirme
yapmaktadır.

kapsamda, tedarikçilerin çalışanlarına yönelik din, dil, ırk,
cinsiyet ayrımı ve sözel, fiziksel ve cinsel şiddet uygulaması,
zorla işçi çalıştırması veya çocuk işçi çalıştırması kati bir
dille kabul edilemez olarak belirtilmekte, tedarikçilerin
çalışanlarının örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme
hakkına tam destek vermesi talep edilmektedir. Ayrıca,
sözleşmelerde, birlikte çalışılan tedarikçilerin yolsuzluk
ve rüşvet olaylarına da karışmayacağının taahhüdünün
verilmesi beklenmektedir. Migros birlikte çalıştığı süre
zarfında, tedarikçilerinin çalışanlarına; çalışma koşulları,
alınan sağlık ve güvenlik önlemleri, ödenen ücretler
gibi konularda güvenli ve adil bir çalışma ortamı sunup
sunmadığını düzenli değerlendirme anketleri ve saha
ziyaretleri yoluyla takip etmektedir. Tedarik zinciri risk
değerlendirmesi aracılığıyla yıllık hedefler izlenmekte ve
raporlanmaktadır. Migros’un 2017 yılı Sorumlu Tedarik
politikası kapsamında düzenlenen sosyal denetimler
konusundaki bildirimleri bağımsız dış denetime tabi olmuş
ve uluslararası ISAE 3000 (Revised) standardına uyumlu
şekilde bağımsız olarak denetlenmiştir.
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Tedarikçilere Yönelik Kalite Denetimleri
Tedarikçi seçimine büyük önem veren Migros, sorumlu
perakendecilik anlayışı çerçevesinde tedarikçilerin
uygulamalarını takip etmekte ve tedarikçilerinin
performanslarını artırmaları yönünde onlara yardım ve
rehberlik sunmaktadır. Tedarikçilerine düzenli olarak kalite
denetimleri gerçekleştirerek Sorumlu Tedarik politikasına
uygunluklarını takip etmektedir.
Migros, 2017 yılında, akredite bağımsız dış denetim
kurumu aracılığıyla, toplam cirosunun %80’ini oluşturan
ana tedarikçilerinin %92’sine toplam 1.027 adet denetim
gerçekleştirmiştir. Geriye kalan ve büyük bir kısmı ithalatçı
firmalar olan tedarikçilerin ürünleri de mağazalarda satışa
sunulmadan önce yasal mevzuat nezdinde kontrol edilmiştir.
Denetim sonuçları, tedarik zinciri çalışma standartlarından
sorumlu üst yönetim birimleri olan Pazarlama Genel Müdür
Yardımcılığı ve Dağıtım Merkezleri ve Lojistik Direktörlüğüne
raporlanmaktadır.
2005 yılından beri tedarikçilerini denetleyen Migros, 2017 yılı
itibari ile tedarikçi denetimlerini tüm dünyaca kabul gören
standartlar kapsamında gerçekleştirmeye başlamıştır.
Birinci gün denetiminde tedarikçilerin ürün güvenliği
uygulamaları GFSI (Global Food Safety Initiative ) tarafından
tanınan ‘BRC Global Market’ denetim kontrol listesi
kapsamında yapılmıştır. Başarılı olan tedarikçiler BRC (British
Retail Consortium) portalında yer alarak başarı düzeyleri
tüm dünyaya duyurulmuştur. 2017 yılında, 576 adet ‘BRC
Global Market’ denetimi gerçekleştirilmiş, tedarikçiler %82
oranında başarı sağlamıştır. Aynı yıl, BRC kapsamında 41

Migros, 2017 yılında 1.027
adet tedarikçi denetimi
gerçekleştirmiştir.
firmaya takip denetimi yapılmış, bu tedarikçilerin %71’inde
iyileştirme sağlanmıştır.
İkinci gün denetiminde ise tedarikçilerin operasyonel
faaliyetlerini gerçekleştirirken insana ve çevreye etkileri,
etik ve sosyal konulara hassasiyetleri denetlenmiştir. Bu
doğrultuda, tedarikçilerin çevre yönetimi, iş sağlığı ve
güvenliği, etik ve sosyal uygunluk gerekliliklerini ve SA 8000
standartı kapsamının tamamını içeren SEDEX kriterleri
kapsamında uygulamaları kontrol edilmiştir.
Sürdürülebilirlik çalışmalarında önemli bir yeri olan
bu denetimlerde başarılı olan tedarikçiler GC-SEDEX
sertifikasını almaya hak kazanmıştır. 2017 yılında, 451 adet
GC-SEDEX denetimi gerçekleştirilmiş, tedarikçilerin %83’ü
GC-SEDEX sertifikası almaya hak kazanmıştır. 2017 yılında
SEDEX kapsamında 28 firmaya takip denetimi yapılmış, bu
firmaların %75’inde iyileştirme sağlanmıştır. Geriye kalan
7 firmaya 3. ve son takip denetimi düzenlenecektir. Başarı
yakalanamaması durumunda yapılacak değerlendirme ile
ticari ilişkiyi sonlandırmaya gidilebilmektedir. Raporlama
döneminde sosyal uygunsuzluk sebebiyle, Migros’un iş
birliğini sonlandırdığı bir tedarikçisi bulunmamaktadır.

Tedarikçi
Denetimi Sayısı

Başarı Oranı

Takip
Denetimi Sayısı

Takip Denetimi
Başarı Oranı

Ürün Güvenliği - BRC Global Market

576

%82

41

%71

Çevre ve Etik - GC - Sedex

451

%83

28

%75

Fırın Denetimi

195

%78

58

%60

Denetim Tipi

Tedarikçilerin %63’ü GC
Migros Onaylı Tedarikçi
sertifikası aldı.
Bu denetimlerde çocuk işçi, zorla çalıştırılan işçi, çalışma
saatleri, sendika kurma ve toplu pazarlık hakkı, maaş ve
ücretler, ayrımcılık ve disiplin uygulamaları, hamile ve emziren
annelerin çalıştırılma koşulları, çalışanlara fiziksel ve psikolojik
baskı, doğum, süt izinleri ve yıllık izinlerin kanunlara uygunluğu
konuları sorgulanmaktadır. Raporlama döneminde, tedarikçi
firmalara yapılan denetimlerde 4 adet çocuk işçi çalıştırma
vakası belirlenmiştir. Çocuk işçi ve zorla işçi çalıştırma vakaları
bakımından risk teşkil eden tedarikçilere ihtar verilmiştir.
Tedarikçilere etik ve sosyal uygunluk kapsamında yapılan
denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen vakaların %26’sının
iş sağlığı ve güvenliği, %14’ünün çevreyle ilgili gereklilikler,
%9 kaynak yönetimi, %6’sı sosyal sorumluluk politikası,
%5’inin ise çalışma saatleri ve ödemeler disiplin uygulamaları
ile ilgili olduğu görülmüştür.
Denetimlerdeki başarılarına göre Migros Onaylı tedarikçiler
“Gold-Altın”, “Silver-Gümüş”, “Bronze-Bronz” olarak üç
kategoride değerlendirilmiş; aynı zamanda GC Portaldan
başarılarını duyurma fırsatı yakalamıştır.

2017 yılında Migros’un tedarikçilerinin %63‘ü yapılan her
iki denetimden de başarılı olmuş ve “GC Migros Approved
Supplier- GC Migros Onaylı Tedarikçi” sertifikası almaya
hak kazanmıştır. Migros, aynı zamanda tarımsal ürün
perakendecisi de olduğu için tarımsal ürün üretici ve
tedarikçi firmalarına özellikle önem vermektedir.
Bu kapsamda, diğer tedarikçi firma denetimlerinden ayrı
olarak meyve - sebze tedarikçilerine, üretim ve çalışma
prensiplerine göre üretim alanları, depolama ve paketleme
tesislerini kapsayacak şekilde 4 farklı kontrol listesi ile
denetim programı uygulanmaktadır. 2017 yılında, meyvesebze tedarikçilerine yapılan denetimler sonucunda başarı
ortalaması %90 olarak tespit edilmiştir.
Migros, 2017 yılında başlattığı “Fırın Projesi” kapsamında,
tüm mağazalarında satılan günlük ekmeklerin tedarik edildiği
fırınları da gıda güvenliği uygulamaları kapsamında özel
olarak oluşturulan kontrol listesi ile denetlemektedir. 2017
yılında akredite bağımsız dış denetim kurumu aracılığıyla 137
adet fırına toplamda 195 adet denetim gerçekleştirilmiştir.
Tüm denetimler sonucu %78 başarı puan ortalaması
sağlanmıştır. 58 adet takip denetimi gerçekleştirilmiş ve bu
fırınlarda %60 iyileştirme oranı sağlanmıştır.
Migros, tedarik zinciriyle ilgili olarak, raporlama yılı içerisinde
Sivil Toplum Kuruluşları veya diğer dış kuruluşlardan negatif
bir bildirim almamıştır.
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5. Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Migros, toplumdaki ihtiyaç alanlarını tespit ederek bu alanlarda sosyal sorumluluk projeleri
hayata geçirerek çalışmalarını güçlendirmektedir. Paydaşlarıyla işbirliği içinde; eğitim, spor ve
sağlık alanlarında çeşitli projeler yürütmektedir.

Çocuklar için İyi Yaşam Mağaza Turları
Müşterilerine en iyi, en taze ve en kaliteli ürünleri sunmak
için çalışan Migros, bu yaklaşımının bir devamı olarak;
dengeli beslenme ve fiziksel aktivitenin önemini vurgulamak
amacıyla toplum sağlığına yönelik sosyal sorumluluk
çalışmaları yürütmektedir.

Eğitim alan çocuklar; meyve-sebzelerin faydalarından,
ürünlerin raflara ulaşana kadar geçirdiği kontrol süreçlerine,
İyi Tarım Uygulamaları’ndan, etiket okumanın inceliklerine
kadar birçok konuda bilgilendirilmiştir. Çocuklara ayrıca,
mağazalardaki atık toplama kutularının faydaları ve atıklarını
geri dönüşüme kazandırarak daha iyi bir gelecek için
yapabilecekleri katkılar anlatılmıştır.

23 yılda 1 milyon çocuğa
ücretsiz tiyatro
Küçük yaşlarda edinilen davranış değişikliklerinin daha
etkili olduğu görüşünden yola çıkan Migros, toplum
sağlığına yönelik farkındalık çalışmalarında önce çocuklara
gitmektedir. 23 yılda 1 milyon çocuğu ücretsiz tiyatroyla
buluşturan 23 Nisan Migros Çocuk Tiyatrosu Şenliği’nin
son iki yıldır gerçekleştirilen gösterimlerinin sonunda, Migros
çalışanları izleyici çocuklara Gıda Güvenliği Derneği ile
hazırlanan “Migros Sağlıklı Büyüme Rehberi” eşliğinde kısa
eğitimler vermektedir.

Diğer KSS Çalışmaları

Mağazalarında engelli ve yaşlı müşterileri için sunduğu
ayrıcalıklı hizmetleri bir çatı altında toplayan Migros,
‘Engelsiz Mağaza’ projesini hayata geçirmiştir. 2016 yılında
pilot çalışmaları yapılan proje 2017 yılında 12 ildeki 48
Migros ve Macrocenter mağazasında başlamıştır. Engelsiz
Mağaza konseptine uygun olan Migros ve Macrocenter
mağazalarında işitme engellilere yardımcı olabilmesi için
işaret dili bilen en az bir çalışan bulunmakta ve müşteriler
bu çalışanları yakalarında işaret dili bildiklerini belirten
rozetlerden ayırt edebilmektedir.

Migros’un spor alanında yürüttüğü en uzun soluklu projesi
olan “Özel Sporculara Özel Destek” kampanyası 2016 yılı
itibarıyla Minik Sporcular projesine dönüştürülmüştür.
Migros mağazalarında satılan Procter & Gamble ürünlerinden
elde edilen gelirin bir bölümünün Özel Olimpiyatlar Türkiye
Komitesi’ne bağışlanmasıyla 2-7 yaş arasında özel eğitime
ihtiyaç duyan çocukların koordinasyon becerilerinin
artmasını ve yaşıtlarıyla birlikte sosyalleşmelerine olanak
sağlanmaktadır. Proje, 13 yılda 9 milyon Migros müşterisinin
katkılarıyla, 5.900 özel gencin spor ile tanışmasını mümkün
kılmıştır.

Girişinde engelli araçlarının geçişini kolaylaştıran rampa ve
korkuluk bulunan bu mağazaların raf aralıkları da tekerlekli
sandalyelerin geçişine uygun olarak tasarlanmıştır. Yaşlı
müşterilerin kullanımına yönelik tekerlekli sandalye de
bulundurulan mağazalarda özel sinyalizasyonla belirtilen
en az bir kasa ise tekerlekli sandalye geçişine uygun
olarak 90 cm aralığında ve engelli müşterilerin geçişi
için önceliklendirilmiş durumdadır. Engelsiz Mağazalarda
engelli ve yaşlı müşteriler yardım talep etmesi durumunda
bir Migros çalışanı, alışverişleri süresince kendilerine eşlik
ederek yardımcı olmaktadır.

12 ildeki 48 mağazada
alışverişteki engeller
kaldırıldı

Dengeli beslenme ve hareket etmenin öneminin
vurgulandığı turlarda çocuklara Migros Sağlıklı Büyüme
Rehberi hediye edilmiştir. Migros, iyi yaşam farkındalığı
çerçevesinde düzenlediği tüm projelerle 2017 sonuna kadar
81 bin çocuğa ulaşmıştır.

Ayrıca Migros, 2016 yılında çalışanlarının gönüllü
katılımıyla, Çocuklar için İyi Yaşam Mağaza Turları
düzenlenmeye başlamış ve turlara 2017 yılında da devam
etmiştir. 65 ildeki 205 Migros mağazasında düzenlenen
turlar gönüllü mağaza müdürleri tarafından, çevre
muhitlerdeki çocukların aileleriyle birlikte davet edilmesiyle
gerçekleştirilmiştir.

Engelsiz Mağaza Projesi

2 yılda 81.000
çocuğa sağlıklı
ve iyi yaşam
eğitimi

9 milyon Migros
müşterisinin
katkısıyla 5.900 özel
genç spor ile tanıştı
Çocuklarda okuma alışkanlığının gelişimine katkıda
bulunmak amacıyla Migros, müşterileri ile ortak hareket
ederek “Herkese Kitap Vakfı”nı desteklemektedir. Migros
mağazalarından indirimli olarak aldıkları veya evlerinden
getirdikleri kitapları “Herkese Kitap Vakfı Kolilerine” bırakan
Migros müşterileri 2013 yılından bugüne dek 48.194 adet
kitabın toplanması ve Türkiye’nin dört bir yanındaki okullara
ulaştırılmasına katkı sağlamıştır.
Her yıl 23 Nisan haftasında, ihtiyaç sahibi çocukları
sevindirmek isteyenler, Migros mağazalarından aldıkları
oyuncak, çocuk kitabı ve kırtasiye ürünlerini, mağazalarda
bulunan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı kutularına
bırakarak çocuklara hediye edebilmektedir.
2010 yılından bugüne Ariel (P&G) ile yürütülen ve
gelenekselleşen “Çocuk Kıyafeti Bağış Kampanyası” ile
Migros, 275 bin çocuğa 600 bini aşkın kıyafet bağışının
yapılmasına destek vermiştir.

275 bin
çocuğa
600 bin
kıyafet
bağışlandı

51

52

MİGROS HAKKINDA

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ

EKLER

SOSYAL PERFORMANSIMIZ

Aile Kulüpleri
Migros, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine desteğin
en önemli safhalarından birinin eğitim olduğu inancıyla Aile
Kulüplerini hayata geçirmektedir. 2017 yılında İnegöl Aile
Kulübü’nün açılmasıyla Migros, bu alandaki çalışmaları 9 ilde
12 noktaya yaygınlaştırmıştır.
Coğrafi olarak farklı yöreleri kapsayan ve sayıları hızla artan
Aile Kulüpleri’nde ücretsiz olarak meslek edindirme ve
yetenek gelişimi kursları verilmekte ve aynı ilgi alanlarına
sahip kişiler için sosyalleşme imkanı sunulmaktadır.
Aile Kulüplerinde pastacılık ve aşçılıktan; el nakışı, çini,
seramik boyama, resim ve deri tasarımına; İngilizce,
Almanca, İspanyolca gibi dil kurslarından; diksiyon,
spikerlik, fotoğrafçılık gibi gelişim alanlarına kadar çok
geniş bir yelpazede, 33 farklı alanda eğitimler verilmektedir.

Aile Kulüpleri kurulduğu
günden 2017 sonuna
36.200 kişiye ulaştı

Çocukların gelişimine de katkı sağlamayı amaçlayan Aile
Kulüpleri, çocuklara yönelik satranç, resim, gitar gibi
eğitimler sunmaktadır.

2017 sonunda
Aile Kulüpleri 9 ilde
12 noktaya yaygınlaştı
Bununla birlikte, modern dünyanın en önemli konuları
arasında yer alan kod yazma ve yenilenebilir enerji
kaynakları ile ilgili atölye çalışmaları düzenleyerek
çocukların bilgi ve hayal gücünü geliştirmektedir.
Türkiye’nin dört bir yanında Aile Kulüplerine gelerek bu
kurslarda edindikleri bilgi ve becerilerle kendi işlerini kuran
kadınlar bulunmaktadır.
Aile Kulüpleri ile kurulduğu günden 2017 sonuna kadar
36.200 kişiye ulaşılmıştır.

MİGROS HAKKINDA
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C. Çevresel Performansımız
Migros, Çevre Politikası doğrultusunda, operasyonları
sonucunda oluşabilecek olası çevresel etkileri takip etmekte,
kontrol altında tutmakta ve minimuma indirme hedefiyle
çalışmalarını sürdürmektedir. Çevre Politikasını her yıl
gözden geçirerek ihtiyaç durumunda güncellemeyi taahhüt
etmektedir.
Çevre yönetimi vizyonu doğrultusunda Migros;
• Çevre yasalarına uyum göstermektedir.
• Karbon ayak izini ölçmekte ve bu izi azaltmak için
çalışmalar yürütmektedir.
• Yeni faaliyet alanları yaratmadan önce çevresel etki
değerlendirmesi yapmaktadır.
• Biyoçeşitliliğin korunması alanındaki çalışmaları
desteklemektedir.
• Su ve enerji kaynaklarının etkin kullanımına yönelik
projeler geliştirmektedir.

• Operasyonlarından kaynaklanan atıkların ekonomiye geri
kazandırılması için çalışmaktadır.
• Müşterilerine sunduğu ürünlerin yaşam döngüsünü
geliştirmek adına tedarikçileriyle yeni çözüm yolları
geliştirmektedir.
Migros, ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı Kalite
Belgesine sahiptir ve bu belge Migros’un yurt içindeki tüm iş
birimlerindeki faaliyetlerini kapsamaktadır.
Migros, sürekli gelişim hedefiyle çalışmalarını
sürdürmektedir. 2017 yılında çevresel konularda herhangi bir
kural ihlali yapmamıştır.
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1. Çevre Yönetimi

Biyoçeşitliliğe Katkı

Migros Yönetim Kurulu, risk ve fırsat odaklı bir görüşle
Şirketin çevre yönetimine yönelik stratejik yaklaşımını
belirlemekten sorumludur. Bu stratejik yaklaşımları
iyileştirme planlarına, proje ve uygulamalara dönüştürerek
çevre konularında performansın geliştirilmesinden ise Şirket
üst yönetimi ve Migros Sürdürülebilirlik Komitesi sorumludur.
Elde edilen performansın takip ve değerlendirmesine
yönelik nitel ve nicel anahtar performans göstergeleri
belirlenmektedir. Çevre Politikası doğrultusunda
performans gelişimini amaçlayan çalışmalar,
Sürdürülebilirlik Komitesi ve Dağıtım ve Lojistik Merkezleri
Direktörlüğü’ne raporlanmaktadır. Bu iki organizasyon
çevre konularına yönelik stratejilerinin, uygulamaların

Migros, mevzuatta ve fiziksel iklim parametrelerindeki
değişikliklerin yarattığı riskler ile iklimle ilgili diğer
değişikliklerin (tüketici davranışlarının ve şirket imajının
değişmesi) getirdiği riskleri tespit etmekte ve bunlarla ilgili
ayrıntıları ve mali sonuçları takip edip raporlamakta, çözüm
önerileri geliştirilmektedir.

ve performansın değerlendirilmesini ve sonuçlarının üst
yönetime sunulmasını gerçekleştirmektedir.

kaynağı ise ürünlerin lojistiğidir.

Migros, çevre yönetimi
kapsamında 2017 yılında
2,7 milyon TL’lik bir yatırım
gerçekleştirmiştir.
Bununla birlikte, iklim değişikliğine bağlı risk ve fırsatların
tespitine yönelik olarak, şirket içinde Sürdürülebilirlik
Komitesi’ne bağlı departmanlardan oluşturulmuş bir ekip ile
yıllık değerlendirme gerçekleştirilmektedir.

Bu doğrultuda, perakende operasyonlarının iklim
değişikliği üzerindeki doğrudan etkilerinin öncelikli olarak
elektrik ve soğutucu gaz kullanımından kaynaklandığı
görülmektedir. Mağaza ve dağıtım merkezlerindeki
aydınlatma, iklimlendirme ve soğutma faaliyetleri sonrasında
sera gazı emisyonları ortaya çıkmaktadır. Dolaylı etkilerin

İklim değişikliğinin şirkete yönelik yarattığı risklerin başında
ise yağış değişimleri gelmektedir. Bu kapsamda, kar ve
sellerin etkisinin artacağı ve bu durumun önümüzdeki 5
sene için yaklaşık 445 bin TL’lik bir kaybın yaşanabileceği
öngörülmektedir. Buna önlem olarak mağazalar,
yaşanabilecek olası sel ve diğer doğal afetlere karşı
sigortalatılmıştır.
Migros, çevre yönetimi kapsamında 2017 yılında hayata
geçirdiği doğal soğutuculu soğutma sistemleri, enerji
verimliliği ve sistem iyileştirme çalışmaları, atık yönetimi,
sürdürülebilirlik danışmanlığı, ISO 14001 kapsamında
belgelendirme ve yıllık karbon emisyonlarının doğrulama
çalışmaları kapsamında 2,7 milyon TL’lik yatırım yapmıştır.

Türkiye, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından
geliştirilen Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin (Convention on
Biological Diversity) imzacılarındandır. Sözleşmeyi yürülüğe
aldığı 1997 yılından bu yana, devlet tarafından verilen tüm
yasal izinler biyoçeşitlilik konusunu da kapsamaktadır. Bu
doğrultuda, Migros’un mağaza açılışları için başvuruda
bulunduğu yasal izin ve ruhsatlarda, çevre kapsamında
tüm değerlendirmeler yapıldıktan sonra izin verilmektedir.
Migros’un tüm operasyonları kentsel alanlarda bulunmakta
ve kamu otoritelerince yetkilendirilmektedir. Migros’un
yüksek biyoçeşitlilik niteliğine sahip arazi ve sulak alanlarda
faaliyet gösteren operasyonel birimi bulunmamaktadır. Buna
uygun olarak su kaynakları, toprak ve doğal yaşam alanları
üzerinde belirgin bir etkisi kaydedilmemiştir. Toprak
ve suyu kirleten, buralarda yaşayan ve yetişen canlılara
olumsuz etkisi olan veya verimliliği olumsuz etkileyen bir
faaliyeti bulunmamaktadır. Buna karşın Migros, doğrudan ve
dolaylı tüm çevresel etkilerinin azaltılması için çalışmaktadır.
Su tüketimini, atık su deşarjını ve katı atıkları dikkatle
yönetmekte, geri dönüşümü desteklemekte, toplumsal
farkındalığı artırıcı sosyal projeler geliştirmektedir.

Tedarik Zinciri dolaylı etkilerini yönetebilmek amacıyla
Migros, tarımsal ve hayvansal üretimde İyi Tarım
Uygulamaları’nı (İTU) benimseyen tedarikçilerden
ürünlerini sağlamayı tercih etmektedir. Böylece tarım
arazisi çevresindeki biyoçeşitlilik üzerinde tarımsal üretim
kaynaklı olumsuz etkilerin azaltılmasına, üretimde hayvan
refahının gözetilmesine katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte,
zararlılarla alternatif mücadele yöntemleri geliştirilmesi
ve Biyolojik Mücadele Teknikleriyle zirai ilaç kullanımının
kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Migros, ürünlerini İTU’yu
benimseyen tedarikçilerden
sağlamayı tercih etmektedir.

Çevresel Gelişim Hedefleri
Migros, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularındaki çalışma
ve hedeflerini, uluslararası normlar, ulusal regülasyonlar,
BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Consumer Goods
Forum’un (CGF) taahhüt ve ilkeleri ışığında şekillendirmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti, 2020 sonrası iklim değişikliği rejiminin
çerçevesini oluşturan Paris Anlaşmasının imzacılarındandır.
Bu doğrultuda, Niyet Edilen Ulusal Katkı beyanını,
2030 itibarıyla gerçekleşmesini ön gördüğü sera gazı

emisyonlarında %21 azaltım sağlama olarak açıklamıştır.
Migros, karbon salımını azaltmaya yönelik çevresel hedefini
öncelikli olarak ulusal hedefler doğrultusunda belirlemiştir.
Bununla birlikte Migros; hızlı tüketim ürünleri ve perakende
sektörünün küresel olarak iklim değişikliğine etkisini
azaltmayı hedefleyen CGF’in ormansızlaşmayla mücadele,
doğal soğutuculu soğutma sistemlerinin yaygınlaştırılması
ve atık yönetimi konularındaki taahhütlerinin imzacısıdır.

Ana hedefler
Hedef yıl

2022

2025

Baz yıl

Taahhüt

2013

Günlük satış alanı metrekaresi başına elektrik enerjisi kullanımını %13 azaltmak

2015

Günlük satış alanı metrekaresi başına karbon emisyon değerini %13 azaltmak

2016

Çalışan başına düşen yıllık su tüketimi miktarını %6 azaltmak

2016

Gıda atıklarının imha tonajının gıda satış tonajına oranını %50 azaltmak
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2. Enerji Yönetimi
Kaynağına göre enerji tüketimi (MWh)
Elektrik
Doğal Gaz
Dizel

2015

2016

2017

386.957

417.362

421.617

4.679

8.159

6.104

14.433

13.999

14.629

12

21

55

406.081

439.541

442.405

Benzin
Toplam

4 yılda 105.600 ailenin
aylık elektrik tüketimine eş
tasarruf sağlandı.
Azaltım hedefi (elektrik tüketimi)
Baz
Yılı

2016-2017
Gerçekleşen

2022
Hedefi

2013-2017
Tamamlanan

2013

%1,25

%13

%6,6

Migros’un 2017 yılında kullandığı toplam elektrik miktarı
421.617 MWh’dur. 2018 yılında, 2017’ya oranla, günlük
satış alanı m2’si başına elektrik harcamasını %1,5 azaltmayı
hedeflemektedir. Raporlama yılında yenilenebilir enerji
üretimi veya tüketimi, ikincil enerji kaynağı olarak ısıtma,
soğutma ve buhar tüketimi veya satışı olmamıştır.
Migros, 2022 yılında, günlük satış m2’si başına düşen enerji
tüketimini 2013 yılına kıyasla %13 azaltmayı hedeflemektedir.
Artan mağaza sayısına rağmen 2017’de %6,6 oranında
azaltım tamamlanmıştır. Böylece, yaklaşık 105.600 ailenin
aylık elektrik tüketimine eş bir tasarruf sağlanmıştır.
Satış metrekaresi başına elektrik tüketimini 2017 yılında,
2016’ya kıyasla %1,5 oranında azaltmayı hedefleyen Migros,
azaltım hedefini %1,25 oranında gerçekleştirmiştir. Enerji
verimliliğinde sağlanan iyileştirmelere karşın yıllık hedefin
ön görülen düzeyde gerçekleşmeme sebebi mevcut
mağazalarda hizmet kapsam ve kalitesini iyileştirmeye
yönelik aşağıdaki yatırımlardır.
• Müşteri deneyimi için M Fırın’ların yaygınlaştırılması
nedeniyle daha önce 257 mağazada bulunan M Fırın
reyonunun 2017 yılında 524’e çıkarılması,
• Ürün gelişimi doğrultusunda mağazalarda bulunan soğuk
dolap kullanımının yaygınlaşması.

Günlük satış alanı m2 başına ortalama
elektrik tüketimi (kWh)
2013

2014

2015

2016

2017

1,186

1,144

1,131

1,121

1,107
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Enerji Tasarrufu Çalışmaları

Türkiye’nin LEED sertifikalı ilk mağazası

Migros enerji tüketimi ve emisyonları azaltmak amacıyla tüm
yeni ve yenilenen mağazalarında iklimlendirme ve sanayi tipi
soğutma sistemlerinde değişken akım kontrollü ve yüksek
seviyeli otomasyon verimli sistemleri tercih etmekte ve çevre
dostu soğutma sistemleri kullanmaktadır.

Türkiye’de LEED Gold sertifikası alma hakkını elde eden
ilk perakende mağazası Bodrum’daki Maya Migros
Mağazası’dır. Alaçatı Macrocenter Mağazası da Operasyon
ve Bakım kategorisinde LEED Gold Sertifikası taşımaya hak
kazanmıştır.

Migros, enerji izleme sistemi ile enerji tüketimini günlük,
haftalık ve aylık olarak ölçmekte ve enerji tüketimi ve
sera gazı emisyonlarını azaltmak için tedbirler almaktadır.
Şirket, enerji tüketimini kontrol etmek için soğutma,
iklimlendirme ve aydınlatma sistemlerini merkezden
kontrol eden otomasyon sistemi kurmuştur. Yıllar içerisinde
–mağaza sayıları arttıkça sistem yaygınlaştırılmış; soğutma,
iklimlendirme ve aydınlatma süreçleri daha fazla noktadan
gözlemlenebilir ve uzaktan kontrol edilebilir hale getirilmiştir.

Otomasyon sistemi bulunan mağaza
sayıları
2015

2016

2017

Soğutma
Otomasyonu

1.178

1.317

1.586

İklimlendirme
Otomasyonu

814

937

1.061

Aydınlatma
Otomasyonu

578

706

856

2017 yılında, eski ve enerji
tüketimi yüksek olan
aydınlatma sistemleri
yenilenerek mağaza başına
toplamda %8 enerji tasarrufu
sağlandı.

Uygun olan mağazalarında gün ışığı aydınlatma sistemleri
kullanarak güneş ışığından maksimum fayda sağlayan
Migros, mağaza çatılarında ısı yalıtımı sağlayan, güneş
ışınlarını yansıtan boyaları tercih ederek ısı adalarının
oluşmasını engellemektedir. Mağazaların depolarında
hareket sensörlü aydınlatma ünitelerine yer vermektedir.
2017 yılında, 27 mağazasındaki eski ve enerji tüketimi
yüksek olan aydınlatma sistemlerini yenilemiş ve böylece
mağaza başına toplamda %8’lik bir enerji tasarrufu elde
etmiştir.

Yeşil BT Politikası
Migros, Yeşil BT konsepti kapsamında, 2017 yılında satın
aldığı Kipa’nın 165 mağazasındaki geleneksel masaüstü
bilgisayarlarının %90’ını (700 adet) daha az enerji tüketen
ince istemcilerle değiştirmiştir. Aynı zamanda mağazalardaki
sunucu sistemlerini de (350 adet) tamamen kapatarak, 6
ayda 300 MW enerji tasarrufu sağlamıştır. Yeni nesil bu
cihazların kullanımı yıllık %80 oranında enerji tasarrufu
sağlamaktadır. Kullanım dışı kalan 40 ton elektronik cihaz
geri dönüşüme kazandırılmıştır.
Migros’un Yeşil BT uygulamaları kapsamında, geleneksel
sunucu altyapısının çok önemli bir kısmını yeni nesil hiper
bütünleşik sunucularla değiştirilmesi, sanal hale getirilmesi
ve bulut sistemlerine aktarılmasıyla %75 oranında enerji
tasarrufu elde edilmiştir.
2018 yılında, Kipa’nın Çiğli’de ana veri merkezi ve Torbalı’daki
afet veri merkezinin kapatılarak, uygulamalarının mevcut

Migros Veri Merkezinden çalıştırılması, böylece yıllık 1.500 MW
üzerinde enerji tasarrufu sağlanması planlanmaktadır.
Migros, Türkiye çapındaki faaliyetleri için yapılan
iş görüşmelerinde de video konferans aracından
faydalanmaktadır. Bu yöntem sayesinde, insan kaynakları
personelinin ulaşım amaçlı araç kullanma ihtiyacını ortadan
kaldırarak, karbon emisyonu önemli miktarda azaltılmıştır.
2017’da telekonferans metoduyla 8.000’in üzerinde
görüşme (10.000 saat civarı) yapılmıştır. Aynı doğrultuda,
şehirlerarası toplantıların %50’den fazlası video konferans
üzerinden gerçekleştirilerek çalışanların daha az iş seyahati
yapması sağlanmıştır.

Bulut teknoloji sayesinde
%75 enerji tasarrufu
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3. Karbon Ayak İzi
Türk perakende sektöründe sera gazı raporlaması zorunlu
olmamasına rağmen Migros, iklim değişikliği üzerindeki
dolaylı ve doğrudan etkilerini takip edip azaltmak amacıyla
2014 yılından bu yana kurumsal sera gazı emisyonlarını
ölçmektedir. Tüm mağazaları, dağıtım merkezlerini, bölge
direktörlükleri, meyve-sebze bölge depoları ve MİGET
Et Entegre Tesisi’ne ait sera gazına neden olan faktörler
belirlenmiştir.
Migros yıllara bağlı emisyon performansını diğer gelişim
parametrelerinden bağımsız olarak takip edebilmek
için yıllık emisyon yoğunluğunu “günlük satış alanı m2’si
başına karbon emisyonu eşdeğeri (kgCO2e)” cinsinden
hesaplamakta ve raporlamaktadır.

Satış m2 başına günlük
karbon emisyonunda

%8,5 azaltım

Migros 2017 yılında günlük mağaza satış alanı metrekaresi
başına “Scope 1 ve Scope 2” karbondioksit emisyon oranını
2016’ya oranla %1,5 düşürmeyi hedeflemiş ve hedefinin
çok üzerine çıkarak %8,5 azaltım gerçekleştirmiştir. 2018
yılı için azaltım hedefini koruyarak %1,5 azaltım sağlamayı
hedeflemiştir.
Migros, artan mağaza sayısına rağmen, 2017 yılında,
özellikle soğutma sistemlerindeki gaz kaçaklarını önlemeye
yönelik iyileştirmeler ile kurumsal faaliyetlerinden doğan
(Scope 1 + Scope 2) sera gazı emisyonlarını bir önceki yıla
oranla %5,25 oranında azaltmıştır.
Migros’un doğrudan emisyon kaynaklarından oluşan
Scope 1 ve Scope 2 kapsamındaki 2017 emisyon değerleri
TUV-NORD Almanya tarafından ISO 14064-3 standardı
ve GHG protokolü esas alınarak yapılan kontroller
sonucunda doğrulanmış ve akredite (DakkS) sertifika ile
belgelenmiştir.

Yıllara göre Türkiye operasyonları kurumsal sera gazı emisyonu
2015

2016

2017

Scope 1 emisyonu (mtCO2e)

228.541

247.915

223.367

Scope 2 emisyonu* (mtCO2e)

179.715

184.057

185.933

Scope 3 emisyonu** (mtCO2e)

63.857

71.965

76.058

Toplam Sera Gazı Emisyonu* (mtCO2e)

472.113

503.937

485.358

1,19

1,16

1,06

Günlük mağaza satış alanı m ’si başına karbon emisyonu* (kgCO2e)
2

*Geçmiş yıllara ait emisyonlar Türkiye güncel elektrik emisyon faktörü baz alınarak yeniden hesaplanmıştır.
**Kapsam 3 emisyonları Uçuşlar, Atıklar, Nakliye, Sanal Market Araçları, Personel Servisleri, Müşteri Servisleri ve kapsam harici enerji tüketimi kaynaklı
emisyonları kapsamaktadır.

Toplam kurumsal sera gazı
emisyonlarında %5,25 azaltım

Migros’un toz, ağır metaller, yanma gazları, uçucu
organik bileşikler, flor, klor gibi hava kirleticilere
sebebiyet veren bir üretim tesisi bulunmamaktadır. Bu
nedenle karbon salımlarını azaltmaya odaklanmaktadır.
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Soğutma Sistemlerinde Yeni Dönem
Perakende operasyonlarında soğutma sistemleri sera gazı
salımına yol açan önemli bir başlıktır. Bu nedenle Migros,
soğutma sistemlerinde doğal soğutucuların ve daha verimli
ve yeni nesil sistemlerin kullanılmasına odaklanmaktadır.
Migros bu doğrultuda, MİGET et işleme tesisindeki soğutma
sistemlerinde HFC yerine doğal soğutucu olarak amonyak
kullanmaktadır. Mağazalarda doğal soğutuculu sistem
kullanımı için ilk olarak 2015 yılında, Taşdelen Migros M
mağazasında pilot proje başlatmış ve mağaza soğutucu
dolapları HFC-R404a gazı yerine, glikol ile soğutmayı
denemiştir. Yalnızca dolapları soğutmak amacıyla kullanılan
glikol, HFC-404a soğutucusu ile soğutulmuş ve bu
uygulama ile kaçak riski, soğutucu gazın tüm mağaza soğuk
dolaplarında dolaşmasına göre, yaklaşık %90 azalmıştır.

R22 gazı kaynaklı emisyon
değerlerinde %38 azaltım
2016 yılında çalışmaları bir adım öteye götüren Migros,
Çekmeköy Koru mağazasında soğutucu dolapların
soğuk su dolaştırılarak soğutmayı denemiş ve suyun
soğutulması için yine doğal bir soğutucu olan glikolpropan kullanmıştır. Faydalı buluş belgesine sahip olan ve
patenti Migros’a ait olan bu sistem ile %100 doğal soğutma
maddeleri kullanılmakta ve soğutucu gaz sızıntısı kaynaklı
emisyonlar binlerce ton karbondioksitten neredeyse sıfır
salım seviyesine düşürülmektedir.
Şile Doğancılı mağazasında ise geleneksel soğutma
sisteminde retrofit uygulaması yapılarak kullanılan gaz
miktarı %60 azaltılarak, su çevrimli sistem dönüşümü
yapılmıştır.
Şu anda 2 mağazada kullanılan sistemin, 2017 yılında
3 mağazada daha kullanılması hedeflenmiş ancak yeni
sistemin elektrik tüketiminin yüksek olması sebebiyle
yaygınlaştırma yerine sistem gelişimine odaklanılmıştır.
Mevcut ve yeni soğutma sistemlerinin elektrik tüketimlerini
ölçebilmek amacıyla 2017 yılında bir test odası yaratılmış ve
bu odada sistem gelişim çalışmaları sürdürülmüştür.
Yapılan geliştirme çalışmaları sonucunda, elektrik
tüketimlerinde istenilen seviyeye varılabilmiş ve 2018 yılında
10 adet yeni mağazada sistemin yaygınlaştılmasına karar
verilmiştir. 2022 yılında, bu sistemle çalışan mağazaların
sayısının 250’ye çıkarılması planlanmaktadır.

Patenti Migros’a sahip %100
doğal soğutuculu soğutma
sistemi ile CO2 salımı
neredeyse sıfırlanmakta
Ayrıca, 2016 yılından bu yana, bakımlarda gaz kaçak
detektörü kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. 2017 yılında
100 mağazanın soğutma sistemlerinde kapsamlı bakım
yapılarak gaz kaçakları önlenmiştir. 30 mağazanın
ise soğutma sistemleri komple yenilenerek olası gaz
kaçaklarının önüne geçilmiştir.
Bununla birlikte, 2017 yılında, kullanılan soğutucu gazlarda
daha düşük emisyon katsayısına sahip gazların kullanım
stratejisi benimsenmiştir. 2016 yılında 25.664 kg R22 gazı
kullanılırken 2017 yılında bu değer 15.798 kg olarak tespit
edilmiştir. Dolayısı ile emisyon değerlerinde R22 gazının
daha az kullanılması kaynaklı %38 azaltım sağlanmıştır.
Soğutucu dolaplarındaki kritik alarm limitleri düşürülerek,
soğutucu dolapların performansların daha verimli takibi
sağlanmış ve sorun tespit edilen noktalara hızlı müdahale
yapılarak kaçak gaz miktarları azaltılmıştır.
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Sürdürülebilir Dağıtım Sistemleri
Migros, lojistik kaynaklı enerji tüketiminde tasarruf
sağlamak ve sera gazı salımını azaltmak verimlilik
çalışmaları gerçekleştirmektedir. Her yıl dağıtım merkezleri
ve mağazalar arasında kat edilen yol ölçülerek rota
optimizasyonları yapılmakta ve yeni dağıtım merkezleri bu
analizlerin sonuçlarına göre açılmaktadır.

Bununla birlikte, Migros’un dağıtım ağına yeni Dağıtım
Merkezleri katılarak mağazalara ürün sevki sırasında oluşan
karbon emisyonunda azaltım sağlanmıştır. 2018 yılında, 2017
sonuçlarına kıyasla %0,5’lik bir iyileşme hedeflenmektedir.
2022 yılında, 2016 yılına kıyasla nakliyede taşınan birim
başına %1,2’lik CO2 emisyonu azaltımı hedeflenmektedir.

Merkezi dağıtım stratejisi çerçevesinde ürünlerin
%80’inin mağazalara tam dolu kamyonlar ile taşınması
sağlanmaktadır. Migros mağazalarında satılacak ürünleri
kendi dağıtım merkezlerine yönlendirerek kamyon
trafiğini 30 kata kadar azaltmaktadır.

Çevresel etkiyi azaltmak amacıyla Migros Sanal Market
araç filosuna 17 adet elektrik araç eklenmiştir.

Şirketin dağıtım merkezi sevkiyatları ile oluşan çevresel
etkisini azaltmak amacıyla, “nakliyede taşınan birim başına
CO2 emisyonunun azaltılması hedefi” bulunmaktadır.
2017 yılında bir önceki yıla oranla, taşınan birim başına CO2
emisyonu %2,5 artmıştır. Buna karşılık, Migros’un mağazalara
ürün sevki sırasında oluşan, birim ürün başına emisyon
değerinde %1,39 azaltım sağlanmıştır.
Bu durum, nakliyede taşınan birim başına artışın, müşteri
ve mağaza teslimatlarını içeren mağaza nakliyesinde değil,
depolar arası nakliyeden kaynaklandığını göstermektedir.
2017 yılında Migros tarafından taşıması yapılan tedarikçi
ürünleri artmış ve daha önce tedarikçilerin üstlendiği
nakliyelerin bir bölümü Migros’a geçmiştir.

Mağazalara ürün sevki
sırasında oluşan, birim ürün
başına emisyon değerinde
%1,39 azaltım sağlanmıştır.

Dağıtım Merkezi sevkiyatlarında nakliyede
taşınan birim başına CO2 emisyonu
2015

2016

2017

0,0366 kgCO2e

0,0364 kgCO2e

0,0373 kgCO2e

elektrikli araç sayısı

17
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4. Su Yönetimi

Su tüketimi
Tüm iş birimlerindeki toplam su tüketimi
Yıllık su tüketimi / yıllık personel sayısı

Migros, en önemli doğal kaynaklardan olan suyun verimli
kullanımını sağlamak ve faaliyetleri sonucu açığa çıkan
atık suyun çevresel etkilerini önlemek amacıyla çalışmalar
yürütmektedir. Bu kapsamda, tüm iş birimlerinde (mağazalar,
Genel Müdürlük ve şube direktörlükleri, üretim tesisleri,
dağıtım merkezleri) kullanılan su aylık olarak izlenmekte, üst
yönetime raporlanmakta, verimli ekipmanlar kullanılarak su
tüketiminin azaltılması amaçlanmaktadır.
Migros operasyonlarında kullanılan suyun büyük çoğunluğu
belediyelerin su şebekelerinden karşılanmakta, yalnızca
%1,8’si ise kuyu suyundan kullanılmaktadır. Şirketin su
kullanımı sonucu önemli ölçüde etkilenen bir su kaynağı
bulunmamaktadır. Mağazalardaki atık sular kanalizasyona
deşarj edilmektedir.

2017 yılında hedef
aşılarak kişi başı su
tüketimi %1,75 azaltıldı

2017 yılında Çevre ve Atık
Yönetimleri eğitimlerinde su
yönetimi konusunda 14.073
çalışana eğitim verilmiştir.

Tüm operasyonel birimlerde, su tüketimi aylık bazda takip
edilmekte ve verimli ekipmanlar kullanarak su tüketiminin
azaltılması amaçlanmaktadır. 2016 yılı itibari ile su tüketimi
“kişi başına su tüketim miktarı”nın azaltılması olarak takip
edilmeye başlanmış olup, Şirketin intraneti üzerinden her
mağazanın su tüketim verilerini girmesi için özel ekranlar
oluşturulmuştur. Bütün bunlara ek olarak 2017 yılları
içerisinde Çevre ve Atık Yönetimleri Eğitimlerinde Su
Yönetimi konusunda 14.073 çalışana eğitim verilmiştir.

Arıtma tesisi bulunan Gebze ve Kemalpaşa Dağıtım
Merkezlerinde oluşan atık sular ise, arıtma tesislerinde yasal
limitlerin çok altında kirlilik yükü düzeyine düşürüldükten
sonra Gebze Dağıtım Merkezi’nin suları kanalizasyona,
Kemalpaşa Dağıtım Merkezi’nin suları ise Nif Çayı’na
deşarj edilmektedir. Toplam su tüketiminin %98,78’i
kanalizasyona deşarj edilmektedir. Dolayısıyla, Migros’un
su kirliliğine sebebiyet veren bir faaliyeti bulunmamaktadır
ve operasyonları neticesinde su kaynaklarının biyoçeşitlilik
nitelikleri üzerinde belirgin bir etkinin oluşmaması güvence
altına alınmaktadır.

2017 yılında, kişi başı su tüketim miktarının bir önceki yıla
oranla yüzde 1 azaltılması hedeflenmiş ve %1,75 azaltım ile
hedef aşılmıştır. 2022 yılına kadar kullanım miktarının %6
azaltılması hedeflenmiştir.

Su Verimliliği

Migros’un satış alanındaki su tüketimi, toplam tüketimin
%85’ini oluşturmaktadır. 2017 yılı için satış alanı metrekare
başına su tüketimi 664,20 lt olarak gerçekleşmiştir.

Migros operasyonlarında mağazalar, Genel Müdürlük, şube
direktörlükleri, dağıtım merkezleri, meyve ve sebze depoları
ve MIGET ve Gebze Et Üretim Merkezi olmak üzere tüm
operasyonlarda tüketilen su miktarı ölçülmektedir.
Şirketin su tüketim miktarı mağaza ve depoların su
sayaçlarındaki harcanan su metreküpü üzerinden takip
edilmektedir.

Migros, önceki yıllarda raporlama yaptığı CDP İklim
Değişikliği programına ilave olarak, 2018 yılı itibariyle CDP
Su Güvenliği programına, 2017 performansıyla raporlama
yapmaya başlayacaktır. Bu doğrultuda, dünyadaki benzer
çalışmalarla paralel şekilde tüketimi takip edebilmek için,
satış metrekare başına su tüketim miktarı da takip edilmeye
başlanmıştır.

Kullanılan suyun

%98,78
arıtıldıktan sonra
kanalizasyon’a
deşarj olmaktadır

2015 (m3)

2016 (m3)

2017 (m3)

637.533

691.799

761.152

2,75

2,61

2,56

2015 (m3)

2016 (m3)

2017 (m3)

98,25

98,4

98,78

1,75

1,6

1,22

Su Deşarj Oranları
Kanalizasyona Deşarj
Alıcı Ortama (Diğer) Deşarj

2017 Yılı Su Kaynağı Dağılımı

Kuyu Suyu
13.906 m3

%1,8

Şebeke Suyu
747.246 m3

%98,2
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5. Atık Yönetimi
Yıllara göre atık ve bertaraf türleri
Atık Türü

Bertaraf türü

2015
miktar
(ton)

2016
miktar
(ton)

2017
miktar
(ton)

Tehlikesiz

Geri dönüşüm/Geri kazanım

9.924

8.672

8.821

58

101,3

193

Biogaz/Kompost

5.728

4.772

4.748

Belediyeye Teslim Edilen

19.085

20.552

25.533

Sokak Hayvanlarına Bağış

35

45,3

281

-

-

58

40,24

19

24

19

24

23

1,71

2,1

1,23

Tekrar kullanım / Hayvan Yemi

Gıda Bankalarına Bağış
Tehlikeli

Geri dönüşüm/Geri kazanım
Biodizel
Yakma
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Geri Dönüşümü Destekleyici Çalışmalar

Atık Toplama Faaliyetleri

Migros, atıkların ekonomiye geri kazandırılması için
çalışmalar hayata geçirmektedir. Sürdürülebilir bir değer
zinciri oluşturmak adına çevreye yönelik çalışmalarına
çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve diğer tüm paydaşlar
dahil edilmektedir.

Migros, mağazalarında bulunan Çevreci Kiosklarla
müşterilerini; cam, metal, plastik ve kağıt - karton atıklarını
ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmaları için teşvik
etmektedir. Ayrıca, pil, elektronik eşya ve yağ gibi çevresel
etkisi büyük olan atıklar da Migros mağazalarında toplanarak
yetkili firmalar aracılığıyla geri dönüşüme kazandırılmaktadır.
Migros, ilk kez 2010 yılında atık toplamak amacıyla
başlattığı Çevreci Kiosk uygulamasıyla bugüne kadar 8,45
milyon adet ambalaj atığı toplamayı başarmıştır. Migros
müşterileri, Çevreci Kiosklara ulaştırdıkları atıklar karşılığında
WWF’e bağışta bulunarak nesli tükenmekte olan yeşil
denizkaplumbağalarına destek olabilmekte veya Ege Orman
Vakfı aracılığıyla ağaç dikimine katkı sağlayabilmektedir.
2017 yılında, müşterilerin geri dönüşüme kazandırdığı atıklar
sayesinde Ege Orman Vakfı ile 177 adet fidan dikilmiştir.
WWF’e bağışta bulunmayı tercih eden Migros müşterileri
sayesinde, 2017 yılında 100 adet deniz kaplumbağası evlat
edinilmiştir. Kanalizasyona dökülen atık yağlar, toprak ve
suya karışarak kirletmekte, 1 litre atık yağ 1 milyon litre temiz
suyu kullanılamaz hale getirmektedir. Migros, mağazalarında
ve Migros Sanal Market aracılığıyla, müşterilerinden
topladığı atık yağları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
yetkilendirilmiş lisanslı firmaya ulaştırmaktadır. Bu yağlarla
biyodizel üretimi gerçekleştirilmektedir. 2016 yılında 805
mağazasında bu hizmeti sunan Migros, 2017 yılında mağaza
sayısını 1.048’e ulaştırmıştır. 2017 yılında 23 ton bitkisel
atık yağ, lisanslı firmalara teslim edilmiştir. Migros toplanan
bitkisel atık yağlar sayesinde aynı zamanda, TURMEPA Deniz
Temiz Derneği aracılığı ile denizlerin temizlenmesine
katkı sağlamaktadır. Migros, aynı zamanda tehlikeli atıklar
arasında yer alan pil ve elektronik aletlerin de çevreye saygılı
bir şekilde bertaraf edilmesine aracılık yapmaktadır.

2017 yılında Migros, ÇEVKO Vakfı ile ortaklaşa yürüttüğü
proje ile Migros mağazalarına toplama biriktirme
ekipmanlarının konması ve geri dönüşüm konusunda
mağazayı ziyaret eden tüketicilerin bilinçlendirilmesi
konusunda çalışmalar yapmıştır. Bu çalışma kapsamında
401 Migros mağazasında ambalaj atığı toplama noktaları
oluşturulmuş ve müşterilerde ve mağaza çalışanlarında,
atıkların kaynağında ayrıştırılarak toplanması konusunda
farkındalık yaratılmıştır. 16 Migros mağazasında ÇEVKO
Vakfı ile birlikte Yeşil Nokta Market Etkinliği düzenlenmiş
ve toplamda 6.550 müşteriye ulaşılarak ambalajların geri
dönüşümü hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Etkinlik
şartlarını sağlayan 2.126 müşteriye de 5TL’ lik Migros Hediye
Çeki verilmiştir.

Migros, operasyonel faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan
metal, ahşap, kağıt - karton, plastik, cam nitelikli tehlikesiz
atıklarını kaynağında, ayrı ayrı toplayıp lisanslı firmalar
aracılığı ile en uygun metotlarla geri dönüştürmektedir.
Özgün markalı ürünlerin ambalajları geri dönüşüme
uygundur ve ÇEVKO Vakfı ile yapılan işbirliği sonucunda,
özgün markalı ürünlerin ambalaj atıkları da toplanarak
geri dönüşümleri sağlanmaktadır. Ambalaj Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliğinde mevcut bulunan hedefler
kapsamında, Migros’un her yıl güncellenen iyileştirme hedefi
bulunmaktadır. 2017 yılı için belirlenen hedef tutturularak,
3.874 ton ambalaj atığı toplanmış ve özgün markalı ürünlerin
ambalaj atıklarının %54’ü geri dönüşüme kazandırılmıştır.
2018 yılı için bu hedef %56’ya yükseltilmiştir. 2022 yılında da
%60 oranında geri dönüşüm hedeflenmektedir.
Tüm bu çalışmaları sayesinde Migros, 2017 yılında toplam
12.601 ton ahşap, kağıt - karton, metal, plastik ve camı
geri dönüşüme kazandırarak 75.609 ağacın kesilmesini
önlemiştir.

2017 yılında

12.601

75.609

tehlikesiz atık
geri dönüştürüldü

ağacın kesilmesi
önlendi

Çevreci kiosklarla; cam,
metal, plastik ve kağıt - karton
atıklarını ayrıştırarak geri
dönüşüme kazandırılması
teşvik edilmektedir.
Migros, 2017 yılında, mağazalarındaki pil kutuları ile
müşterilerinden topladığı 3 ton atık pili Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan TAP Derneği’ne
(Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) iletmiştir.
2017 yılında, müşterilerinden topladığı 95 ton elektrikli ve
elektronik aleti ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
yetkilendirilmiş lisanslı firmalara ulaştırarak geri dönüşüme
kazandırılmıştır. 2017 yılının Eylül ayında başlayan Migros
Sanal Market projesi ile bitkisel atık yağlar ve atık piller
müşterilerin evlerinden alınarak geri dönüşüm noktalarına
ulaştırılmaktadır. Proje kapsamında 211 kg pil ve 252
kg bitkisel atık yağ müşterilerin evlerinden alınarak geri
dönüşüme kazandırılmıştır.

7 yılda

8,45

milyon adet
ambalaj atığı toplandı

Bitkisel atık yağ toplanan mağaza sayısı
2016

805

2017

1.048

Geri dönüşüme kazandırılan atıklarla

2017
177
fidan dikildi

6.550
müşteriye geri
dönüşümle ilgili
bilgi verildi

23

ton

Migros Genel Müdürlük ve Şube Direktörlükleri’nde
yürütülen “Bizi Hayata Geri Döndür” projesiyle ambalaj
atıklarının, kağıtların, cam atıkların ve organik atıkların
kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılması
sağlanmaktadır. 2015 yılında başlayan proje kapsamında,
yalnızca çalışanların günlük kağıt ve cam atıklarını
geridönüşüme kazandırması sayesinde 1.946 ağaç
kurtarılmış ve 362 litre benzinden tasarruf sağlanmıştır.

2017 yılında 3.874 ton
özgün markalı ambalaj atığı
toplanarak geri dönüşüme
kazandırılmıştır

ton

72

bitkisel atık yağ
toplandı

yılında

100

deniz kaplumbağası
evlat edinildi
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Atık Oluşumunu ve Ormansızlaşmayı Azaltıcı Faaliyetler
Ormansızlaşma ile mücadele kapsamında Migros, yangın
nedeniyle zarar görmüş orman alanlarının yeniden
ağaçlandırılması ve biyoçeşitliliğin korunması için, son
10 yıl içerisinde, Ege Orman Vakfı ile birlikte, Dikili,
Torbalı, Şirince, Çeşme, Seferihisar ve Urla’da ağaç
dikimi gerçekleştirmiştir. 2017 yılında dikilen 2.200
ağaçla birlikte toplamda 543.350 ağaçlık bir orman
oluşturmuştur. Migros ayrıca, dikilen zeytin ağaçlarının
ürünlerinin satışını mağazalarında gerçekleştirerek elde
edilen geliri Ege Orman Vakfı’na aktarmaktadır.
Migros, basılı pazarlama materyallerinin boy ve tasarımını,
kağıt tüketimi minimum düzeyde tutacak şekilde
kullanmaktadır. Bununla birlikte, tüm kampanya ve
tanıtım broşür ve kitapçıklarını geri dönüştürülmüş kağıda
basmaktadır. Bu kapsamda, 2017 yılında 1.737 ton geri
dönüştürülmüş kağıt kullanmış ve böylece 29.529 adet
ağacın kesilmesi önlenmiştir. Çevre üzerindeki etkileri daha
da azaltmak amacıyla, Migros müşterilerinin plastik kart
yerine mobil Money Club Kart kullanımını teşvik etmektedir.
2017 yılında, Mobil Money Club Kart kullanım oranı,

Ege’de tahrip olan orman
arazisine 10 yılda 543.350
ağaç dikildi.
kartlı alışveriş işlemlerinin %47’sine ulaşmıştır. Migros
mağazalarındaki kağıt tüketiminin azaltılması amacıyla
MİO adlı tablet kullanılmaktadır. Böylece, Migros mağaza
müdürleri çeşitli veri ve analizlere tabletleri üzerinden
ulaşabilmekte ve günlük rutin raporlarını dijital olarak
görüntüleyebilmektedir. 2017 yılında, mağaza çalışanlarının
tablet kullanımına geçmesi ve süreçlerdeki güncellemeler
ile birlikte yılda 50,7 ton kağıt tasarrufu sağlanmıştır.
Migros Genel Müdürlüğü’nde kullanılan fotokopi kağıtlarında
sürdürülebilir kağıtlar tercih edilmektedir. Fotokopi
makineleri ise çalışanların kimlik kartı ile çalışmakta ve
böylece ihtiyaç dışı çıktı alımının önüne geçilmektedir.

Müşterileri Teşvik Eden Çevreci Çözümler
Migros, müşterilerinin elektrik ampullerini LED’ler ile
değiştirerek sera gazı emisyonlarının azalmasına katkı
sağlamaktadır. 2017 yılında LED elektrik ampul projesi
sayesinde, 475.000 adet konvansiyonel elektrik ampulü
LED’lerle değiştirilerek, %55 enerji verimliliği sağlanmış
ve 2,85 milyon watt’lık enerji tasarrufu yaratılmıştır.
Ayrıca mağazalarında tekrar kullanılabilir, çevreci alışveriş
torbaları ve bez çantaların satışını yapan Migros 2017 yılında,
208.522 adet çevreci çanta, çevreci non-woven poşet
ve bez çanta satışı gerçekleştirmiştir. Şirket, çevre dostu
poşet uygulamasını ilk başlatan perakendecidir. Migros’un
mağazalarında müşterilerine sunduğu tüm poşetler
doğada bozunabilir özelliktedir. 2016 yılında müşteri başına
kullanılan poşet adedi 1,77 iken 2017 yılında bu sayıyı 1,67’ye
indirilerek 2021 yılına kadar gerçekleştirilmesi taahhüt
edilen 1,744’e azaltım hedefi çok önceden aşılmıştır. Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu yönetmelik
gereği, 1 Ocak 2019 itibari ile müşteri poşetleri ücretli hale

Müşteri başına poşet adedi
1,67’ye indirilerek 2021 hedefi
aşıldı
gelecektir. Buna bağlı olarak, Bakanlık 2025 yılına kadar,
kişi başına kullanılan, yıllık poşet adedinin 40’ın altına
indirilmesini hedeflemektedir. Bu doğrultuda, Migros poşet
kullanımının azaltılmasını teşvik etmeye yönelik çalışmalarını
sürdürmektedir.

LED ampul ile

%55

enerji verimliliği

2,85

milyon watt
enerji tasarrufu
2015

2016

2017

LED ile değiştirilen konvansiyonel ampul sayısı

95.000 adet

380.000 adet

475.000 adet

Sağlanan enerji tasarrufu

570 bin watt

2,28 milyon watt

2,85 milyon watt
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Gıda İmhasını Önleme Çalışmaları
Gıda perakendeciliğinin sürdürülebilirlik alanında etki
sağlayabileceği önemli alanlardan biri gıda kayıp ve
imhasının önlenmesidir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
12.3 bu konuya odaklanmaktadır. Consumer Goods Forum
(Tüketici Ürünleri Forumu - CGF) üyesi şirketler de, bu
doğrulda gıda imha oranlarını azaltma sözü vermiştir. Bu
doğrultuda, Migros, 2025 yılına kadar, gıda atıklarının imha
tonajının toplam gıda satış tonajına oranını, 2016 yılına
kıyasla %50 azaltmayı taahhüt etmektedir.

Organik Atık Geri Dönüşümleri:

2017 yılında 138.095 öğün,
gıda bankaları ve sosyal
marketlere bağışlandı

Gıdaya Saygı Projesi:
Gıda kayıp ve imhalarını azaltmak için ölçümleme,
kategorizasyon, analiz ve iyileştirme çalışmalarına hız veren
Migros, Gıda Geri Kazanım Hiyerarşisini dikkate alarak çeşitli
projeler de hayata geçirmektedir.
Öncelikli hedefi kayıpları kaynağında azaltmak olan Migros,
son kullanma tarihi yaklaşan et, tavuk, süt ürünü gibi taze
gıda ürünleri ile olgunlaşan bazı sebze ve meyvelerin
satışlarını hızlandırmak amacıyla %25 - %50 indirimli satış
uygulaması yapmaktadır. Bu bağlamda, 2017 yılında 3
Migros mağazasının cirosu kadar gıda kurtarılmıştır.

İndirimli satışlarla

3

Migros
mağazası
cirosu

kadar gıda kurtarıldı

Migros, 2017 yılı itibarıyla, Türkiye de bir ilk olarak
arz ve talebi eşleştiren dijital bir platform üzerinden,
mağazalarında görsel olarak satış kriterlerini karşılamayan
ancak besin değerlerini koruyan meyve ve sebzeleri günlük
olarak gıda bankaları ve sosyal marketlere ulaştırmaya
başlamıştır. Bu kapsamda 58 ton gıda bağışı yapan Migros,
yıl içerisinde 138.095 öğün gıdanın ihtiyaç sahiplerine
ulaştırılmasına destek olmuştur. Migros, projeyi ülke çapında
yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

Mağazalardaki organik atıklar, enerji geri kazanımında ve
biyokompost elde etmede kullanılmakta ya da belediyelerin
atık bertaraf merkezlerine gönderilmektedir. Migros, 2017
yılında 641 mağazası, Gebze Dağıtım Merkezi ve Bursa

2016

2017

5.727

4.772

4.728

572.700

477.200

472.800

3.326

2.776

2.734

Biogaz tesisine gönderilen
organik atık (ton)
Biogaz karşılığı (m3)
Kompost karşılığı (ton)

4.728

Sebze-Meyve deposundaki 4.728 ton organik atığı kaynağında
ayrıştırarak biogaz tesisine göndermiştir. Bu atıklardan biyogaz
veya kompost elde edilerek, 100 watt’lık bir ampulü 10 milyon
saat çalıştırabilecek bir enerji üretilmiştir.

2015

ton

76

organik atık geri
dönüştürüldü

bir
ampülü

10

milyon
saat

çalıştıracak enerji üretildi
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Kalan Tazeler Küçük Dostlarımıza Projesi:
Migros; orman, sokak ve barınak hayvanlarının beslenmesi
için, 2014 yılından bu yana “Kalan Tazeler Küçük
Dostlarımıza” projesini gerçekleştirmektedir. Migros
mağazalarında son kullanım tarihi yaklaşan ancak
hala tüketilebilir olma özelliğini koruyan gıda ürünleri,
dernekler aracılığıyla sokak, orman ve barınak
hayvanlarının doyurulması için bağışlanmaktadır.

Proje kapsamında, 2017 yılında 281 ton gıda desteği
yapılmıştır. Bununla birlikte, Mersin ve Antalya Meyve Sebze Depolarından 193 ton gıda, çiftlik hayvanlarının
beslenmesi için verilmiştir.

281 ton gıda sokak ve
barınak hayvanlarının
beslenmesi için kullanıldı

Ekler

EKLER
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I. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
(SDGs) Haritası
SÜRDÜRÜLEBILIR KALKINMA HEDEFLERI

MIGROS SÜRDÜRÜLEBILIRLIK
ÖNCELIKLI KONU BAŞLIKLARI

II. GRI İçerik
Endeksi
GRI Standart

SAYFA

Tanım

Bildirimler

GRI 101: Temel 2016
Genel Standart Bildirimler

Ekonomik Performansımız

28

İnsan Kaynağımız

33

Sağlık ve Güvenlik

39

Ürün Yönetimi

42

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Tedarik Zincirimiz

Çevresel Performansımız

50

46

54

Kuruluş Profili
102-1 Kuruluşun adı

Rapor Hakkında s. 7

102-2 Birincil markalar, ürünler ve hizmetler

Rapor Hakkında s.7,
Kurumsal Yönetişim s. 14

102-3 Kuruluşun genel merkezinin
bulunduğu yer

Migros Ticaret A.Ş. Genel
Müdürlüğü, Atatürk Mahallesi
Turgut Özal Bulvarı No: 7 Ataşehir
/ İstanbul adresinde ikamet
etmektedir.

102-4 Kuruluşun faaliyet gösterdiği ülke sayısı
ve kuruluşun belirgin faaliyetlerinin olduğu
ya da raporda anlatılan sürdürülebilirlik konu
başlıklarıyla ilgili olan ülkelerin adları

Migros'un Türkiye, Kazakistan ve
Makedonya olmak üzere 3 farklı
ülkede faaliyeti bulunmaktadır.

102-5 Mülkiyetin ve kanuni yapının niteliği

Sermaye Yapısı s. 29

102-6 Hizmet verilen pazarlar

Ekonomik Performansımız s. 28

102-7 Kuruluşun ölçeği

Ekonomik Performansımız s. 28

102-8 Çalışanlar ve diğer işçiler ile ilgili bilgi

Çalışan Profili s. 34

102-9 Tedarik Zinciri

Tedarik Zinciri s. 46,
Ürün Yönetimi s. 42

102-10 Kuruluş ve tedarik zinciriyle ilgili
gerçekleşen değişiklikler

Güncel Satın Alma ve Sermaye
Değişiklikleri s. 31

102-11 İhtiyati yaklaşım veya ihtiyatlılık ilkesi

Vizyon, Misyon ve Değerler s. 10,
Risk Yönetimi ve İç Kontrol s. 15

102-12 Harici girişimler

Üyelikler & Girişimler s. 18

102-13 Dernek üyeliği

Üyelikler & Girişimler s. 18

Strateji
102-14 En üst düzey karar mercii beyanı

CEO Mesajı s. 4

Etik Kurallar ve İlkeler
102-16 Değerler, ilkeler, standartlar ve
davranış normları

Vizyon, Misyon ve Değerler s. 10

Yönetişim
102-18 Yönetim yapısı

Kurumsal Yönetişim s.14

Paydaş Katılımı
102-40 Paydaş gruplarının listesi

Migros Paydaşları s. 20

102-41 Toplu iş sözleşmesi anlaşmaları

Sendikalaşma Hakkı s. 37,
İnsan Hakları ve Fırsat Eşitliği
Politikası

Dış Denetim
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102-42 Paydaşların belirlenmesi ve seçilmesi

Migros Paydaşları s. 20

102-43 Paydaş katılımı yaklaşımı

Migros Paydaşları s. 20

GRI 205: Yolsuzlukla Mücadele 2016

102-44 Kilit konular ve kaygılar

Migros Paydaşları s. 20

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

Raporlama

Tanım

Bildirimler

203-2 Belirgin dolaylı etkiler

Ekonomik Performansımız s. 28

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve
sınırları

Kurumsal Yönetişim s. 14,
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
Politikası

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

Kurumsal Yönetişim s. 14,
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
Politikası

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

Kurumsal Yönetişim s. 14,
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
Politikası

205-1 Yolsuzlukla ilgili riskler bakımından
değerlendirilen faaliyetler

Kurumsal Yönetişim s. 14,
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
Politikası

102-46 Rapor içeriği ve konu sınırlarının
tanımlanması

Önceliklendirme Yaklaşımı s. 22

102-47 Öncelikli konuların listesi

Önceliklendirme Yaklaşımı s. 22

102-48 Önceki raporlara göre yeniden
düzenlenen bilgi

Önceliklendirme Yaklaşımı s. 22

102-49 Raporlamadaki değişiklikler

Kapsam ve unsur sınırlarında
belirgin bir değişiklik olmamıştır.

102-50 Raporlama periyodu

Rapor Hakkında s. 7

GRI 206: Rekabet Karşıtı Davranış 2016

102-51 Önceki raporun tarihi

Rapor Hakkında s. 7

102-52 Raporlama sıklığı

Rapor Hakkında s. 7

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

102-53 Rapor ve içeriği ile ilgili sorular için
iletişim bilgileri

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve
sınırları

Güncel Satın Alma ve Sermaye
Değişiklikleri s. 31

Rapor Hakkında s. 7

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

Güncel Satın Alma ve Sermaye
Değişiklikleri s. 31

102-54 GRI Standartlarına göre seçilen
uyumluluk seçeneği

Rapor Hakkında s. 7

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

Güncel Satın Alma ve Sermaye
Değişiklikleri s. 31

102-55 GRI içerik dizini

GRI İçerik Endeksi s. 81

102-56 Dış güvence

Rapor Hakkında s. 7

206-1 Rekabete aykırı davranışlara,
tröstleşme ve tekelcilik faaliyetleri

Güncel Satın Alma ve Sermaye
Değişiklikleri s. 31

GRI 300 Çevresel Standartlar Serisi
GRI 302: Enerji 2016
GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

GRI 201: Ekonomik Performans 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve
sınırları

Enerji Tasarrufu Çalışmaları s. 60

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

Enerji Tasarrufu Çalışmaları s. 60

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve
sınırları

Ekonomik Performansımız s. 28

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

Enerji Tasarrufu Çalışmaları s. 60

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

Ekonomik Performansımız s. 28

302-1 Kurum içindeki enerji tüketimi

Enerji Yönetimi s. 58

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

Ekonomik Performansımız s. 28

302-3 Enerji Yoğunluğu

Enerji Yönetimi s. 58

201-1 Üretilen ve dağıtılan ekonomik değer

Ekonomik Performansımız s. 28

302-4 Enerji tüketiminin azaltılması

Enerji Yönetimi s. 58

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve
sınırları

Su Yönetimi s. 68

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

Su Yönetimi s. 68

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

Su Yönetimi s. 68

303-1 Kaynak bazında toplam su çekimi

Su Yönetimi s. 68

GRI 303: Su 2016

GRI 202: Pazar Varlığı 2016
103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve
sınırları

Ekonomik Performansımız s. 28

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

Ekonomik Performansımız s. 28

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

Ekonomik Performansımız s. 28

202-1 Standart başlangıç seviyesi ücretlerinin
cinsiyet ve yerel asgari ücrete göre oranı

İnsan Hakları ve Fırsat Eşitliği
Politikası

GRI 203: Dolaylı Ekonomik Etkiler 2016
GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

GRI Standart

Migros Paydaşları s. 20
Migros Faaliyet Raporu s. 114-115

GRI 200 Ekonomik Standartlar Serisi

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

Dış Denetim

102-45 Konsolide bilançolara veya eşdeğer
belgelere dâhil edilen bütün kurumlar

Özel Standart Bildirimler

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

83

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve
sınırları

Ekonomik Performansımız s. 28

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

Ekonomik Performansımız s. 28

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

Ekonomik Performansımız s. 28

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

GRI 304: Biyoçeşitlilik 2016
GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve
sınırları

Biyoçeşitliliğe Katkı s. 57

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

Biyoçeşitliliğe Katkı s. 57

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

Biyoçeşitliliğe Katkı s. 57

304-1 Biyolojik çeşitlilik değeri yüksek faaliyet
sahaları

Biyoçeşitliliğe Katkı s. 57

Dış Denetim
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304-2 Faaliyetlerin, ürünlerin ve hizmetlerin
biyoçeşitlilik üzerine belirgin etkileri

Biyoçeşitliliğe Katkı s. 57
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Dış Denetim

GRI Standart

Tanım

Bildirimler

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve
sınırları

İşe Alım Performansı s. 34

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

İşe Alım Performansı s. 34

GRI 305: Emisyonlar 2016
GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve
sınırları

Karbon Ayak İzi s. 62

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

İşe Alım Performansı s. 34
İşe Alım Performansı s. 34

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

Karbon Ayak İzi s. 62

402-1 Operasyonel değişikliklerle ilgili
minimum ihbar süreleri

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

Karbon Ayak İzi s. 62

305-1 Doğrudan sera gazı (GHG) emisyonları
(Kapsam 1)

Karbon Ayak İzi s. 62

Denetim Beyanı
s. 91

305-2 Dolaylı enerji sera gazı (GHG)
emisyonları (Kapsam 2)

Karbon Ayak İzi s. 62

Denetim Beyanı
s. 91

305-3 Diğer dolaylı sera gazı (GHG)
emisyonları (Kapsam 3)

Karbon Ayak İzi s. 62

305-4 Sera gazı emisyon yoğunluğu

Karbon Ayak İzi s. 62

305-5 GHG emisyonlarının azaltılması

Karbon Ayak İzi s. 62,
Enerji Yönetimi s. 58

GRI 403: İş Sağlığı ve Güvenliği 2016
GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

GRI 306: Atık Sular ve Atıklar
GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve
sınırları

Su Yönetimi s. 68

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

Su Yönetimi s. 68

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

Su Yönetimi s. 68

306-1 Kalite ve varış yeri bakımından toplam
su tahliyesi

Su Yönetimi s. 68

306-2 Türüne ve bertaraf yöntemine göre
atık
GRI 307: Çevresel Uyum 2016

Atık Yönetimi s. 70

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve
sınırları

Çevresel Performansımız s. 54

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

Çevresel Performansımız s. 54

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

Çevresel Performansımız s. 54

307-1 Çevre kanunu ve düzenlemelerine
uyulmaması

Çevresel Performansımız s. 54

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve
sınırları

Sağlık ve Güvenlik s. 39

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

Sağlık ve Güvenlik s. 39

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

Sağlık ve Güvenlik s. 39

403-1 Resmi müşterek yönetim– işçi sağlık
ve güvenlik komitelerinde temsil edilen
toplam iş gücü yüzdesi

Sağlık ve Güvenlik s. 39,
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

403-2 Yaralanma türleri ve yaralanma
oranları, meslek hastalıkları, kayıp günler,
devamsızlık ve işle bağlantılı ölüm sayısı

Sağlık ve Güvenlik s. 39

403-3 Kaza oranı sık veya belirli hastalıklara
yakalanma konusunda riski yüksek mesleki
faaliyetlerle uğraşan işçiler

Sağlık ve Güvenlik s. 39

403-4 Sendikalarla yapılan resmi sözleşmeler
kapsamındaki sağlık ve güvenliğe ilişkin
konular

Sendikalaşma Hakkı s. 37,
İnsan Hakları ve Fırsat Eşitliği
Politikası

GRI 404: Eğitim ve Öğretim 2016
GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

GRI 400 Sosyal Standartlar Serisi

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve
sınırları

Çalışan Gelişimine Katkı s. 36

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

Çalışan Gelişimine Katkı s. 36

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

Çalışan Gelişimine Katkı s. 36

404-1 Çalışan başına yıllık ortalama eğitim
saati
404-2 Çalışan gelişimini destekleyen
yetenek yönetimi ve yaşam boyu öğrenim
programları
404-3 Düzenli performans gelişim
değerlendirmelerinden geçen çalışan yüzdesi

Çalışan Gelişimine Katkı s. 36
Yetenek Yönetimi s. 35

Yetenek Yönetimi s. 35

GRI 401: İstihdam 2016
GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve
sınırları

Kurumsal Sosyal Sorumluluk s. 50

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

Kurumsal Sosyal Sorumluluk s. 50

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk s. 50

401-1 İşe yeni alınan çalışanlar ve çalışan
devri

Ekonomik Performansımız s. 28

401-2 Geçici veya yarı zamanlı çalışanlara
sağlanmayan ve tam zamanlı çalışanlara
sağlanan yan haklar

Kurumsal Sosyal Sorumluluk
s. 50, Tedarikçilere Yönelik Kalite
Denetimleri s. 48

GRI 402: Çalışan Yönetim İlişkileri 2016

GRI 405: Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği 2016
GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve
sınırları

İnsan Kaynakları Yaklaşımı s. 33

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

İnsan Kaynakları Yaklaşımı s. 33

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

İnsan Kaynakları Yaklaşımı s. 33

405-1 Yönetişim organlarının ve çalışanların
çeşitliliği

Çalışan Profili s. 34

GRI 406: Ayrımcılığın Önlenmesi 2016

Dış Denetim
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GRI Standart

Tanım

Bildirimler

Dış Denetim

GRI Standart

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve
sınırları

İnsan Kaynakları Yaklaşımı s. 33

GRI 414: Tedarikçinin Toplum Üzerindeki Etkiler Bakımından Değerlendirilmesi 2016

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

İnsan Kaynakları Yaklaşımı s. 33

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

İnsan Kaynakları Yaklaşımı s. 33

406-1 Ayrımcılık vakalarının ve alınan
düzeltici önlemlerin alınması

İnsan Kaynakları Yaklaşımı s. 33

Denetim Beyanı
s. 90

Tanım

Bildirimler

Dış Denetim

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve
sınırları

Tedarik Zincirimiz s. 46

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

Tedarik Zincirimiz s. 46

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

Tedarik Zincirimiz s. 46

414-1 Sosyal kriterler açısından taranan yeni
tedarikçilerin yüzdesi

Tedarik Zincirimiz s. 46

Denetim Beyanı
s. 90

414-2 Tedarik zincirindeki olumsuz sosyal
etkiler ve alınan önlemler

Tedarik Zincirimiz s. 46

Denetim Beyanı
s. 90

GRI 407: Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı 2016
GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve
sınırları
103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

407-1 Örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı

Sendikalaşma Hakkı s. 37
İnsan Hakları ve Fırsat Eşitliği
Politikası
Sendikalaşma Hakkı s. 37
İnsan Hakları ve Fırsat Eşitliği
Politikası

GRI 416: Müşteri Sağlığı ve Güvenliği
GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

Sendikalaşma Hakkı s. 37
İnsan Hakları ve Fırsat Eşitliği
Politikası
Sendikalaşma Hakkı s. 37
İnsan Hakları ve Fırsat Eşitliği
Politikası

Denetim Beyanı
s. 90

Ürün Yönetimi s. 42

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

Ürün Yönetimi s. 42

416-2 Ürünlerin ve hizmetlerin sağlık ve
güvenlik etkileri ile ilgili uyumsuzluk vakaları

Ürün Yönetimi s. 42

GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

Sorumlu Reklam ve Pazarlama s. 45

Tedarik Zincirimiz s. 46

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

Sorumlu Reklam ve Pazarlama s. 45

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

Tedarik Zincirimiz s. 46

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

Sorumlu Reklam ve Pazarlama s. 45

408-1 Çocuk işçiliği konusunda belirgin risk
taşıdığı belirlenen faaliyetler ve tedarikçiler

İnsan Kaynakları Yaklaşımı s. 33,
Tedarik Zincirimiz s. 46
İnsan Hakları ve Fırsat Eşitliği
Politikası

417-2 Ürün ve hizmet bilgileri ve
etiketlemeyle ilgili uyumsuzluk vakaları

Sorumlu Reklam ve Pazarlama s. 45,
Ürün Yönetimi s. 42

Tedarik Zincirimiz s. 46

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve
sınırları

İnsan Hakları ve Fırsat Eşitliği
Politikası

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

İnsan Hakları ve Fırsat Eşitliği
Politikası

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

İnsan Hakları ve Fırsat Eşitliği
Politikası

409-1 Zorla veya cebren çalıştırma vakaları
bakımından belirgin risk ettiği belirlenen
faaliyetler ve tedarikçiler

İnsan Hakları ve Fırsat Eşitliği
Politikası

GRI 412: İnsan Hakları Değerlendirmeleri 2016
GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve
sınırları

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve
sınırları

Denetim Beyanı
s. 90

GRI 418: Müşteri Gizliliği 2016
GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

GRI 409: Zorla veya Cebren Çalıştırma 2016
GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

Ürün Yönetimi s. 42

GRI 417: Pazarlama ve Etiketleme

GRI 408: Çocuk İşçiliği 2016
GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve
sınırları

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve
sınırları

İnsan Kaynakları Yaklaşımı s. 33

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

İnsan Kaynakları Yaklaşımı s. 33

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

İnsan Kaynakları Yaklaşımı s. 33

412-1 İnsan hakları incelemelerine veya etki
değerlendirmelerine tabi olmuş faaliyetler

İnsan Kaynakları Yaklaşımı s. 33

Denetim Beyanı
s. 90

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve
sınırları

Migros Paydaşlar s. 20

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

Migros Paydaşlar s. 20

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

Migros Paydaşlar s. 20

418-1 Müşteri gizliliğinin ihlali ve müşteri
verilerinin kaybı ile ilgili doğrulanmış
şikayetler

Müşteri İlişkileri ve İletişimi s. 21

GRI 419: Sosyo-Ekonomik Uyum 2016
GRI 103: Yönetim
Yaklaşımı 2016

103-1 Öncelikli konuların açıklanması ve
sınırları

Ekonomik Performansımız s. 28

103-2 Yönetim yaklaşımı ve bileşenleri

Ekonomik Performansımız s. 28

103-3 Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesi

Ekonomik Performansımız s. 28

419-1 Sosyal ve ekonomik alanda kanun ve
yönetmeliklere uyumsuzluk

Ekonomik Performansımız s. 28
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III. Sosyal Denetim için
Seçilmiş Bilgiler
EY Türkiye Sürdürülebilirlik Denetimi kapsamında yer alan göstergeler ve içerikleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Konu

Gösterge

Göstergenin İçeriği

Konu

Gösterge

Bu gösterge kapsamında sosyal denetim uygulanan yeni
tedarikçilerin oranı raporlanmaktadır. Migros’un tedarik
zinciri denetimleri kapsamında aday tedarikçilere ürün
güvenliği denetimi (BRC) yapılmakta ve başarılı tedatikçiler
ile “yeni tedarikçi” statüsünde iş birliği başlatılmaktadır. Yeni
tedarikçiler ise GC SEDEX denetimlerine tabi olmaktadır.

Bu gösterge kapsamında raporlama döneminde
gerçekleşen ayrımcılık kapsamında aşağıdaki unsurlar
gözetilerek değerlendirilen vaka sayısı yer almaktadır.

Ayrımcılık

Ayrımcılık unsurları:
a. ırk
b. din
c. dil
d. cinsiyet
e. politik görüş
f. milliyet
g. etnik köken
h. engellilik
ı. yaş
GRI 406-1 tanımına uygun olarak

Örgütlenme Özgürlüğü ve
Toplu Sözleşme Hakkı

İnsan Hakları

Bu gösterge, raporlama döneminde Migros’un Tez-Koop
ile imzaladığı Toplu İş Sözleşmesi’nin (TİS) kapsadığı çalışan
oranını göstermektedir.
Ayrıca, Migros’un TİS kapsamındaki çalışanlarına sendika
üyeliğini teşvik için gerçekleştirdiği uygulamaları
içermektedir.
GRI 407-1 tanımına uygun olarak

Çocuk İşçiliği

Bu gösterge kapsamında raporlama döneminde kuruluşun
faaliyetlerinde ve tedarik zincirinde tespit edilen çocuk
işçi vaka sayısı yer almaktadır. Bu vakalar Migros’un
faaliyetlerinde ILO (International Labour Organization)
standartlarının uygulanması ile, tedarik zincirinde ise GC
SEDEX denetimleri ile tespit edilmektedir.
Ayrıca raporlama döneminde tespit edilen çocuk işçi
vakaları için Migros tarafından yapılan uygulamaları
içermektedir.
GRI 408-1 tanımına uygun olarak

Zorla veya Cebren Çalıştırma

Raporlama döneminde tespit edilen Zorla veya Cebren
Çalıştırma vaka sayısı
Bu gösterge kapsamında Migros’un faaliyetleri ve
tedarikçilerini zorla veya cebren çalıştırma bakımından
değerlendirme yaklaşımı yer almaktadır. Bu yaklaşım
doğrultusunda Migros’un faaliyetlerinde ILO (International
Labour Organization) standartları uygulanarak, tedarik
zincirinde ise GC SEDEX denetimleriyle uygunsuzluk
vakaları tespit edilmektedir.
GRI 409-1 tanımına uygun olarak

Göstergenin İçeriği

GRI 414-1 tanımına uygun olarak
Migros ana tedarikçilerine yıllık olarak GC SEDEX sosyal
performans denetimleri yapmaktadır ve bu denetimler
aşağıdaki sosyal konu başlıklarını içermektedir:

Tedarik
Zinciri
Değerlendirmesi

Tedarikçilere Düzenlenen
Sosyal Denetimler

a. Ayrımcılık
b. Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı
c. Çocuk İşçiliği
d. Zorla ve Cebren Çalıştırma
Bu gösterge kapsamında yapılan dış denetim aşağıdaki
maddeleri içermektedir.
1. Tedarikçilere uygulanan toplam sosyal denetim sayısı
2. Tedarik zincirinde tespit edilen önemli negatif sosyal etki
içeren vaka sayısı
3. Raporlama döneminde negatif sosyal etki tespit edilen
vakalarda gözlenen iyileştirme oranı
4. Raporlama döneminde tespit edilen negatif sosyal etki
vakaları için alınan aksiyonlar
5. Raporlama döneminde negatif sosyal etki tespiti
nedeniyle iş birliği sonlandırılan tedarikçi sayısı
GRI 414-2 tanımına uygun olarak
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NOTLAR

NOTLAR

NOTLAR
İletişim Bilgilerimiz
Migros Ticaret A.Ş.
Atatürk Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 7
34758 Ataşehir – İSTANBUL
Sürdürülebilirlik Raporu ile ilgili soru ve önerileriniz için:
surdurulebilirlik@migros.com.tr
Raporlama Danışmanı
EY
İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri

Yasal Uyarı
Migros Sürdürülebilirlik Raporu 2017’de yer alan bilgi ve
analizler raporun hazırlandığı dönemde, doğru ve güvenilir
olduğuna inanılan kaynak ve veriler kullanılarak, sadece
bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Şirket yöneticileri,
çalışanları ve raporun üretiminde katkıda bulunan diğer tüm
şahıs ve kurumlar, bu raporda yer alan bilgilerin kullanımı
nedeniyle doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.
Migros Sürdürülebilirlik Raporu 2017’nin her hakkı Migros
Ticaret A.Ş.’ye aittir.

Bu raporun basımında geri dönüşümlü kağıt ve çevre
dostu teknolojiler kullanılmıştır.

www.migroskurumsal.com

