
Migros 2020 | Sürdürülebilirlik Raporu 34

Çalışan Profilimiz

50.000 

Çalışan 

%81’i Y 

Kuşağı Çalışan

%40 Kadın 

Çalışan Oranı

Değişen ve dönüşen dünya şartlarına hızla adapte 

olabilmek için başarımızda kilit bir role sahip olan 

çalışanlarımızın, profillerini güçlendirmeyi kendimize 

amaç edindik. Bu amaç doğrultusunda, çalışanlarımızın 

motivasyonunu artıracak bir strateji izleyerek 

yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmalarını ve içlerindeki 

gücü keşfetmelerini sağlıyoruz. Çalışan haklarının 

korunması, eşit bir çalışma ortamı sağlanması ve 

çalışanlarımızın kişisel ve mesleki bilgi birikimlerine 

katkıda bulunulmasının sürdürülebilirlik yolunda 

etkin rol oynadığına inanıyoruz. Çalışanlarımızın 

problemlere çözüm getirme, doğru kararlar verme 

ve işini sahiplenme gibi konularda yetkinliklerinin 

güçlendirilmesini sağlayacak uygulama ve politikaları 

hayata geçiriyoruz. 

Çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunduğumuz adil işveren 

kimliğimizin yanında, Türkiye ve yurt dışındaki 

iştiraklerimiz ile iş birliği yaparak, farklı dil, din 

ve etnik kökene sahip çalışanlarımızla birlikte 

müşterilerimize hizmet veriyoruz. İş ortaklarımızla 

birlikte çeşitli projelerde yer alırken hem iş dünyasında 

hem de toplumumuzda cinsiyet ve fırsat eşitliğinin 

sağlanmasında aktif rol oynuyoruz. Bu rol ile şirket 

bünyesinde olduğu gibi iş dünyasında da eşit ve 

adil bir çalışma ortamının oluşturulmasına katkıda 

bulunuyoruz. 

2020 yılı itibariyle:

• Yarattığımız dolaylı istihdam ile birlikte değer 

zincirimiz boyunca 50.000 kişilik bir ekibe sahibiz.

• 10.000 kişiye yeni istihdam sağladık. 

• İç başvuru sistemimiz sayesinde 581 pozisyon için iç 

kaynaklarımızı kullanarak işe alım yaptık. 

• “Arkadaş Öneriyorum” projemiz ile çalışanlarımız 

tarafından gelen önerileri değerlendirerek 348 kişiyi 

şirketimize kazandırdık. 

• Migros bünyesinde 16’sı yönetici pozisyonunda olmak 

üzere 906 engelli çalışanımız görev aldı. 

• Yöneticilerimizin %98’i iç kaynaklarımızdan oluşuyor.  

• Çalışanlarımızın yaş ortalaması 32 olmakla birlikte, 

%81’i Y ve %5’i Z kuşağından oluşuyor.

• İdari birimlerimiz ve mağaza yöneticilerimizde 

ortalama kıdem süremiz 12 yıldır. 

Değer Zincirimiz Boyunca:

YILLARA GÖRE ÇALIŞAN SAYISI KADIN ERKEK

0-5 yıl 8.809 13.333

5-10 yıl 3.310 5.125

10 yıl ve üzeri 2.466 4.630

ÇALIŞAN YAŞ DAĞILIMI

50 Yaş Üstü %2

30-50 Yaş Arası %45

30 Yaş Altı %53

ÇALIŞAN DAĞILIMI

İdari Birimler ve Mağaza Yöneticisi %16

Mağaza Çalışanı %84

AÇIK

HOŞGELDİNİZ
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Çalışanlarımızın Güçlendirilmesi

Çalışanlarımızın yetkinliklerini güçlendirmek ve 

kariyer planlamalarında onlara destek olmak adına 

en büyük destekçisi olarak yanlarında oluyoruz. Bu 

doğrultuda, çalışanlarımızın kariyerlerine yön vermek 

amacıyla, ilk iş günlerinden itibaren mesleki ve kişisel 

gelişimlerine katkıda bulunuyoruz.

 “Migros Kariyer Tarifleri” uygulamamız, tüm mağaza 

ve idari birimlerde bulunan çalışanlarımızın kariyerlerini 

doğru ve verimli bir şekilde yönetmelerine olanak 

sağlıyor. Departman kadrolarımızda ortaya çıkan 

boşluk ve fırsatlar için çalışanlarımıza öncelik tanıyor, 

kariyer basamaklarında yükselmelerini sağlıyoruz. Bu 

anlayışımız ile 2020 yılında yönetim kadrolarımızın 

%98’ini iç kaynaklarımızdan karşıladık. 

İnsan Kaynakları değerlendirme sistemlerimiz 

ile çalışanlarımızın yetkinlik, yetenek ve 

performanslarını izliyor ve adil ve şeffaf bir şekilde 

değerlendiriyoruz. İdari birim çalışanlarımız ve 

mağaza yöneticilerimiz iki yılda bir iki aşamadan 

oluşan bir yetkinlik ve potansiyel değerlendirmesine 

tabi tutuluyor.

 “360° Geri Bildirim ve Kişisel Değerlendirme” olarak 

adlandırdığımız bu değerlendirme ile çalışanlarımız 

yönetici, ast, üst ve eş düzeyleri tarafından 

yetkinliklerinin nasıl gözlemlendiğini görebiliyorlar. 

Bu çalışma ile çalışanlarımızın potansiyellerinin tespit 

edilmesini sağlıyor, güçlü ve gelişime açık yönlerine 

göre gelişim planlamalarına yardımcı oluyoruz.

YETENEK VE KARİYER YÖNETİMİ 

İşveren markası mottomuzu 
“İyi İş İyi Gelecek” olarak 
belirledik.

“En Gözde Şirketler 2020” 
araştırmasına göre, 
perakende sektöründe 
en çok çalışılmak istenen 
şirket unvanına sahibiz. 
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Çalışanlarımızın motivasyonunu sürdürülebilir 

kılmak adına çeşitli çalışmalar yapıyor, başarı 

ve çabalarının karşılığını almaları için onları 

ödüllendiriyoruz. “Migros Ödüllendirme Sistemi” ile 

çalışanlarımızın yaratıcılık, katma değer sağlama 

ve takım çalışması konularındaki performansları 

doğrultusunda onlara çeşitli ödüller veriyoruz. 

Bu bağlamda, 2020 yılında 7.000’in üzerinde 

çalışanımıza toplam 2.400.000 ödül puanı dağıttık. 

Migros olarak, genç yeteneklerin şirketimize 

kazandırılmasına önem veriyoruz. 2020 yılında, 

üniversite faaliyetlerimize ara vermek durumunda 

kalınca yetenek kazanımını sağlamak için sosyal 

medya faaliyetlerimize ağırlık verdik. Marka 

elçilerimizi online olarak genç yeteneklerle bir 

araya getiriyoruz. Bizi ve ekiplerimizi tanıyarak, 

iş ilanlarımıza kolay ve hızlı başvurabilmeleri için 

kurumsal kariyer sitemizi güncelledik. Migros Kariyer 

Instagram, LinkedIn ve Facebook hesaplarımızdan 

sürekli bilgi ve destek sağlıyoruz. 

2020 yılında;

• İdari birim ve mağazalarda görev alan 

çalışanlarımızı performans yönetim 

sürecine dahil ederek 9.500’den fazla 

bireysel performans değerlendirmesi 

yaptık.

 

• 26.000 mağaza çalışanımızı, yıl içinde iki 

kere temel beceriler, mesleki yetkinlikler, 

hizmet kalitesi ve iş performansları 

ölçümlerini içeren aynı sürece dahil ettik. 

• Toplam 34.774 çalışanımızı performans 

değerlendirmesine tabi tuttuk. 

• Bağımsız danışmanlık firması ile 

çalışanlarımızın yetkinlik potansiyellerini 

ortaya çıkaracak ek değerlendirmeler 

gerçekleştirdik.
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ÇALIŞAN GELİŞİMİNE KATKI

Koşullar ne olursa olsun mevcut duruma hızla adapte 

oluyor, çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlamak 

adına çeşitli eğitim yöntemleri geliştirerek onlara 

katkı sağlıyoruz. Tüm çalışanlarımıza iş yerinde 

eğitim ve yaşam boyu öğrenme fırsatı sağlama 

hedefimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz Migros 

Perakende Akademisi (MPA) ile çalışanlarımıza 

kariyer ve kişisel gelişimleri için; sınıf eğitimi, saha 

eğitimi ve uzaktan eğitimler sağlıyoruz. 

Farklı eğitim ve gelişim programlarını içeren MPA 

sayesinde, uluslararası arenada toplam 36 ödüle layık 

görüldük. Covid-19 salgını sebebiyle yeni bir çalışma 

modeline geçtiğimiz 2020 yılında, çalışanlarımızın 

eğitim ve gelişim süreçlerini aksatmamak adına 

tüm eğitim programlarımızı uzaktan eğitime uygun 

olacak şekilde revize ettik. Mevcut eğitimlerimize 

teknolojiden yararlanarak devam ederken, Covid-19 

salgını ve saha önlemlerimize yönelik birçok yeni 

eğitimi hayata geçirdik, uzman konuşmacılarla birlikte 

düzenli canlı yayınlar yaptık. 

2020 yılında;

• Çalışanlarımızın 

%99’una mesleki 

ve kişisel eğitimler 

sağladık. 39.328 

çalışanımız 1.259.900 

(çalışan x gün) eğitim 

aldı. 

• Çalışanlarımız 467 

farklı başlıkta 

toplam 232.000 gün 

yüz yüze eğitim, 

1.323 farklı konuda 

1.027.000 adet 

uzaktan eğitim aldı. 

 

• MPA Teams 

kanalımız üzerinden 

ufuk açıcı içeriklere 

sahip 143 videoyu 

çalışanlarımızla 

paylaştık.

 

• Çalışanlarımızın 

kişisel ve mesleki 

gelişimi, eğitimi, 

kariyer planlaması, 

performans 

yönetimi, yetkinlik 

değerlendirmesi 

gibi tüm alanlarda 

yaptığımız yatırımlar 

14 milyon TL’yi aştı. 

 

 

• İş hayatına atılmadan 

önce deneyim 

kazanmak ve çalışma 

ortamına uyum 

amacıyla 2.372 erkek, 

1.996 kadın olmak 

üzere toplam 4.368 

kişinin şirketimiz 

bünyesinde İşkur 

İşbaşı Eğitim 

Programı’na 

katılmalarını sağladık.
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2020 Eğitimlerinden Örnekler YÖNTEMİ KATILIMCI SAYISI

Gıda israfıyla mücadele için İndirim Uygulama Eğitimi Uzaktan eğitim 19.895

Atık Kazanım Süreci Uzaktan eğitim 19.137

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Uzaktan eğitim 9.181

El Yıkama Ritüeli Uzaktan eğitim 18.253

Sürdürülebilirlik Maratonu Uzaktan eğitim 12.944

Çevre Bilinci ve Poşet Kullanımı Uzaktan eğitim 303

Migros’ta Hijyen ve Kalite Uzaktan eğitim 15.366

Zorunlu Hijyen Eğitimi Sınıf veya sanal sınıf 7.400

Duygusal Zeka, İçsel Motivasyon, Proaktiflik, Zihinsel Çeviklik 50 adet online sınıf eğitimi 650

Quizgame* Oyunlaştırılmış Ödüllü Eğitim 9.100

Sağlık, psikoloji, uzaktan iletişim, liderlik, performans yönetimi, teknoloji, perakende, ekonomi 51 oturum 5.556

*Quizgame soruları sürdürülebilirlik, dijitalleşme, sektörel gelişmeler, trendler gibi geniş kapsamlı içeriğe sahiptir.

Üniversite eğitimini tamamlayamamış çalışanlarımız için Anadolu Üniversitesi ile 

iş birliği yaparak hayata geçirdiğimiz Migros Perakendecilik Ön Lisans ve Lisans 

Programı kapsamında, çalışanlarımız 5 sertifika programını bitirdikten sonra, 

Migros içerisinde ön lisans mezunu, buna ek olarak 3 sertifika programı daha 

bitirenler ise lisans mezunu sayılıyor. Bu programı bugüne kadar 56 çalışanımız 

başarıyla tamamlayıp, ön lisans veya lisans mezunu oldu.

Değişim ve dönüşüme hızla adapte olmak adına proje yönetim süreçlerimizde yalın 

girişimcilik modelini temel aldığımız ‘’Kurum İçi Girişimcilik Gelişim Programı’’nı 

başlattık.Program kapsamında 15 yeni takım ve 130 takım üyesi yer aldı. Aynı 

zamanda, 3 yeni agile takımı teorik ve uygulamalı atölyelere katıldı. Çevik çalışma 

metotlarını kullanan fonksiyonlar arası görevlendirilmiş takımlar, iş birliği ile 

yenilikçi iş fikirlerini uygulamaya geçirdi. Teorik eğitimler, takıma özel mentorluk 

desteği, üst yönetim geri bildirim görüşmeleri ve proje sunum günlerini içeren 

bu program; takım üyelerinin mevcut uzmanlık alanlarında mesleki ve kişisel 

yetkinliklerini, bilgilerini derinleştirmesine fırsat verirken, farklı alanlarda yeni 

yetkinlikler kazanmalarını sağladı.

İyi Fikir İyi Proje platformumuz, tüm çalışanlarımızın yaratıcı ve yeni fikirlerini, 

yine şirketimizin farklı departmanlarından oluşan Fikir Avcıları tarafından 

değerlendirilmesi ve uygun bulunanların hayata geçirilmesini ve projelerin 

yarışmasını amaçlıyor. Verimlilik, sürdürülebilirlik, teknolojik gibi 10 kategoride 

fikirler değerlendiriliyor. 2020 yılında toplam 3.556 fikir girişi oldu. İletilen 

fikirlerden toplamda 22 proje, 17 hızlı uygulama hayata geçirildi.
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Değer yaratma sürecimizin en önemli sermayesi olan 

çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamak ve bunu 

sürdürülebilir kılmak adına çeşitli aksiyonlar alıyoruz. 

Her yıl bağımsız bir araştırma şirketi tarafından 

gerçekleştirilen ‘Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyet 

Araştırması’ ile çalışanlarımızın memnuniyet 

ve şirketimize olan bağlılık düzeyini ölçüyor, 

gelişime açık alanları tespit ediyor ve bu doğrultuda 

aksiyon alıyoruz. 2020 yılında %90 katılım oranıyla 

tamamladığımız “Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti 

Araştırması” çerçevesinde çalışan bağlılığı oranımız 

%75 olarak belirlendi. 

Çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamak ve şirkete 

olan bağlılıklarını güçlendirmek adına tüm mağaza 

ve idari birim çalışanlarımıza özel sağlık sigortası, 

hayat sigortası, ferdi kaza sigortası gibi yan haklar 

sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl, Stevie Awards for Great 

Employers ödülüne layık görüldüğümüz DE.HA - 

Esnek Yan Haklar Programımız ile çalışanlarımıza 

sunduğumuz yan hakları, tercih ve ihtiyaçlarına göre 

şekillendirebilmelerine ve ek fayda sağlayabilmelerine 

imkan tanıyoruz. 

SENDİKALAŞMA HAKKI

Şirketimiz, 1972 yılından bu yana çalışanlarının 

sendikalaşma hakkına saygı duyulan bir iş ortamı 

sağlamaktadır. Migros ve sendika arasındaki yapıcı 

diyalog, zorla işçi ve çocuk işçi çalıştırmanın ortadan 

kaldırılması, bütün yerel kural ve yönetmeliklere 

uyulması, tarafsız ve adil olunması gibi konuları 

içeriyor. Bu doğrultuda, Migros çatısı altında insan 

haklarına ve ILO standartlarına uymamak, disiplin 

cezası veya cezai uygulamayla sonuçlanabiliyor. 

Migros ile Tez-Koop İş Sendikası arasında imzalanan  1 

Mayıs 2020 ve 31 Aralık 2022 arasında geçerli olan 

Toplu iş sözleşmesi uygulanıyor. 2020 yılı itibariyle, 

tüm çalışanlarımızın yaklaşık %69’u sendika 

üyesidir. Toplu iş sözleşmesinde iş sağlığı ve güvenliği 

kapsamında koruyucu besin yardımı, temizlik 

malzeme ve araçları, sağlık izni ve ücreti, iş yeri 

doktoru, muayene odası ve ecza dolapları hastalık 

ve hafif işlerde çalıştırılacak kişiler, iş elbiseleri ve 

gereçleriyle ilgili hükümler bulunuyor. Şirketimizin 

sendika üyesi çalışanları; ikramiye, gıda yol yardımı, 

bayram harçlığı, izin harçlığı, yakacak yardımı, 

giyim yardımı ve hakediş durumuna göre prim yan 

haklarına sahiptir. 

Bunların yanında çalışanlara gerçekleşme 

durumunda toplu iş sözleşmesi kapsamında belirlenen 

tutarlarda; evlilik, doğum, ölüm ve çalışanlarının 

eğitime devam eden çocukları için 

yılda bir kez tahsil yardımı yapılıyor.

2020 yılında da çalışan bağlılığı 
ve memnuniyeti skorunu en 
fazla artıran şirketler arasına 
girerek “Çalışan Bağlılığı 
Başarı Ödülü”nü üçüncü kez 
almaya hak kazandık. 

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ

2018 2019 2020

Çalışan bağlılığı ve 
memnuniyeti anketine 
katılan çalışan sayısı

29.395 29.493 28.128

Çalışan memnuniyeti skoru %77 %79 %84

Çalışan bağlılığı skoru %69 %71 %75

Çalışanlarımızın memnuniyetini artırmak, 

sorunlarına çözümler üretmek ve etik ilkelerin olası 

ihlali durumlarını en etkin şekilde ele alabilmek 

amacıyla kurduğumuz Migros Paylaşım Hattımız 

üzerinden 2020 yılı içerisinde aldığımız yaklaşık 

34.400 çağrıyı çözüme kavuşturduk. 

GRI 102-41
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