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Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği

PERFORMANS GÖSTERGESI HEDEF YIL HEDEF
2020 
PERFORMANSI

Hedefe Göre 
Durum

Baz Yılı / 
Durumu

Yöneticilerde kadın oranı 2025 %31 %29 Devam ediyor 2019 / %28

Direktör ve üzeri yöneticilerde kadın oranı 2023 %23 %22 Devam ediyor 2019 / %18

Insan Hakları ve Fırsat Eşitliği Politikamızın bir 

parçası olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların 

çalışma hayatına katılımını ve istihdam edilmesini 

desteklemek ve sağlamak önceliklerimiz arasında yer 

alıyor. Cinsiyet ve fırsat eşitliğine dayalı politikalarımız 

doğrultusunda, tüm çalışanlarımızın; kişisel ve mesleki 

gelişimlerine katkıda bulunuyor, kariyer planlamalarını 

mevcut görevleri, yetkinlikleri ve gelişim alanlarına göre 

yaptığımız detaylı çalışmalar sonucunda gerçekleştiriyor, 

hiçbir şekilde cinsiyet ayrımı gözetmiyoruz.

İnsan odaklı yaklaşımımızın en önemli göstergelerinden 

biri olan topluma değer katma anlayışımız kapsamında 

toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen projeler hayata 

geçiriyoruz. Bununla birlikte kadınların iş dünyasındaki 

istihdamını ve katılımını artırmayı ve aynı zamanda 

sosyal yaşamda da etkin bir şekilde yer almalarını, 

hayatın her alanında varlıklarını güçlendirmeyi 

hedefliyoruz.

https://www.migroskurumsal.com/hakkimizda/politikalarimiz#insan-haklari-ve-firsat-esitligi-politikasi
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ŞIRKET IÇI CINSIYET EŞITLIĞI ÇALIŞMALARIMIZ

Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını kurum 

kültürümüzün önemli bir parçası olarak görüyoruz. 

Şirketimizde kadın yönetici sayısını artırmak adına 

birçok uygulama gerçekleştiriyor ve eğitimler 

düzenliyoruz. Bu kapsamda, Eşitliğe Değer online eğitim 

serisini hazırladık. Eğitmenle gerçekleştirilen Turuncu 

Mola oturumu ve tüm çalışanlarımıza atanan interaktif 

uzaktan eğitimimiz ile konuyu ayrıntılı bir şekilde ele 

aldık. Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını işe yeni 

başlayan çalışanlarımıza da adapte edebilmek için bu 

eğitimi oryantasyon programlarımıza ekledik.

Migros olarak Eşitliğe Değer eğitimi ile hayata 

geçirdiğimiz eşitlikçi uygulamalar hakkında bilgiler 

edinmenin yanı sıra dilimiz ve yaşantımız ile 

bulunduğumuz konumu görebilme farkındalığı 

kazanıyoruz. Çalışanlarımızın tamamına tanımlanan ve 

interaktif video teknolojisi ile hazırlanan bu eğitimimize 

8.788 kişi katılım gösterdi. 2021 yılında ise mağaza 

ve idari kadrolardaki yöneticilere mülakat eğitimi 

gerçekleştirildi. İnsan Kaynakları ekiplerinin belirlediği 

adaylarla görüşme yapan birimlerin bu süreçte 

gözetmeleri gereken eşitlik ve kapsayıcılık ilkeleri 

aktarıldı. Görüşmelerde ayrımcı ve cinsiyetçi soruların 

sorulmasının yasak olduğu ve bunların bir eleme kriteri 

olamayacağının altı tekrar çizildi. 

Sektörün öncü şirketi olarak, kadınların 

yönetimdeki yerinin önemini biliyor ve bu konudaki 

sorumluluğumuzun farkındalığı ile şirketimiz 

kapsamındaki kadın yönetici sayısını artırmayı 

amaçlıyoruz. Geçtiğimiz yıl %28 olan kadın yönetici 

oranımızı bu yıl %29’a yükselttik ve 2025 yılına kadar 

bu oranı %31’e yükseltmeyi hedefliyoruz. 2020 başında, 

LEAD Network EU’nun CEO Taahhüdünü imzaladık. 2019 

yılı verilerine göre, direktör ve üzeri üst yöneticilerde 

kadın oranımız %18’idi ve bu oranı 2023 yılına kadar 

%23’e yükseltmeyi taahhüt ettik. 2020 sonu itibariyle, üst 

yöneticilerde kadın oranımızı %22’ye yükselttik. 

Kadın çalışanlarımızı, ilgi ve taleplerine göre gelişimlerini 

yönlendirmeleri ve hatta yeni meslekler edinmeleri 

için destekliyoruz. Bu doğrultuda 265 kadın çalışanımız, 

GATEM Kasap Yetiştirme Programına yönelik uzmanlık 

eğitimlerini tamamlayarak 81 ildeki mağazalarımız 

ve taze et işleme tesislerimizde görevlerine başladı. 

Türkiye’de ortalama kadın kasap sayısı %1 iken, 

Migros’ta kadın kasaplarımızın oranı %9’a ulaşıyor.

Yurt içi operasyonlarımızdaki çalışanlarımızı kapsayan 

ücretlendirme politikamız çerçevesinde benzer görev ve 

performansa sahip çalışanlar arasında cinsiyet bazında 

maaş ve yan hakların farklılığı bulunmamaktadır. 

Ücretlendirme sistemimiz ile ilgili detaylar “Turuncu 

Kitap” adlı kılavuz kitabımızda yer alıyor. Bu kılavuzu, tüm 

çalışanlarımızla e-posta ve intranet aracılığı ile şeffaf bir 

şekilde paylaşıyoruz. Temelde tüm çalışanlarımız, Toplu 

İş Sözleşmesi kapsamında belirlenen yan haklardan 

faydalanmaktadır. Mağaza çalışanlarımız (mavi yaka) 

saatlik ücretli, mağaza idari çalışanlarımız (beyaz yaka) 

maaşlıdır ve hepsinin yan hakları kıdem yıllarına göre 

oranlanır.
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LEAD NETWORK

Migros olarak, Türkiye oluşumunun kuruluşuna 

destek verdiğimiz LEAD Network, perakende ve 

tüketici malları sektöründeki üst düzey kadın 

yönetici oranını artırmaya odaklanan ve çalışma 

hayatında kadın istihdamının artırılmasını 

destekleyen uluslararası bir sivil toplum 

kuruluşudur. Hızlı Tüketim Ürünleri Pazarlama 

Direktörümüzün Başkanlık görevini sahiplendiği 

Lead Network Türkiye, yetenekli kadın işgücünün 

sektörümüzdeki gelişiminin desteklenmesi 

ve kadın liderlerin sayısının, itibarının, etki 

alanlarının artırılması adına sektörümüze katkıda 

bulunuyor. Bu doğrultuda, Lead Network EU – 

Mentorship Programına şirketimizden 3 mentor, 

2 menti ile katılım sağlıyoruz. Ayrıca Migros 

olarak, partnerliğimizi üç yıl daha uzattığımız 

Lead Network EU kapsamında Gümüş Ortak 

(Silver Partner) olarak yer alıyoruz.

2019 yılında başladığımız, Lead Network 

Türkiye önderliğinde yürüttüğümüz, “çeşitlilik 

ve kapsayıcılık” konusundaki performansımızı 

gösteren araştırma çalışmasını sürdürüyoruz. 

Bu çalışma ile şirketimizin Cinsiyet Çeşitliliği 

Karnesini (Gender Diversity Scorecard) 

oluşturmayı amaçlıyoruz. 2020 yılında, 

LEAD Network EU’nun CEO Taahhüdünü 

imzalayarak, 2023 yılına kadar direktör ve üzeri 

üst yöneticilerde kadın oranını 5 puan artırmayı 

taahhüt ettik. 

ANNE VE ANNE ADAYLARINA YÖNELIK ÇALIŞMALARIMIZ

Hamile çalışanlarımızın yasal hakları, sağlıklı beslenme, çocuk gelişimi, doğum sonrası iş hayatına dönüş 

gibi süreçler hakkında kısa eğitim ve video içerikleri ile desteklenen Mutlu Anne hamile takip sistemi 

uygulaması, 2020 yılı itibari ile hayata geçirildi. Bu uygulama ile hamile olan kadın çalışanlarımızı hamilelik 

süreçlerinden itibaren kayıt altına almaya başlıyor ve bu süreç kapsamında öncelikle kişilere bir tebrik mesajı 

iletiyoruz. Çalışanlarımıza hamilelik sürecinde bir kadının yasal hakları konusunda bilgilendirme yapıyoruz. 

Ayrıca yıl boyunca hamile çalışanlarımıza beslenmelerinden, çocuk gelişimine, sağlıklı ebeveynliğe kadar 

farklı içeriklerdeki online eğitimler aracılığı ile destek oluyoruz. Doğum gerçekleştiğinde ise çalışanlarımızı 

bir bebek bakım paketi ile tebrik ediyoruz. Bunlara ek olarak, Mutlu Anne uygulaması kapsamında hamile 

çalışanlarımıza yönelik daha konforlu çalışabilmeleri adına özel üniformalar tasarlandı. 2019 yılı itibari ile 

kadın çalışanlarımızı, doğum sebebiyle kariyer gelişimlerinde herhangi bir duraklama yaşamalarını önlemek 

adına doğum izninde olsalar dahi terfi süreçlerine dahil etmeye başladık. 

Ayrıca, doğum yapan annelere, bebeği 

1 yaşına gelen kadar evden çalışma 

izni veriliyor. Çalışan annelere yasal 

olarak verilen günde 1,5 saatlik süt 

iznini Migros’ta günde 2 saat süt izni 

olarak uyguluyoruz. Bunun yanında eşi 

yeni doğum yapmış babalara 5 günlük 

yasal babalık izni veriliyor. Yeni doğum 

yapmış anneler 6 aylık ücretsiz doğum 

iznini tamamladıktan sonraki 6 aylık 

dönemde yarı zamanlı çalışma hakkını 

kullanabiliyor. 2020 yılı içerisinde 758 

kadın çalışanımız doğum iznine, 1.142 

erkek çalışanımız babalık iznine ayrıldı. 

2019 yılı içerisinde doğum iznine 

ayrılıp, 2020 yıl sonu itibari ile izinden 

dönen ve çalışmaya devam eden %78 

oranında kadın çalışanımız bulunuyor.
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MIGROS LIDERLIK YOLU - GELIŞTIRIYORUM 

PROGRAMI

Kadın çalışanlarımızın yönetim seviyelerinde 

daha fazla yer alabilmeleri için kariyer 

süreçlerini yönetici koçluk ve kişisel 

gelişim planları ile destekliyoruz. Kadın 

yöneticilerin sektörel komiteler ve mesleki 

organizasyonlarda şirketimizi temsil etmelerini 

sağlıyor ve bu doğrultuda katılımlarını teşvik 

ediyoruz. Geleceğin liderlerini yetiştirmek 

üzere hayata geçirdiğimiz, Migros Liderlik 

Yolu – Geliştiriyorum programı kapsamında 

yer alan katılımcılarımızın %42’sini kadın 

yöneticilerimiz oluşturuyor.

MIGROS KADINLAR KULÜBÜ

Migros sosyal platformumuz olan MSosyal’de 

kurulan Migros Kadın Kulübü ile mağaza 

ve idari birimlerde görev alan kadın 

çalışanlarımızın birbirleriyle etkileşim 

halinde olmasını ve kadın çalışan bağlılığının 

artırılmasını amaçlıyoruz. Kulüpte, kişisel 

ve mesleki gelişimden, sağlığa kadar pek çok 

alanda çeşitli bilgilendirici ve öğretici içeriklerin 

yer aldığı makale ve videolar paylaşılıyor. 

Buna ek olarak, kadın çalışanlarımızın liderlik 

yolunda ilham alması ve desteklenmesi 

amacıyla kadın liderlerimizin yaptığı 

konuşmaların olduğu bir seri yayımlanıyor.

TEKNOLOJIDE KADIN DERNEĞI (WTECH)

Kadınlara bilim ve teknoloji dünyasındaki 

potansiyellerini keşfetmesini ve fırsat eşitliğini 

sağlanmasını önemsiyoruz. Bu doğrultuda 

AR-GE merkezimiz, bilgi teknolojileri ve iş 

geliştirme departmanlarında görev alan kadın 

çalışan sayımız son 2 yılda yüzde 37,5 arttı. 

Teknoloji sektöründe görev alan kadın sayısını 

artırmak ve toplumsal kalkınmayı desteklemek 

amacıyla kurulan Teknolojide Kadın Derneği’nin 

faaliyetlerini yakinen takip ediyor ve destekliyoruz. 

Bu doğrultuda, Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme 

Genel Müdür Yardımcımız Kerim Tatlıcı, Derneğin 

yönetim kurulunda yer alıyor. 
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YÖNETIM KURULUNDA KADIN MENTORLUK 

PROGRAMI

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği’nin 

yürüttüğü, yönetim kurullarında kadın 

üyelerin sayısının artırılmasını hedefleyen 

şirketler arası mentorluk programına 

katılıyoruz. Bugüne kadar, direktör 

seviyesinde 3 kadın yöneticimiz menti olarak 

bu programdan faydalandı.

KADIN ÇALIŞAN BAĞLILIĞI PROJE GRUBU

2019 yılında kadın çalışan bağlılığının 

artırılmasını sağlamak adına hayata geçirilen 

proje grubumuz; en doğru yaklaşım, çalışma 

şartları ve önerileri geliştirerek Migros’un 

Türkiye’de kadınlar tarafından en çok tercih 

edilen şirketlerinden biri konumuna gelmesini 

sağlamayı amaçlıyor. Bu amaç kapsamında, 

şirketimizdeki kadın çalışanlarımızın kariyer 

ve kişisel gelişimlerine odaklanan farklı 

eğitim fırsatlarının yaratılması, hamile kadın 

çalışanlarımıza sunduğumuz farklı haklar ile 

iş yaşamlarına destek olunması, toplumsal 

cinsiyet eşitliği eğitimlerinin şirket içinde 

verilmeye ve yaygınlaştırılmaya başlanması ile 

çalışanlarımızın bilinçlendirilmesi gibi pek çok 

konuya dair çalışmaları 2020 yılında hayata 

geçirmeye başladık. 

MAĞAZA YÖNETICI ADAYI GRUPLARI

Kadın yönetici adaylarından oluşan mağaza 

yönetici adayı grupları kurarak kadın yönetici 

adaylarımızı kadrolarımıza dahil etmeden 

önce, özel bir eğitim sürecinden geçiriyor 

ve mesleki gelişimlerine katkı 

sağlıyoruz. 
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TOPLUMDA CINSIYET EŞITLIĞINI DESTEKLEYEN 

PROJELERIMIZ

AILE KULÜPLERI

Toplumun en küçük ve en önemli birimi olan 

ailenin, sağlıklı ve donanımlı olmasının üretken 

ve güçlü bir toplumun yapı taşı olduğuna 

inanıyoruz. Bundan yola çıkarak, İlçe Halk 

Eğitim Merkezleri ile iş birliği içerisinde kurulan 

Aile Kulüplerimiz aracılığı ile her yaştan kadın, 

erkek ve çocukların yeteneklerini geliştirmeyi 

amaçlıyoruz. 

Farklı coğrafi bölgeleri kapsayan Aile 

Kulüplerinde ücretsiz meslek edindirme ve 

yetenek geliştirme kursları veriyor ve benzer ilgi 

alanlarına sahip kişiler için sosyalleşme imkanı 

sunuyoruz.

2020 yıl sonu itibariyle, Türkiye çapında 30 noktadaki 

Migros mağazalarımızda yer alan Aile Kulüplerimizde 

aşçılıktan, yağlı boya resme, yabancı dil kurslarından, 

fotoğrafçılığa, pilatesten robotik kodlamaya kadar 

105 farklı alanda eğitim verdik. 121 bin üyesinin 

büyük bir çoğunluğunu kadınların oluşturduğu Aile 

Kulüplerimiz, kadınların sosyal yaşamda daha aktif rol 

almalarını, kişisel gelişimlerine yatırım yapmalarını, 

meslek sahibi olmalarını ve çocukları için daha güçlü 

birer rol model oluşturmalarını destekliyor. Aile 

Kulüplerinde verilen bu kurslara katılım sağlayarak 

edindikleri bilgi ve beceriler aracılığı ile almış oldukları 

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar ile kendi işini 

kuran kadınların sayısı her geçen gün artıyor. Bugüne 

kadar 1.300 kadın üyemiz aldığı eğitimler sonrasında 

gelir elde etmeye başladı. 2020 yılında fiziki eğitimlere 

ara verilme zorunluluğu sebebiyle migros_ailekulubu 

Instagram hesabı kuruldu ve kompakt hale getirilen kısa 

eğitim videoları 145 bin izlenmeye ulaştı.

Aile Kulüplerimizde çocuklar için de çeşitli çalışmalar 

sürdürüyor, onlara katkı sağlamayı amaçlıyoruz. 

Bu doğrultuda, resim, müzik, satranç gibi eğitimler 

sunuyor, kodlama, sürdürülebilirlik ve sıfır atık konuları 

kapsamında atölye çalışmaları düzenleyerek, çocukların 

bilgi seviyesi ve hayal gücünü geliştirmeyi hedefliyoruz.
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MIGROS KADIN AKADEMISI

Perakende sektöründe okul niteliği taşıyan Migros 

Perakende Akademisi’nin Aile Kulüpleri ve Iyi 

Gelecek Elçileri ile güçlerini birleştirmesiyle 2021 

yılı başında Migros Kadın Akademisi hayata 

geçirildi. Kadınların farklı konularda aldıkları 

eğitimlerle kendilerini geliştirmelerine ve yeni 

beceriler edinmelerine katkıda bulunmak amacıyla 

kurulan bu eğitim platformu, kişisel gelişim 

eğitimleri, hobi kazandırma ve mesleki eğitimler 

gibi birçok alanda üyelerine destek vermeyi 

hedefliyor. 

Ek olarak, işini kurma noktasına gelen kadınların 

çalışma hayatına katılımlarına ve ürettikleri ürünleri 

pazarlamalarına da destek olması planlanıyor.

 Eğitim ve yeni içeriklerin düzenli aralıklarla 

ekleneceği platforma erişim, MigrosTV üzerinden 

kolay bir şekilde sağlanabilecek. Migros olarak, 

bu akademi aracılığı ile 3 yılda 1 milyon kadına 

ulaşmayı hedefliyoruz.

IYI GELECEK ELÇILERI

İyi Gelecek Elçileri Platformu, Migros’u yakından 

takip eden kadınların bir araya gelerek fikir ve 

görüşlerini paylaşabildiği, verilen görevleri yerine 

getirerek aile bütçesine katkı sağlayabildiği online 

platformumuz. 

Tamamen kadınlara yönelik olarak tasarlanan 

platformun üye sayısı 2020 yılında 120.000’i aştı. 

Yılın ilk aylarında gerçekleştirdiğimiz fiziki 

etkinlikler ve sonrasında da dijital etkinliklerimiz 

aracılığı ile 35.000 kişiye ulaştık. 2019 yılında 

kadınlara istihdam sağlayan bir platform haline 

gelerek 2020 yıl sonu itibariyle 450 kadına istihdam 

sağladı.
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