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Performans Göstergesi Hedef 
Yıl Hedef 2021 

Performansı
Hedefe 
Göre Durum

Baz Yılı / 
Durumu

Direktör ve Üzeri Yöneticilerde Kadın Oranı 2023 %23 %18 Devam ediyor 2019/%18

Üst Yönetimde Kadın Oranı
(İcra Başkanı ve direkt raporlayanlar) 2026 %27-33 %25 Devam ediyor 2018/%15

Yöneticilerde Kadın Oranı 2027 %35 %30 Devam ediyor 2019/%28

Cinsiyet ve Fırsat Eşitliği

Migros İyi Gelecek Planımız çerçevesinde, cinsiyet ve fırsat 
eşitliği en öncelikli odak konularımız arasında yer alıyor. 
Kadınları üretkenlik ve girişimcilik konusunda teşvik edip 
onlara destek sağlayarak, ülke ekonomisine değer katma-
yı, ülkenin refah seviyesini yükseltmeyi ve cinsiyet eşitliği 
sağlamayı hedefliyoruz. Hedeflerimiz ve takip ettiğimiz 
İnsan Hakları ve Fırsat Eşitliği Politikamız doğrultusun-
da, kadınların çalışma hayatına katılımını, istihdamını ve 
toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek için çalışmalarda 
bulunmak, projeleri desteklemek ajandamızın en üst sıra-
larında yer almaktadır.  Cinsiyet ve fırsat eşitliğini temel 
alan politikalarımız ışığında, cinsiyet ayrımı gözetmeden 
tüm çalışanlarımızın; kariyer planlarını mevcut görevleri, 
yetkinlikleri ve gelişim alanlarını göz önünde bulundura-
rak şekillendirmelerini sağlıyor, bu şekilde kişisel ve mes-
leki gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. 

İnsan Kaynakları İş Ortaklarımızın (yönetici ve müdür se-
viyesi) performans kartları arasında kadın yönetici 
oranımızı arttırma hedefi yer alıyor. Tüm hedeflerinin 
içerisinde %3 – 4 oranında ağırlığa sahip olan bu he-

defler yıllık performans primlerini doğrudan etkiliyor. 

Doğrudan 16.011, dolaylı istihdamımızla 20 bin kadın ça-
lışanımızla Türkiye’de en fazla kadın istihdamı yaratan 
şirketlerin arasında gelirken, Capital dergisi tarafından iş 
yaşamında kadın istihdamının önemine dikkat çekmek için 
gerçekleştirilen Kadın Dostu Şirketler 2021 araştırmasın-
da, eşitlikçi kültürümüzle fark yaratarak 

Kadın Dostu 100 
Şirket listesinde

3 şirket arasında 
yer aldık.

GRI 102-8 

https://www.migroskurumsal.com/hakkimizda/politikalarimiz#insan-haklari-ve-firsat-esitligi-politikasi
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Şirket İçi Cinsiyet Eşitliği Çalışmalarımız 

Kurum kültürümüzün önemli parçalarından birinin toplum-
sal cinsiyet eşitliği kavramı olduğuna inanıyoruz. Eşitsiz-
liklerin önüne geçerek kadınlara hak ettikleri fırsatları ve 
imkanları sunmayı, karşılarına çıkabilecek dezavantajları 
önlemeyi ve bu konularda farkındalık yaratmayı amacımız 
olarak görüyoruz. Bu doğrultuda şirketimizde kadın yöne-
tici sayısını artırmak adına birçok uygulama gerçekleştiri-
yor ve eğitimler düzenliyoruz. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
online eğitim serisini başlattık. Eğitmenle gerçekleştiri-
len Turuncu Mola oturumu ve tüm çalışanlarımıza atanan 
interaktif ve uzaktan eğitimimiz ile konuyu ayrıntılı bir şe-
kilde ele alıyor, gerçekleştirdiğimiz eşitlikçi uygulamalar 
hakkında bilgiler paylaşıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği 
kavramını işe yeni başlayan çalışanlarımıza da benim-
setebilmek için bu eğitimi oryantasyon programlarımıza 
da ekledik. Eşitliği daha da içselleştirmek üzere yine ko-
nusunda uzman psikoterapist ve Birleşmiş Milletler Kadın 
Birimi (UN Women) tarafından seçilen global şampiyon-
lar arasında yer alan Ebru Tuay’dan Toplumsal Cinsiyet; 
evde, sokakta, işte yaşamlarımızı nasıl organize ettiğimi-
zi, kendi bedenimizde nasıl hissettiğimizi, hayallerimizi ve 
deneyimlerimizi dinlediğimiz bir video eğitim serisi daha 
oluşturduk ve yine tüm çalışanlarımızla paylaştık.  2021 
yılında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimimize 10.200 
kişi katıldı.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimimizin yanı sıra, ma-
ğaza ve idari kadrolarda bulunan yöneticilerimize müla-
kat eğitimleri gerçekleştirildi. İnsan Kaynakları ekiplerinin 
belirlediği adaylarla görüşme yapan birimlerin mülakat 
sürecinde gözetmeleri gereken kapsayıcılık ve eşitlik ilke-
leri bildirildi. Yapılan mülakatlarda ayrımcı ve cinsiyetçi 
soruların sorulmasının yasak olduğunun ve bunların bir 
eleme kriteri olamayacağının altı tekrar çizildi. 

Şirket içerisindeki eğitimlerimizin dışında farkındalığı ar-
tırmak için de çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 2021 
yılında, dilimizdeki rahatsız edici cinsiyetçi söylemleri dü-
zeltmek adına kalıplaşmış olan cümleleri mercek altına 
alarak, doğru söylemleri içeren 2 farklı infografikle yine 
bütün çalışanlarımızı bilgilendirdik. Bunun yanı sıra, şirket 
genelinde öğrenmeyi eğlenceli hale getirerek düzenlediği-
miz yarışmalarda toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili sorular 

hazırladık ve %70 oranlarında doğru cevaplamaya ulaştı-
ğımızı gördük.

Perakende sektörünün önde gelen şirketi olarak, kadınla-
rın yönetimdeki yerini önemsiyor, bu konuda üstlendiğimiz 
sorumlulukla şirketimiz genelinde kadın yönetici sayısı-
nı artırmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl %29 olan kadın 
yönetici oranımızı bu yıl %30’a yükselttik. 2025 yılına ka-
dar %31’e çıkarma hedefimizi yukarı yönlü güncelledik ve 
2027 yılına kadar Şirket genelinde kadın yönetici oranımızı 
%35’e yükseltmeyi hedef olarak belirledik. Her mağaza-
mızda en az 1 kadın yöneticimizin olmasını hedefliyoruz.  
2021 yılı itibariyle mağazalarımızdaki en az 1 kadın yö-
netici oranı %48 olup, 1.090 mağazamızda kadın yönetici 
bulunmaktadır. 3 mağazamız tamamen kadın iş gücüyle 
yönetilmektedir. 2021 yılında terfi eden toplam çalışanla-
rımızın %33,5’i kadın çalışanımızdır.
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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 yılı-
na kadar %23’e yükseltmeyi taahhüt ettik.

İcra Başkanı ve direkt raporlayanlardan oluşan üst yöne-
timimizde kadın temsiliyet oranını 2026’da %27-33’a ar-
tırma hedefi de Yönetim Kurulumuzun imzası ile taahhüt 
altına alınmıştır. 2021 yılı itibariyle İcra Başkanımız, Genel 
Müdür Yardımcılarımız ve İcra Başkanımıza doğrudan ra-
porlama yapan direktörlerimiz toplam 12 kişi iken 3’ü ka-
dındır.  

Bütün kadın çalışanlarımızı ilgi ve isteklerine göre kariyer 
gelişimlerini yönlendirmeleri ve yeni meslekler edinmeleri 
için var gücümüzle destekliyoruz. Desteğimiz sonucunda 
209 kadın çalışanımız, GATEM Kasap Yetiştirme Programı 
kapsamında uzmanlık eğitimlerini tamamlayarak 81 ildeki 
mağazalarımız ve taze et işleme tesislerimizde görevlerine 
başladı. Türkiye’de ortalama kadın kasap sayısı %1 iken, 
Migros olarak verdiğimiz destekler sonucunda kadın ka-
saplarımızın oranı %7,7’e ulaşıyor. 

Operasyonlarımızdaki çalışanlarımızın tamamını kapsa-
yan ücretlendirme politikamız çerçevesinde benzer perfor-
mans ve göreve sahip çalışanlar arasında cinsiyet bazın-
da maaş ve yan hak farkı bulunmamaktadır. 2021 yılında 
işe başlayan 17.691 çalışanlarımızın %43’ünü kadın çalı-
şanlarımız oluşturmaktadır. “Turuncu Kitap” adlı kılavuz 
kitabımızda ücretlendirme sistemimiz ile ilgili ayrıntılar yer 
almaktadır. Bu kılavuzu şeffaf bir şekilde tüm çalışanları-
mızla e-posta ve intranet aracılığıyla paylaşıyoruz. Temel-
de tüm çalışanlarımız, Toplu İş Sözleşmesi kapsamında 
belirlenen yan haklardan yararlanmaktadır. Mağaza çalı-
şanlarımız (mavi yaka) saatlik ücretli ve mağaza idari ça-
lışanlarımız (beyaz yaka) maaşlıdır. Bütün çalışanlarımızın 
yan hakları kıdem yıllarına göre oranlanır. Buna ek olarak 
iş, aile ve seviye bazında belirlenen standartlarla ve piya-
sa verileriyle yan hakları ve ücret aralıkları belirlenir. Ta-
kip ettiğimiz politikalar ve standartların hiçbir noktasında 
cinsiyet bazında farklılaşma bulunmamaktadır.

Şirket içerisindeki rollerine göre kadın oranlarına dair de-
taylı bilgiye ‘Ekler’ bölümünden ulaşabilirsiniz.
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Anne ve Anne Adaylarına Yönelik 
Çalışmalarımız 

2020 yılından itibaren, Mutlu Anne uygulamamızın haya-
ta geçirilmesi ile hamile çalışanlarımızı, sağlıklı beslenme, 
çocuk gelişimi, doğum sonrası iş hayatına dönüş ve yasal 
haklar gibi süreçler hakkında kısa eğitim ve video içerikle-
ri ile bilgilendiriyoruz. 2021 yılında 1.130 anne adayımız, 
Mutlu Anne uygulamamıza kaydoldu. Uygulamamız ile 
kadın çalışanlarımızı hamilelik süreçlerinden itibaren kayıt 
altına almaya başlıyoruz ve ilk olarak ilgili çalışanlarımıza 
bir tebrik mesajı paylaşıyoruz. Çalışanlarımıza hamilelik 
sürecinde bir kadının yasal hakları konusunda bilgilendir-
meler yapıyoruz. 

Ayrıca yıl boyunca hamile çalışanlarımıza beslenme-
lerinden, çocuk gelişimine, sağlıklı ebeveynliğe kadar 
farklı içeriklerdeki online eğitimler aracılığı ile destek 
veriyoruz. Mutlu Anne uygulaması altında ele aldığımız 
Mutlu Aile kapsamına babalarımıza da dahil ediyor; ba-
balara ebeveynlik, anneye destek olma, çocuk bakımı gibi 
konularda eğitimler ile bilinçlenmelerine katkı sağlıyoruz. 
Mutlu Anne uygulaması kapsamında anne adaylarımıza 
16 farklı başlıkta 38.497 video tanımlandı, bu videoların 
12.283’ü tamamlandı. Ayrıca 9.370 ebeveynimize de bu 
eğitimlerimiz ile dokunmuş durumdayız. Doğum gerçek-
leştiğinde ise çalışanlarımızı bir bebek bakım paketi ile 
tebrik ediyoruz. Ayrıca Mutlu Anne uygulaması kapsa-
mında, daha konforlu ve rahat çalışabilmeleri için hamile 
çalışanlarımıza yönelik özel üniformalar tasarladık. Şirke-
timizin katkı sağladığı sağlık sigortası poliçesi doğum ön-
cesi ve doğum hizmetlerini kapsıyor.  Genel merkezimizde 
annelerimiz için emzirme odaları bulunuyor ve mağazala-
rımızda bulunan soyunma odaları, emziren annelerimizin 
kullanımına uygundur. 

Kadın çalışanlarımızı doğum izninde olsalar dahi terfi sü-
reçlerine dahil edilerek doğum sebebiyle kariyer gelişim-
lerinde herhangi bir duraklama yaşanmasının önüne ge-
çiliyor. Migros olarak, doğum yapan annelerimize, bebeği 
1 yaşına gelene kadar evden çalışma hakkı tanıyoruz. Ka-
nun ve yönetmelikler doğrultusunda doğum izinleri anne-
ler için doğum öncesinde ve sonrasında 8’er hafta olmak 
üzere 16 hafta ve babalara da doğum sonrasında 1 hafta 
olarak uygulanıyor. Çalışan annelere yasal olarak verilen 
günde 1,5 saatlik süt iznini Migros’ta günde 2 saat süt 
izni olarak uyguluyoruz. Bunun yanı sıra, anneler 6 aylık 
ücretsiz doğum iznini tamamladıktan sonraki 6 aylık dö-
nemde de kendilerine tanımış olduğumuz yarı zamanlı 
çalışma hakkını kullanabiliyor. 2021 yılı içerisinde 573 
kadın çalışanımız doğum iznine, 1.175 erkek çalışanı-
mız babalık iznine ayrıldı. 2021 yılı içerisinde doğum 
iznine ayrılıp, 2021 yıl sonu itibari ile izinden dönen 
ve çalışmaya devam eden %42 oranında kadın çalışa-
nımız bulunuyor. Kalan oranın önemli bir kısmını halen 
doğum izni devam eden kadın çalışanlarımız oluşturuyor.

Teknolojide Kadın Derneği (WTECH) 

Her alanda olduğu gibi, bilim ve teknoloji dünyasında da 
kadınların potansiyellerini keşfetmesini ve fırsat eşitliğinin 
sağlanmasını önemsiyoruz. Bu düşüncemiz çerçevesinde 
AR-GE Merkezimiz, Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme 
departmanlarındaki kadın çalışanlarımızın sayısı son 
2 yılda %39 arttı. Toplumsal kalkınmayı desteklemek ve 
teknoloji sektöründe görev alan kadın sayısını artırmak 

amacıyla kurulan Teknolojide Kadın Der-
neği’nin faaliyetlerini yakından takip 

ediyor ve destekliyoruz. Bu amaç-
la, Bilgi Teknolojileri ve İş Geliş-
tirme Genel Müdür Yardımcımız, 
Derneğin yönetim kurulunda yer 
alıyor.
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LEAD Network 

Perakende ve hızlı tüketim ürünleri sektöründeki üst düzey 
kadın yönetici oranını artırmaya odaklanan ve çalışma 
hayatında kadın istihdamının artırılmasını destekleyen 
LEAD Network, Türkiye oluşumunun gerçekleşmesine 
destek verdiğimiz uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. 
Lead Network Türkiye en genel tanımı itibarıyla, yetenekli 
kadın işgücünün sektörümüzdeki gelişiminin desteklen-
mesi ve kadın liderlerin sayısının, itibarının, etki alanları-
nın artırılması adına sektörümüze katkıda bulunuyor. Bu 
sivil toplum kuruluşunun Başkanlık görevini de Hızlı Tü-
ketim Ürünleri Pazarlama Direktörümüz üstlenmektedir. 
Benimsediğimiz amaç doğrultusunda, Lead Network 
EU – Mentorship Programına şirketimizden 3 mentor, 
3 menti ile katılım sağlıyoruz. Bunlara ek olarak 
da Lead Network EU kapsamında Gümüş 
Ortak (Silver Partner) olarak yer al-
maya devam ediyoruz. 2020 yılında 
LEAD Network EU’nun CEO 
Taahhüdünü imzalayarak, 
direktör ve üzeri üst yönetici-
lerde kadın oranını 2023 yılına 
kadar, 5 puan artırmayı taah-
hüt ettik.

Yönetim Kurulunda Kadın Mentorluk 
Programı 

Kadın çalışanlarımıza yönelik belirlediğimiz hedefler doğ-
rultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kadın çalışan 
oranı ve bağlılığını artırmak amacıyla kadın yöneticileri-
mize özel ve Yönetim Kurulunda Kadın Derneği’nin yürüt-
tüğü şirketler arası mentorluk programına katılıyoruz. Bü-
tün faaliyetlerimiz kapsamında cinsiyet eşitliği kavramını 
oturtmak ve daha fazla kadın yönetici atayabilmek adına 
farkındalık çalışmaları, eğitimler ve konferanslar düzenli-
yoruz. Ayrıca, mağazalarımızda çalışan kadın yönetici de-
ğişikliklerinin önüne geçmek için ilk işe girişten 6 ay kadar 
bir süre sonra sistemimiz üzerinden memnuniyet anketleri 
yapmayı ve yapılan anket sonuçlarına göre gerekli kişiler 
ile sorunların çözümleri için çalışmayı planlıyoruz. Bugüne 
kadar çalışanlarımızdan direktör seviyesinde olan 3 ka-
dın yöneticimiz menti olarak bu programdan faydalandı.

Migros Kadınlar Kulübü   

MSosyal adlı sosyal platformumuzda kurulan Migros 
Kadın Kulübü ile idari birimlerde ve mağazalarımızda 
görev alan kadın çalışanlarımızın birbirleriyle etkileşim 
içinde olmasını ve kadın çalışan bağlılığının artırılmasını 
hedefliyoruz. Mesleki ve kişisel gelişimden sağlığa kadar 
çeşitli birçok alanda bilgilendirici ve öğretici içerikler 1.280 
üyesi olan kulübümüzde paylaşılıyor. Ayrıca, kadın çalı-
şanlarımızın liderlik yolunda ilham alması, emin adımlarla 
ilerleyebilmesi ve desteklenmesi amacıyla kadın liderleri-
mizin yaptığı konuşmaların olduğu bir seri yayımlanıyor. 
Platformumuzda bugüne kadar 48 içerik yayımlandı.
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Toplumda Cinsiyet Eşitliğini Destekleyen Projelerimiz 

Aile Kulüpleri
 
İlçe Halk Eğitim Merkezleri ile iş birliği içerisinde kurulan 
Aile Kulüplerimiz ile her yaştan kadın, erkek ve çocuğun 
yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Aile Kulüplerinde 
ücretsiz meslek edindirme ve yetenek geliştirme kursları 
vermemizin yanı sıra benzer ilgi alanlarına sahip kişiler 
için sosyalleşme imkanı da sağlıyoruz. 

Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 167 bin üyesi ile Aile 
Kulüplerimiz, kadınların sosyal yaşamda daha fazla ve ak-
tif rol almalarını, kişisel gelişimlerine yatırım yapmalarını, 
meslek sahibi olmalarını ve çocukları için daha güçlü birer 
rol model oluşturmalarını destekliyor. Aile Kulüplerinde 
verilen bu kurslara katılıp, edindikleri bilgi ve beceriler ile 
almış oldukları Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar ile 
kendi işlerini kuran kadınların sayısı her geçen gün artıyor. 

Migros olarak verdiğimiz destekler sonucunda bugüne 
kadar 15.000 kadın üyemiz aldığı eğitimler sonra-
sında gelir elde etmeye başladı. 2020 yılında fiziki 
eğitimlere ara verilme zorunluluğunun bize engel ol-
maması adına Migros Aile Kulübü Instagram hesabı ku-
ruldu ve kompakt hale getirilen kısa eğitim videoları ile 
1 milyonun üzerinde kişiye ulaşıldı. ’Bugün itibariyle 31 
bin kadın mesleki kurslarımızı bitirerek, Milli Eğitim Bakan-
lığı onaylı meslek sertifikası almaya hak kazanmış, ticaret 
yapabilecek donanıma sahip olmuş ve 16 bin kursiyerimiz 
ise gelir elde etmeye başlamıştır.
Aile Kulüplerimizde aynı zamanda çocuklara yönelik re-
sim, müzik, satranç gibi eğitimler sunmanın yanı sıra 
kodlama, sürdürülebilirlik ve sıfır atık gibi güncel küresel 
konular hakkında da atölye çalışmaları düzenleyerek, bilgi 
seviyelerini ve hayal güçlerini geliştirmeyi, bilinçli birer bi-
rey olarak yetişmelerini hedefliyoruz.

Aile Kulüpleri, Capital Dergisi’nin Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Araştırması’nda, iş 

dünyası gözünde en başarılı KSS Projeleri 
arasında yer aldı.
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 Aile Kulüpleri’nde İl Sağlık Müdürlüğü’ne ve Halk Eğit-
im Merkezleri’ne bağlı sağlıklı beslenme uzmanları ile 
‘Sağlıklı beslenme nedir?’, ‘Nasıl sağlıklı beslenmeliyiz?’, 
‘Popüler beslenme düzenleri: glütensiz, vegan ve çiğ 
beslenme’ üzerine bilgiler ve sağlıklı yaşam adına nefes 
egzersiz atölye çalışmaları düzenlendi.

 Sertifikalı eğitim programlarımızdan olan Mutfak Sanat-
ları ders modülü içerisinde ‘Sıfır Atık Mutfak’ konu başlığı 
altında bugüne kadar 230 kursumuzda 4.633 kişiye 
eğitim verildi. 

 14 Aile Kulübü’nde gıda israfının engellenmesine yönelik 
atıksız sofra eğitimleri, Toprak Mahsülleri Ofisi’nin ek-
mek israfına yönelik tariflerinin uygulamaları ve ananas-
tan sirke ve olgunlaşmış meyvelerden yapılan marmelat 
gibi tarifler paylaşıldı. 

 Tek günlük düzenlenen kurslar ile gıda israfını engelle-
meye yönelik tariflerin paylaşıldığı çalışmalar yapıldı ve 
136 organizasyon ile 3.057 kişi bilinçlendirildi. 

 Engelsiz yaşam farkındalığı adına Milli Eğitim Bakanlığı-
na bağlı özel eğitim kurumları ile işbirliği yapılarak etkin-
likler düzenledik ve 12 farklı grupta işaret dili eğitimleri 
verdik. Ayrıca, Engelsiz Mağazalarımızda görev alan 71 
mağaza çalışanımıza işaret dili eğitimi verildi. 

 Poşetlerin ve geri dönüşüm malzemelerinin yenin-
den değerlendirilmesi ile çanta, sepet ve aksesuar 
yapımı konulu eğitimler gerçekleştirildi. Eski tarihli Mi-
groskop’ların ileri dönüşüm yöntemiyle çanta yapımı 
eğitimi 3.438 erişim aldı.

 Arı yetiştiriciliği, ekolojik okuryazarlık ve tıbbi aromatik 
bitki yetiştiriciliği kursları gerçekleştirildi. 

Buna ek olarak, yıl içerisinde sağlıklı yaşam ve sürdürülebilirlik alanında farkındalık ve davranış değişikliği yaratacak eği-
timler gerçekleştirdik. 

2021 yıl sonu itibarıyla, Türkiye çapında 33 noktadaki 
Migros mağazalarımızda yer alan Aile Kulüplerimizde 
verilen aşçılık, yağlı boya resim, yabancı dil, fotoğrafçılık, 
robotik kodlama, arı yetiştiriciliği gibi meslek edindirme ve 
kişisel gelişim kurslarının sayısı 128’e ulaştı. 
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Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve 
Hızlandırma Programı

Migros tarım sektöründe kadınların güçlendirilmesi adına 
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile iş birli-
ği içerisinde çalışıyor. 2021 yılında ikincisi gerçekleştirilen 
program kapsamında bugüne kadar tarım sektöründe fa-
aliyet gösteren toplam 433 kadın girişimci arasından be-
lirlenen 68 girişimciye online, 76 girişimciye fiziksel olarak 
düzenlenen kampa katılma hakkı tanındı. Tarım sektörün-
de kadınların güçlendirilmesi için daha sürdürülebilir, sağ-
lam ve büyük adımlar atmak amacıyla online kampa katı-
lan kadın girişimcilerden 36’sına 1 yıllık mentorluk desteği 
sağladı. Kampa katılan girişimcilerden kalite standartla-
rını ve uygun şartları sağlayanlara Migros bünyesinde te-
darikçi olma imkanı da sunuyoruz. 

İyi Gelecek Elçileri  

2016 yılında Migros’u yakından takip eden kadınların bir 
araya gelerek fikir ve görüşlerini paylaşabildiği, verilen 
görevleri yerine getirerek aile bütçesine katkı sağlayabil-
diği online bir platform olan İyi Gelecek Elçileri Platformu-
nu kurduk. 

Tamamen kadınlara yönelik olarak tasarlanan platformun 
üye sayısı kurulduğu yıldan 2021 yılına kadar 140.000’i 
aştı.2019 yılında kadınlara istih-
dam sağlayan bir platform haline 
gelerek 2021 yıl sonu itibariyle top-
lam 460 kadına istihdam sağladı.

Migros Kadın Akademisi 

Perakende sektöründe okul niteliği taşıyan Migros Pera-
kende Akademisi ve Migros Aile Kulüpleri’nin güçlerini 
birleştirmesiyle, 2021 yılı başında Migros Kadın Akademi-
si hayata geçirildi. Kadınlara farklı konularda ilham olmak, 
yeni beceriler edinmeleri ve hayata daha çok katılımları 
konusunda farkındalıklarını ve motivasyonlarını artırma-
ya yönelik eğitimlerle kendilerini geliştirmelerine katkıda 
bulunmak amacıyla kurulan bu eğitim platformu, kişisel 
gelişim eğitimleri, hobi kazandırma, mesleki eğitimler ve 
aile içi ilişkilerden marka yaratmaya kadar birçok alan-
da üyelerine destek vermeyi amaçlıyor. Ticaret Bakanlığı 

desteği ile Adana, Kocaeli, Samsun, Ankara ve 
Eskişehir’de Bölgesel Kadın Kooperatifleri ile sı-

nıf içi eğitimleri  gerçekleştirildi. Düzenlenen sınıf etkin-
liklerine 500 kişi katıldı. Düzenlenen sınıf etkinlikleri 
ile de yeni iş birlikleri için fırsat yaratıyoruz. Bunlara 
ek olarak, Migros Kadın Akademisi’nin, işini kurma nok-
tasına gelen kadınların çalışma hayatına katılmalarına 
ve ürettikleri ürünleri pazarlamalarına da destek olması 
planlanıyor. Migros TV üzerinden kolayca erişim sağlana-
bilen bu platformda an itibarıyla, 50’den fazla eğitmenle 
birlikte ortaya çıkarılmış 300’den fazla eğitim videosu ve 
her ay verilecek olan 4 yeni eğitimle birlikte 70’ten fazla 
farklı başlıkta eğitim bulunuyor. Migros TV’de yer alan bu 
içerikler 296.637 sayfa görüntülenmesi aldı.  Bununla bir-
likte, bu platformumuzu düzenli aralıklarla eğitim ve yeni 
içerikler ekleyerek güncelliyoruz. Migros Kadın Akademi-
miz aracılığı ile 3 yıl içerisinde 1 milyon kadına ulaşmayı 
hedefliyoruz.
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