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Migros olarak faaliyetlerimizin tamamında sürdürülebilirlik 
odağıyla çalışıyor, bunun bir yansıması olarak da 
tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir ekonomik değer 
yaratmayı amaçlıyoruz. Müşteri odaklı iş yapma 
anlayışımız ile her geçen gün artan mağaza sayımız 
sayesinde daha fazla müşteriye ulaşarak satışlarımızı 
artırıyoruz. Satış gelirlerimiz, yatırımlarımız ve büyümeye 
yönelik faaliyetlerimizle sadece şirket karlılığını artırmakla 
kalmıyor aynı zamanda iş ortaklarımız için de ekonomik 
fayda sağlıyoruz. Tedarik zinciri boyunca doğrudan ve 
dolaylı olarak istihdama ve yerel kalkınmaya katkıda 
bulunuyoruz. 

Tüm çalışanlarımızın faaliyetleri için öncelikli olarak 
konumlandırdığı ve temel sorumluluğu olarak gördüğü 
sürdürülebilirliği kendi operasyonlarımızın dışında, 
paydaşlarımızın da çevresel ve sosyal konulardaki etkileri 
anlamında değerlendiriyor, sürdürülebilirlik bilincinin 
yaygınlaşması için çeşitli faaliyetlerle gelişimlerine katkıda 
bulunuyoruz. 

2021 yılında, Migros olarak, finansal düzeyde aldığımız 
aksiyonlar ile faaliyetlerimizin devamlılığını sağlayarak 
müşterilerimize sunduğumuz kesintisiz ve kaliteli 
hizmetimizin devamlılığını sağladık. 2021 yılında 36,3 
milyar TL konsolide satış hacmine ulaşırken, konsolide 
satışlarda bir önceki seneye göre %26’lık bir artış ile güçlü 
büyüme performansımızı sürdürdük. Online satışlarımız 
geçtiğimiz yıla göre %87 büyürken, Şirketimizin online 
satışlarının toplam satışlar içindeki payı 2021 yılı sonunda 
(tütün ve alkol ürünleri hariç) %15,5’e ulaştı. 

Aynı zamanda, bilançomuzda uzun yıllardır taşımakta 
olduğumuz Euro borçluluğunu 2021 yılında sıfırladık ve 
böylece Şirketimiz net borç pozisyonundan net nakit 
pozisyonuna geçti. 

Bununla birlikte, ekosistemin omurgası konumuna 
gelen sürdürülebilirlik konusundaki çalışmaları, 
bütün şirketimiz kapsamında yaygınlaştırıyor ve bu 
doğrultudaki  projelere ve yatırımlara öncelik veriyoruz. 
Faaliyetlerimizin tamamında tüm paydaşlarımıza 
değer vererek sürdürülebilir ekonomik değer yaratmayı 
hedefliyoruz. Gelecek odaklı ilerlemek için, 2021 yılında 
sürdürülebilirlik odaklı AR-GE ve inovasyon çalışmaları 
kapsamında 5,8 milyon TL yatırım yaptık. 2021 yılı 
içerisindeki, sürdürülebilirlik odaklı AR-GE ve inovasyon 
yatırımlarımızın payı, bu tutarın %10’u olarak gerçekleşti.

Sıfır Tabanlı Bütçeleme: 2021 yılında, şirket genelinde 
bütçe tasarrufunu amaçlayan bir süreç yönetim takımı 
kurduk. Şirketteki maliyet kategorilerini belirleyerek bu 
kategorilerdeki maliyetleri oluşturan tüm süreçleri sırasıyla 
analiz ettik. Düzenlediğimiz fikir üretme çalıştaylarında, 
farklı kategorilerde bulunan bütçeler için tasarruf 
sağlayacak fikir önerileri ortaya çıktı ve bu çalıştaylarda 
100’ün üzerinde fikir üretildi. Hayata geçirdiğimiz projeler 
neticesinde ise sene içerisinde önemli miktarda tasarruf 
sağladık.

Sürdürülebilir Ekonomik Değer Yaratmak 

Sürdürülebilirlik 
odağında belirlediğimiz 

gelişim hedeflerimiz 
doğrultusunda; yatırımlar 
ve planlamalar yapıyor, 

değer zincirimizdeki 
tüm paydaşlarımızla 

birlikte inovatif çözümler 
üretiyoruz.   

2019 2020 2021

36.272

28.790

23.191

* 2019-2021 yılları yeniden düzenlenmiş rakamlar olup, durdurulan 
Kuzey Makedonya operasyonları hariçtir.

Net Satışlar* (Milyon TL)

GRI 102-5, 102- 6, 102-9, 102-10, 102-48
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İstihdam ve Yerel Kalkınmaya Katkımız 

Tüm paydaşlarımız ve Türkiye için sürdürülebilir ekonomik 
değer yaratmak amacımız doğrultusunda faaliyetlerimize 
hız kesmeden devam ediyor, her geçen gün ülkemiz için 
daha iyisini yapmak adına tüm gücümüzle çalışıyoruz. 
Yerel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla yerel üretimi 
destekleyerek yerel ekonomiye kazandırıyoruz. İstihdamı 
artırarak ülkemiz için daha iyi fırsatlar oluşturmaya 
çalışıyoruz. Bu doğrultuda, 2022 yılında 8.100 yeni 
istihdam sağlamayı hedefledik.

Yıl içinde, şirketimizin 181.054.233 TL olan ödenmiş 
sermayesinde herhangi bir değişiklik yaşanmadı. 
Şirketimiz ortaklarından Kenan Investments S.A.’nın 26 
Ocak 2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği 
şekilde; Kenan Investments S.A.’nın Migros’ta herhangi 
bir payı kalmamıştır. *

2020 yılında Kazakistan, 2021 yılı Mart ayında da Kuzey 
Makedonya’daki perakende operasyonlarımız sonlanmış 
olup, yurt dışı faaliyetlerimize Kazakistan’daki 1 adet 
alışveriş merkezi ile devam ediyoruz. 2021 yılında, yurt 
içinde 162 Migros (119 M, 41 MM ve 2 MMM), 98 Migros 
Jet, 11 Macrocenter, 31 Macrokiosk, 2 hipermarket (5M) ve 
3 Migros Toptan mağazası açtık. Yıl sonunda toplam net 
satış alanımız 1,68** milyon m2’nin üzerine çıktı. 

Önceki raporlara göre yeniden düzenlenen bir bilgi 
bulunmamaktadır. 

Çalışmalarımızın ve emeğimizin 
bir sonucu olarak, konsolide 
satışlarımızda %26 oranında 

artış gerçekleştirdik.

Sermaye Yapımız  

31 Aralık 2021 itibarıyla şirketin 181.054.233 TL’lik 
sermaye yapısı şu şekildedir:

Adı Pay Tutarı 
(TL)

Pay Oranı 
(%)

MH Perakendecilik 
ve Ticaret A.Ş. 89.046.058 49,18

Diğer 89.046.059 49,18

Migros Ticaret A.Ş. 2.962.116 1,64

Raporlama yılına dair üretilen ve dağıtılan doğrudan 
ekonomik değer detayları hakkında detaylı bilgiye 
raporumuzun ‘Ekler’ bölümünden ulaşabilirsiniz.

* Güncel satın alım ve satışlara dair detaylı bilgiye 2021 yılı Faaliyet 
Raporumuzdan ulaşabilirsiniz.
** Bu satış alanına sadece fiziki mağazalar dahil edilmiş, 
e-Ticaret gölge mağazaları hariç tutulmuştur (23 Hemen, 1 
Sanal Market, 1 Tazedirekt ve 1 Kargo Operasyon).

https://migroskurumsalstr.blob.core.windows.net/migroskurumsalstr/migros-2021tr-637826144169636781.pdf
https://migroskurumsalstr.blob.core.windows.net/migroskurumsalstr/migros-2021tr-637826144169636781.pdf
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Çalışanlarımız

Türkiye’nin 81 ilinde mağazalarımız ve online 
operasyonlarımızla aktif olarak hizmet vermeye 
devam ediyoruz. Faaliyetlerimiz kapsamında dolaylı 
çalışanlarımızla birlikte 50.000 aşkın kişiye istihdam 
sağlıyoruz. Covid-19 pandemi sürecinde işe alımlarımız 
aynı hızla devam etti. 2021 yılında, bünyemize yaklaşık 
8.000 yeni çalışan dahil ettik.
 
Çalışanlarımız ile ilgili detaylı bilgiye “Çalışan Profilimiz” 
bölümünden ulaşabilirsiniz. 

Tedarikçilerimiz

En önemli paydaşlarımızdan biri olarak gördüğümüz 
2.492* aktif tedarikçimiz ve 20.000 çiftçi ağımız ile her 
geçen gün büyüyen zengin bir tedarik zincirine sahibiz. İş 
ortaklarımıza 2021 yılında 387 adet yeni tedarikçi eklendi. 
Bütün operasyonlarımızda olduğu gibi, tedarik zincirimizin 
tamamında da sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı şekilde 
operasyonlarımızı yürütüyoruz. Sektörümüzde Tarım Kredi 
Kooperatiflerinden en fazla alım yapan perakendeciyiz 
ve 2021 yılında, Tarım Kredi Kooperatifleriyle olan iş 
birliğimizi arttırarak 150 milyon TL’lik alım yaptık. Bu 
sayede, birçok farklı ölçekli üreticiye ulaşıyor, Şirketimizin 
standartlarına uygun üretim için danışmanlık sağlıyor ve 
pazarda kendilerine yer bulmalarını her zaman yanlarında 
olarak destekliyoruz. 

Tedarikçilerimiz, değer zincirimiz açısından bizim için 
oldukça önemli bir etkiye sahip. Bu etkinin bir çıktısı 
olarak, 2021 yılı boyunca tedarikçilerimize yaptığımız 
ödemeler, sene içerisinde dağıttığımız tüm ekonomik 
değerin %75,5’ini oluşturuyor. 

Tarımsal üretimin devamlılığının sağlanması amacıyla 
‘Üretici Finansman Sistemi’ ile ülkemizde ilk kez çiftçi-
market-banka iş birliğinde bir proje hayata geçirerek 
çiftçilerimizi güçlendiriyor ve destekliyoruz. Proje 
kapsamında çiftçilerimiz, mağazalarımızda satılacak 
ürünlerinin bedelini vade beklemeden, Ziraat Bankası ve İş 
Bankası’ndan peşin olarak alabiliyor. Bu proje ile üreticiden 
tüketiciye uzanan tedarik zincirindeki aracıları azaltarak 
gıda fiyatlarının dengelenmesini ve üreticilerin alacaklarını 
daha kısa sürede tahsil etmelerini ve destekliyoruz.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
* 1.000 TL ve üzeri alım yaptığımız aktif tedarikçi sayımız.
Tedarikçilerimiz ile ilgili detaylı bilgiye “Tedarikçilerimizle Birlikte 
Sürdürülebilir Büyümek” bölümünden ulaşabilirsiniz. 
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Müşterilerimiz 

Müşterilerimiz için değer yaratmak, üretim ve istihdama 
katkıda bulunmak gibi, şirketimizin öncelik verdiği 
konular arasındadır. Bu doğrultuda, kaliteyi en iyi fiyata 
sunma ve tüketicilerimizi merkeze koyan iş anlayışımızla 
müşterilerimiz için değer yaratmakta ilk önceliğimizi aile 
bütçesine katkı sağlamak olarak görüyor, yıl boyunca çeşitli 
kampanyalar düzenliyor ve indirim fırsatları sağlıyoruz. 
Sarı etiket uygulamamız ile müşterilerimize, özgün markalı 
ürünlerimizi de içeren, 1.500’den fazla üründe en iyi kalite 
ve fiyat garantisi sunuyoruz. Bütün bu uygulamalarımız 
sonucunda, bütün tüketicilerimizin kaliteli ürünlere uygun 
fiyatlar ile ulaşmasını sağlıyoruz.

Müşterilerimiz ile ilgili detaylı bilgiye 
“Müşterilerimiz ile Etkili İletişim” 
bölümünden ulaşabilirsiniz. 

Sivil Toplum  

Migros olarak, 2021 yılında sosyal yardım amacıyla toplam 
725,4 bin TL bağışta bulunduk. Yıl içerisinde, Türkiye 
Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım 
Vakfı, Koç Üniversitesi, Ege Orman Vakfı vb. kuruluşlarına 
bağış yaptık. Toplumsal sorumluluk projelerimiz ve iş 
birliklerimiz çerçevesinde çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla 
çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 2021 yılı Kurban Bayramı 
döneminde Migros aracılığıyla TEGV ve ZİÇEV’e yapılan 
deri ve sakatat bağışları sayesinde 2.579 çocuğun 
eğitimine destek olundu. 

Kamu

2021 yılında, konsolide UFRS mali tablolarımıza göre 
bağımsız denetçiler tarafından hesaplanan kurumlar 
vergimiz 185,78 milyon TL’dir. Bunun dışında, 2021 yılına 
ait vergi, resmi ve harç giderlerimiz de toplam 34,69 
milyon TL olarak hesaplanmıştır. 

2021 yılında da müşterilerimiz için değer 
yaratmak amacımız doğrultusunda 

hareket ederek, Türkiye’deki hanelerin 
%98’ine ulaştık.
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