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Çalışan Profilimiz
Yarattığımız değer doğrultusunda çalışanlarımızın sağlığını, güvenliğini ve gelişimini sağlamak konusunda şirketimizin kültürü, değerleri ve yönetişim yaklaşımımız ile
paralel hareket ediyoruz. Bu hususta çalışanlarımızın gelişimlerine yardımcı olmak ve değer katmak için eğitimler
gerçekleştiriyor kariyer fırsatları sunuyoruz. Çalışanlarımızın gelişiminin yanı sıra sağlık ve güvenliğini sağlama
noktasında da yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Adil ve şeffaf
performans ve kariyer yönetiminin yanı sıra çalışanlarımıza sağladığımız yan haklar ile cinsiyet ve fırsat eşitliği uygulamalarıyla çalışan memnuniyetini yüksek noktalarda
tutma ve değer yaratma noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışanlarımız, değişen ve dönüşen dünya
şartlarına hızla adapte olabilmemiz için başarımızda kilit bir role sahiptir. Bu doğrultuda, çalışanlarımıza yatırım
yaparak yetkin ve nitelikli bir çalışan profili oluşturmak
öncelikli amaçlarımız arasında yer alıyor. Çalışanlarımızın
yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmalarını kolaylaştırmak ve
içlerindeki gücü keşfetmelerini sağlamak adına, motivasyonlarını artıracak bir strateji izliyoruz.
Çalışan haklarını korumak, eşit bir çalışma ortamı sağlamak ve çalışanlarımızın kişisel ve mesleki birikimlerine katkıda bulunmak gibi adımların, sürdürülebilirlik yolunda etkin rol oynadığına inanıyoruz. Problemlere çözüm
getirme, doğru kararlar verme ve işini sahiplenme gibi konularda çalışanlarımızın yetkinliklerinin güçlendirilmesini
sağlayacak uygulama ve politikaları hayata geçiriyoruz.

Adil işveren kimliğimizle çalışanlarımıza eşit fırsatlar
sunmamızın yanı sıra, yurt içi ve yurt dışındaki iştiraklerimiz ile iş birliği yaparak, dil, din ve etnik köken ayrımı
gözetmeksizin tüm çalışanlarımızla birlikte müşterilerimize hizmet veriyoruz. İş ortaklarımızla beraber çeşitli projelerde yer alarak iş dünyasında ve toplumumuzda cinsiyet
ve fırsat eşitliğinin sağlanmasında aktif rol oynuyoruz.
Bu sayede hem şirket bünyesinde hem de iş dünyasında
eşit ve adil bir çalışma ortamının oluşturulmasına katkıda bulunuyoruz.

2021 yılında:
40,470 doğrudan çalışanımızın %40’ı kadın ve %60’ı
erkek.
8,000 kişiye yeni istihdam sağladık.
İç başvuru sistemimiz sayesinde iç kaynaklarımızı kullanarak 725 pozisyon için işe alım yaptık.
“Arkadaş Öneriyorum” projemiz ile çalışanlarımız
tarafından gelen önerileri değerlendirerek 395 kişiyi
bünyemize kattık.
Migros bünyesinde 21’i yönetici pozisyonunda olmak
üzere görev alan 1.026* engelli çalışan sayısına ulaştık.
Yöneticilerimizin %98’ini iç kaynaklarımızdan karşıladık.
Yaş ortalaması 32 olan çalışanlarımızın; %80’i Y ve %7’si
Z kuşağı üyesi.
İdari birimlerimiz ve mağaza yöneticilerimizde 11 yıl ortalama kıdem süresine ulaştık.
Çalışanlarımızın %55’i kendi memleketinde çalışıyor.**
*Engelli çalışanlarımız, toplam çalışanlarımızın %3’ünü oluşturmakta olup
engelli çalışanlarımızın %27’si kadın ve %73’ü erkektir.
**Nüfustaki doğduğu il “memleket” olarak kabul edilmiştir.

Üst düzey yetkinlik
seviyesine sahip çalışan
kadromuz ile müşterilerimize
daha kaliteli hizmet sunarak
müşteri memnuniyetini üst
seviyede tutuyoruz.
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Çalışanlarımızın Güçlendirilmesi
Yetenek ve Kariyer Yönetimi
Çalışanlarımızın en büyük destekçisi olarak, yetkinliklerini
geliştirmek ve kariyer planlamalarına destek olmak adına
ilk iş gününden başlayarak mesleki ve kişisel gelişimlerine
katkıda bulunuyoruz. Çalışanlarımızın yetkinlik, yetenek
ve performanslarını insan kaynakları değerlendirme sistemlerimiz ile izliyor, bu izleme ve gözlemlerin sonucunda
çalışanlarımızı adil ve şeffaf bir şekilde değerlendiriyoruz.
Performans değerlendirme sistemimizde KPI (temel performans göstergeleri) ve çevikliği ortaya koyan OKR (Objectives & Key Results) yapıları birlikte kullanılıyor ve KPI’lar
ile temel finansal hedeflerin durumu, OKR’lar ile de yıl boyunca dinamik şekilde projelerin takibi yapılıyor. Buna ek
olarak stratejik iç gücü planlaması ve iş gücünün yetenek
boşluk analizi gerçekleştiriliyor. İdari birim çalışanlarımız
ve mağaza yöneticilerimiz 2 yılda bir 2 aşamadan oluşan

bir yetkinlik ölçümüne ve potansiyel değerlendirmesine
tabi tutuluyor. Performans Yönetimimizde finansal hedeflerin yanında proje bazlı hedefler de bulunmaktadır. KPI ile
finansal sonuçları ve temel fonksiyonel metrikleri ölçümlerken; OKR (Objectives& KeyResults) yapısı ile projelere
yönelik takip ve değerlendirme sağlanmaktadır.

2021 yılında, yönetim kadrolarımızın
%98’ini iç kaynaklarımızdan karşıladık.

“360° Geri Bildirim ve Kişisel Değerlendirme” olarak
adlandırdığımız bu değerlendirme yoluyla çalışanlarımız
yönetici, ast, üst ve eş düzeyleri tarafından yetkinliklerinin gözlenme yöntemini görebiliyorlar. Ardından, Kişisel
Değerlendirme Araçları’nın güvenilir envanterleri neticesinde potansiyelini doğru tespit edebilmesini sağlayan raporlara sahip oluyorlar. Çalışanlarımızın potansiyellerinin
tespit edilmesinin ardından güçlü ve gelişime açık
yönlerine göre gelişim planlamalarına bu çalışma
sayesinde yardımcı oluyoruz.

2021 yılında, çalışanlarımızın kariyerlerine yön vermesine destek olmak için gerçekleştirdiğimiz uygulamalar:
İdari birim ve mağazalarda görev alan çalışanlarımız dahil 9.500’den fazla bireysel performans değerlendirmesi
28.000 mağaza çalışanımıza yılda iki kere temel beceriler, mesleki yetkinlikler, hizmet kalitesi ve iş performansları ölçümleri
34.256 çalışanımıza performans değerlendirmesi
Bağımsız danışmanlık firması ile çalışanlarımızın yetkinlik potansiyellerini ortaya çıkaracak ek değerlendirmeler
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“Migros Kariyer Tarifleri” uygulamamız ile tüm mağaza
ve idari birimlerde bulunan çalışanlarımıza, kariyerlerini
doğru ve verimli bir şekilde yönetebilme imkânı sunuyoruz. Departman kadrolarımızda herhangi bir boşluk veya
fırsat oluştuğunda çalışanlarımıza öncelik tanıyor, kariyer
basamaklarında yükselmelerini sağlıyoruz.
Stratejik İnsan Kaynakları planlamalarına, Yetkinlik ve
Performans Yönetimi süreçlerinin sonuçları baz teşkil ediyor. Stratejik İnsan Kaynakları planlama toplantılarında,
tüm kademelerde kritik pozisyonlar ve yedekleme planları
belirleniyor ve organizasyonel yapının geleceğine yönelik
proaktif kararlar alınıyor.
Çalışanlarımız için sürdürülebilir çalışma motivasyonu
sağlamak adına çeşitli çalışmalar yapıyor, başarı ve çabaları karşılığında onları ödüllendiriyoruz. “Migros Ödüllendirme Sistemi” ile yaratıcılık, katma değer sağlama ve
takım çalışması konularında çalışanlarımızın göstermiş
olduğu performanslar doğrultusunda onlara çeşitli ödüller veriyoruz. Bu bağlamda, 2021 yılında 7.000’in üzerinde çalışanımıza toplam 2.400.000 ödül puanı dağıttık. Bu
puanları ister Migros ister anlaşmalı kurumlardaki alışverişlerinde kullanabiliyorlar.

Migros olarak, “iyi iş, iyi gelecek” mottomuzla genç yeteneklerin şirketimize kazandırılmasına önem veriyoruz
ve marka elçilerimizi online olarak genç yeteneklerle bir
araya getiriyoruz. Şirketimizi 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.
Smart Uzun Dönemli Staj Programımız ile üniversite öğrencilerine 8 ay süresince oryantasyon, mentorluk, eğitim/
gelişim programlarına katılım imkanı sağlıyor ve profesyonel deneyim kazandırıyoruz. Anadolu Vakfı aracılığıyla
13’ü yurt içi 1’i yurt dışında, toplam 14 Üniversite öğrencisine başarı bursu desteğinde bulunduk. Aynı zamanda
öğrencilerin geleceklerine rehberlik etme amacıyla kurgulanan mentorluk programına 13 üst yöneticimizle mentorluk desteği veriyoruz.
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Çalışan Gelişimine Katkı
Çalışanlarımıza katkı sağlamak adına koşullar ne olursa
olsun çalışanlarımızın gelişiminin sürdürülebilirliğini sağlamak adına mevcut duruma hızla adapte oluyor, çeşitli
eğitim yöntemleri geliştiriyoruz. Çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimlerin kapsamı mesleki gelişim, iş başı eğitimi,
yetkinlik gelişimi, kişisel gelişim, liderlik ve yönetim ana
başlıklarında toplanıyor. “Migros Perakende Akademisi
(MPA)” ile tüm çalışanlarımıza iş yerinde eğitim ve yaşam
boyu öğrenme fırsatı verirken kariyer ve kişisel gelişimleri
için sınıf içi ve uzaktan eğitimler sağlıyoruz.
“Migros Perakende Akademisi” ile öncelikle şirketin
stratejik hedeflerini hayata geçirecek insan kaynağını;
şirket öncelikleri, kişisel ve sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmeyi hedefliyoruz. Hızla değişen ve dönüşen dünyada organizasyonlar için sürdürülebilir başarının anahtarının yeteneklerin yeniden yaratılması ve yeni
becerilerin kazandırılması olduğuna inanıyor ve bu hedef
doğrultusunda çalışıyoruz. Kurumsal ve kişisel etki yaratmak amacıyla tüm yenilikçi fikir ve yöntemleri harmanlayarak yeteneklerimize deneyimsel gelişim yolculukları yaratmayı amaçlıyoruz. Yakın dönemde sürdürülebilir başarı
için liderlik dönüşümünde Hizmetkar Liderlik, Çeşitlilik &
Kadın Liderliği, Organizasyonel İklim, Tersine Mentorluk,
Upskilling & Reskilling, Birbirinden Öğrenme gibi kavramlara odaklanıyoruz. Bu stratejiler doğrultusunda Migros
Perakende Akademisi olarak merkez ve mağaza yönetim
kadrolarımız için temel eğitim hedeflerini performans yönetimi kapsamında takip ediyoruz.

2022 yılında;
Kişi Başı Ortalama Eğitimi Saatini (Sınıf+Online) 104
saate çıkartmak,
Yıl içinde verilen tüm eğitimlerimizin içerisinde stratejik
eğitimlerin ağırlığının en az %15 olmasını sağlamak,
Liderlik ve Potansiyel Gelişimi Programlarının toplam
eğitim saatini %45 artırmak,
Yeni Nesil Yetkinlik Gelişimi Eğitimi Programlarının toplam eğitim saatini %20 artırmak hedeflerimiz bulunuyor.

Çalışanlarımıza mesleki gelişim, iş başı eğitimleri ve yetkinlik gelişimleri başta olmak üzere ihtiyaçlarına göre düzenli aralıklarla günde ortalama 4.896 (çalışan*saat) yüz
yüze eğitim ve uzaktan eğitimleri de dahil ettiğimizde, kişi
başı ortalama 80,4 saat eğitim veriyoruz. Şirketimizde bir
yılda verilen toplam eğitim saatinin %87’si iç kaynaklarla
ve eğitim masrafı ortaya çıkartmadan verilmektedir.2021
yılında çalışanlarımızın %99’una eğitim sağladık. Kalan
oran ise deneme sürecinde işten ayrılan veya devamsızlık
sebebiyle eğitime katılamayan kişilerdir.
Değişen stratejilerimiz doğrultusunda çalışanlarımızın
ihtiyaçlarına yönelik olarak eğitim içeriğimizi periyodik
olarak güncelliyoruz. Liderlik ve beceri gelişimi üzerine faaliyetini sürdüren “Liderlik Gelişim Fakültesi” içerisinde
çalışanlarımızın liderlik vasıflarını güçlendirici eğitimler
gerçekleştiriyoruz.
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Anadolu Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirdiğimiz
“Migros Perakendecilik Ön Lisans ve Lisans Programı”
kapsamında, üniversite eğitimini tamamlayamamış çalışanlarımıza ön lisans ve lisans mezunu olma fırsatı tanıyoruz. Eğitim sürecinde, çalışanlarımız 5 sertifika programını bitirdikten sonra, Migros içerisinde ön lisans mezunu;
buna ek olarak 3 sertifika programı daha bitirenler ise lisans mezunu sayılıyor. Bu program dahilinde bugüne kadar 87 çalışanımız ön lisans veya lisans mezunu oldu.

Covid-19 salgınının olumsuz etkilerine karşı çalışanlarımıza destek olmak amacıyla bilgilendirme ve farkındalık,
maske kullanımı, dezenfeksiyon ritüelleri, hijyen kuralları, fiziksel ve duygusal dayanıklılık, aşılanma, uzaktan ve
ofisten çalışma düzenleri başta olmak üzere Covid-19 salgını sürecine özel 25 farklı uzaktan eğitim modülü tasarladık. 2021 yılında, hazırlamış olduğumuz modüller çalışanlarımız tarafında toplam 119.328
kez alındı.

2021 yılında:
Kişisel ve mesleki gelişim, eğitim, kariyer planlaması,
performans yönetimi, yetkinlik değerlendirmesi gibi tüm
alanlarda çalışanlarımız için yaptığımız yatırımlar 11,5
milyon TL’yi aştı.
40.470 çalışanımız 3.130.246 (çalışan* saat) eğitim aldı.
Çalışanlarımız 434 farklı başlıkta toplam 1.787.000 saat
sınıf eğitimi, 2.060 farklı başlıkta 1.342.000 saat uzaktan eğitim aldı.
MPA Teams kanalımız üzerinden idari birim çalışanlarımıza, kişisel gelişim, genel kültür, zaman yönetimi, duygusal dayanıklılık, sağlık, gündem temaları vb. gibi ufuk
açıcı içeriklere sahip açık kaynak 143 videoyu paylaştık.
İşkur İşbaşı Eğitim Programı’na katılımını sağladığımız
2.594 kadın, 2.501 erkek olmak üzere toplam 5.095 kişinin iş hayatına atılmadan önce deneyim ve çalışma ortamına uyum kazanmalarına yardımcı olduk.

Farklı kademelerde ve uzmanlıklardaki çalışanlarımıza
uyguladığımız eğitim programlarında Koç Üniversitesi,
Boğaziçi Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi ile işbirliğimiz sürüyor. Uzun süreli “Mağaza Yöneticisi Yetiştirme
Programı”nda ise Anadolu Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Süleyman Demirel ile
MAYA Oryantasyon Programlarımızı gerçekleştiriyoruz.
Bu üniversitelerin son sınıf öğrencileri, ders programlarına ek olarak Migros Yöneticileri ve akademisyenlerden
perakendecilik dersleri alıyor. Programa katılan öğrenciler, önce mağaza çalışanı, sonra mağaza yöneticisi
olarak part-time çalışma imkanı kazanıyor. 2021 yılında Tarım Platformu çalışmalarımız için Bahçeşehir ve Yaşar Üniversiteleri de sürece dahil oldular.
İyi Fikir İyi Proje platformumuz, şirketimizin farklı departmanlarından oluşan Fikir Avcıları tarafından tüm çalışanlarımızın yaratıcı ve yeni fikirlerinin değerlendirilmesi ve
uygun bulunanların hayata geçirilmesini ve projelerin yarışmasını amaçlıyor. Verimlilik, sürdürülebilirlik, teknoloji
gibi 10 kategoride fikirler değerlendiriliyor. 2021 yılında
toplam 3.182 fikir girişi oldu. 2020 yılından beri iletilen fikirlerden toplamda 22 proje, 18 hızlı uygulamayla hayata
geçirildi.
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Zaman içinde çalışanlardan beklenenlerin de değişmesiyle birlikte Migros olarak programları tasarlamanın
yanı sıra değişen beklentileri karşılayacak çalışanlar yetiştirmek adına çeşitli projeler de hayata geçiriyoruz. Bu
doğrultuda, proje yönetim süreçlerimizde, değişim ve dönüşüme hızla adapte olabilmek adına yalın girişimcilik
modelini temel aldığımız ‘’Kurum İçi Girişimcilik Gelişim
Programı’’nı 2019 yılında başlattık. Fonksiyonlar arası
görevlendirilmiş takımlar, çevik çalışma metotlarını kullanarak iş birliği oluşturup yenilikçi iş fikirlerini uygulamaya
geçiriyor. Şimdiye kadar program kapsamında 21 farklı
proje ele alındı ve bu projelerde 263 katılımcı yer aldı. Bu
süreçte kurum içi girişimcilik çevik proje takımları teorik ve
uygulamalı atölyelere katıldı. Projeler arasından bir tanesi şirketleşirken, girişimcilik anlamında başarıya ulaşan
10 proje, konularıyla ilgili departmanlarına devredilerek
şirketimizin düzenli işleri arasında yer almaya başlamıştır. Bunların yanı sıra, programları tasarlarken çalışanlarımızın yetkinlik gelişimlerimizi odağımızda tutuyoruz ve
bu sayede yeni kariyer odakları yaratmak gibi bir fayda
da sağlamış oluyoruz. Farklı birimlerden farklı üyelerle
oluşturduğumuz çevik takımlar kurarak yeni proje fikirleri
hayata geçiriyor, hızlı aksiyon alıyor ve farklı yetkinliklere
sahip takım üyeleri ile şirketimiz bünyesinde kapsamlı bir
bilgi birikimi oluşturuyoruz.
2021 yılında çevik dönüşümü destekleyen eğitim programlarımızı tek bir çatı altında birleştirerek ve farklı konu başlıklarıyla zenginleştirerek tasarladığımız Çevik Dönüşüm
Okulu kapsamında; hem çevik iş yapış şekillerine uyum
sağlamamıza destek olan, girişimci ruhumuzu güçlendiren
kapsamlı programlar hem de dijital yetkinliklerimizi geliştirerek bizi geleceğe daha sağlam adımlarla hazırlayan
eğitimler ile 194 program 2.934 katılımcıya ulaştı. Agile,

Scrum, Kanban konularında uzman yetiştirmeyi hedefleyen, 6 ay süren Agidemy Master Gelişim Programını 18
katılımcı ile hayata geçirdik. GETReady markası altında
geleceğin dijital yetkinliklerini takip etmeye başlayarak
yetkinlik setini geliştirdiğimiz GETReady Tech kapsamında 7 yeni eğitim başlığı oluşturduk. GETready geleceğin
yetkinlikleri eğitimleri 92 grup sanal sınıf eğitimi 1.246
katılımcıyla gerçekleşti. Ek olarak çalışanlarımızın dijital
yetkinliklerini geliştirmeyi hedeflediğimiz GETready Tech
kataloğu oluşturuldu. GETready Tech eğitimlerinde ise 37
eğitim, 606 katılımcıya ulaşıldı. ADAS Translator programı
3. dönem mezunlarını verdi.
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Yönetimin Yapı Taşları programı ile yönetici/ lead pozisyonuna, Görevimiz Liderlik programı ile müdür / expert
pozisyona terfi eden çalışanlarımıza yönetim becerileri
eğitimi veriyoruz. Migros Liderlik Yolu programı kapsamında, şirketin geleceğinde rol alacak, potansiyel yönetici,
mağaza müdür yardımcısı ve mağaza müdürlerine liderlik
eğitimi veriliyor. Tecrübeli müdür ve grup müdürlerine de
liderlik yetkinliklerini güçlendirecek eğitimler sağlanıyor.
Bütün çalışmalarımızı ve programlarımızı kadın çalışanlarımızın yönetim seviyelerinde daha fazla yer alabilmeleri
için planlıyoruz. Kadınların liderlik rollerinde ilerlemesiyle,
iş dünyasının zorluklarla daha iyi mücadele edeceği vizyonunu destekliyoruz. Kariyer süreçlerini yönetici koçluk ve
kişisel gelişim planları ile destekliyoruz ve kadın yöneticilerimizin sektörel komiteler ve mesleki organizasyonlarda
şirketimizi temsil etmelerini sağlıyor, bu doğrultuda katılımlarını teşvik ediyoruz. Bu doğrultuda attığımız adımlar
sonucunda geleceğin liderlerini yetiştirmek üzere hayata
geçirdiğimiz, Migros Liderlik Yolu–Geliştiriyorum programı kapsamında yer alan katılımcılarımızın %42’sini kadın yöneticilerimiz oluşturuyor.
Koç Üniversitesi & Migros Yönetici Geliştirme Programı
olan KÜMPEM ile orta kademe yöneticilerimizin, 39 gün /
234 saat süren bir programla, iş dünyasında gereksinim
duyabilecekleri her türlü bilgi ile donatılmalarını sağlıyoruz. Programlar akademik bilginin yanı sıra sektörün
uzman profesyonellerinin katılımı ile yurtdışı ve yurtiçi
kaynaklı perakende sektörüne özel vaka çalışmalarıyla
destekleniyor.

Farklı eğitim ve gelişim programlarını
içeren MPA sayesinde, uluslararası
arenada toplam 36 ödüle layık görüldük.
Yıl içerisinde çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimler ve katılımcı sayıları ile ilgili detaylı bilgiye ‘Ekler’ bölümünden
ulaşabilirsiniz.
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Çalışan Memnuniyeti
Çalışanlarımızı değer yaratma sürecimizin en önemli parçası olarak görüyor ve çalışan memnuniyetini sağlamak ve
sürekli kılmak adına aksiyonlar alıyoruz. Her yıl bağımsız
bir araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen “Çalışan
Bağlılığı ve Memnuniyet Araştırması” ile çalışanlarımızın
memnuniyet düzeyini ve şirketimize olan bağlılığını ölçüyoruz. Bu değerlendirmeler kapsamında gelişime açık
alanları isabetli bir şekilde tespit ediyor ve bu doğrultuda
aksiyon alıyoruz. 2021 yılında çalışan bağlılığı oranımız,
%96 katılım oranıyla tamamlanan araştırma çerçevesinde
%69* olarak belirlendi.
Üst yönetimimiz dahil, müdür
ve üzeri tüm yöneticilerimizin
performans kartlarında çalışan
memnuniyeti ve bağlılığı hedefi bulunuyor. Yıllık performans
primlerinin %2,5- 3’ü bu hedeften doğrudan etkileniyor.
Çalışanlarımızın memnuniyetini artırmak ve şirkete olan
bağlılıklarını sağlamlaştırmak adına tüm mağaza ve idari
birim çalışanlarımıza özel sağlık sigortası, hayat sigortası,
ferdi kaza sigortası, otomatik bireysel emeklilik üyelikleri, check-up teminatı vb. birçok yan hak sağlıyoruz. 2021
yılı içerisinde, çalışan giderleri ve yan haklar dahilinde
3.308.763 TL’lik harcama gerçekleştirdik. Tüm çalışanlarımıza gıda yardımı, maaş, ikramiye gibi temel yan hak
ödemeleri yapıyoruz. Çalışanlarımıza yol parası, bayram
harçlığı, izin harçlığı, yakacak yardımı, giyim yardımı, tahsil yardımı, doğum, ölüm, evlenme gibi sosyal yardımlar,

akaryakıt yardımı ve ofis destek paketi gibi yardımlar da
yapıyoruz. Bunların yanı sıra, çalışanlarımızın toplu iş sözleşmeleri ve bireysel iş sözleşmelerine bağlı olarak değişen
yan haklarımız da bulunuyor. Covid-19 sebebi ile çalışma
saatlerinde yaşanan değişikliklerin çalışan maaşlarına
herhangi bir olumsuz yansıması olmamıştır. Çalışanlarımıza aile bakımı ve yakınlarının kaybı gibi durumlarda 1
haftaya kadar ücretli sosyal izin verilebilmektedir.

Üst yönetim dışındaki idari çalışanlarımızın kıdem ve pozisyonları doğrultusunda %70’ine, mağaza çalışanlarımızın tamamına prim uygulamamız bulunuyor.
Migros idari ve mağaza beyaz yaka çalışanlarımız için özel
olarak tasarladığımız esnek yan haklar programı “DEHA”,
çalışanlarımıza mevcut yan haklarını kişisel ihtiyaçlarına
göre tekrar düzenleme fırsatı sağlıyor. Program dahilinde
elektronik eşya, giyim yardımı, akaryakıt yardımı, e-ticaret ve tatil konularında çalışanlarımıza çeşitli haklar sunuyoruz. Stevie Awards for Great Employers ödüllerine sahip DEHA esnek yan haklar programı, raporlama yılında
5.777 çalışanımızın tercihine açılmıştır.
Mağazalarımızdaki çalışanlarımız için haftada 45 saati
dolduracak şekilde günde en az 4 saat en çok 11 saat çalışma ile esnek vardiya düzenimiz bulunuyor. İdari birimlerimizde işe 1 saat erken veya 1 saat geç başlayacak/bitirecek şekilde haftalık çalışma saatini doldurmak koşulu ile
esnek çalışma imkanı bulunuyor.
Çalışanlarımızın sorunlarına çözümler üretmek, sorularını
yazılı ve sözlü olarak yanıtlamanın yanı sıra etik ilkelerin
olası ihlali durumlarını en etkin şekilde ele alabilmek amacıyla kurduğumuz Migros Paylaşım Hattımız üzerinden
2021 yılı içerisinde aldığımız 38.558 çağrıyı çözüme kavuşturduk.
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Hem Migros uygulamalarına rahatça giriş yapalım hem
de bol internet keyfini ödeme kolaylığı ile yaşayalım diye,
Migros, çalışanlarına özel indirimli tarifeler sunmaktadır.
Toplam 5.778 çalışanımız 8.568 adet hat kullanımı ile
faydalanmıştır. Migros çalışanları bu ayrıcalıklı tarifelere
2 yıl sabit fiyat garantisi ile sahip olmaktadırlar.
Anadolu Efes katkılarıyla 10 maçta toplam 415 kişiye keyifli bir maç izleme imkânı yaşattık.

2021
Hobi ve gezi kulüplerimiz aracılığı ile çalışanlarımızın
farklı alanlarda gelişimini ve sosyalleşmesini destekliyoruz. 2021 yılında Doğa ve Macera Kulübü, Yemek Kulübü
ve Bisiklet Kulübü faaliyet gösterdi.
Doğa ve macera kulübümüzde, Kartepe Karaoluk Yaylası ve Ekim Kuzuyayla Tabiat Parkı kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Çalışan bağlılığı ve memnuniyeti anketine
katılan çalışan sayısı

39.000

Çalışan memnuniyeti skoru (%)

79

Çalışan bağlılığı skoru (%)*

69

Türkiye genelinde öncülüğünü üstlendiğimiz, Migros
Bisiklet Kulübü’nün düzenlediği doğa ve bisiklet temalı
fotoğraf yarışmalarına 500 kişi katılım gösterdi. Bisiklet
kulübümüzde, 40 katılımcı ile Kapadokya Kertenkelelerinin Soyu Tükenmesin Doğa Etkinliği, 25 katılımcı ile İstanbul Büyükada Çam Kokusu Etkinliği düzenledik. Avrupa Hareketlilik haftasında ise 20 katılımcı ile Eskişehir
Porsuk Çayı Etkinliği, Erzincan Karanlık Kanyonu bisiklet
etkinlikleri düzenledik. Avrupa Hareketlilik haftası kapsamında düzenlenen İstanbul Formatlar Maratonu’nda
ilk 3 yarışmacı kupa ve 25 yarışmacı da madalya ile ödüllendirildi. İstanbul H24 yarışlarında
350 katılımcı arasında 12.lik sağladık ve şirketimize katılım ödülü aldık.

2021 yılında, çalışan bağlılığı ve memnuniyeti anketlerimiz sonucu aldığımız skorlarla “Çalışan Bağlılığı Başarı
Ödülü”nü almaya hak kazandık.
Çalışanlarımızın memnuniyetini artırmak ve onların keyifli vakit geçirmelerini sağlamak için çeşitli imkanlar yaratıyoruz. Aşağıda detaylarına yer verdiğimiz etkinlik ve
faaliyetlerden çalışanlarımız, 2021 yılında 107.952 kere
faydalandı.
*Çalışan Bağlılığı oranı cinsiyet bazında da takip edilmekte olup kadın çalışan memnuniyet oranı %72, erkek çalışan memnuniyet oranı %68 olarak
belirlendi.
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Sendikalaşma Hakkı
Çalışanlarımızın sendikalaşma hakkına duyduğumuz
saygı doğrultusunda 1972 yılından beri, Şirketimizde
sendikalı çalışanlar bulunmaktadır. Zorla ve/veya çocuk
işçi çalıştırmanın ortadan kaldırılması, bütün yerel kural
ve yönetmeliklere uyulması, tarafsız ve adil olunması gibi
konuları içeren Migros ve sendika arasındaki diyalog doğrultusunda Migros çatısı altında insan haklarına ve ILO
standartlarına uymamak, disiplin cezası veya cezai uygulamayla sonuçlanabiliyor.

Şirketimiz bünyesinde Migros ile Tez-Koop İş Sendikası
arasında imzalanan 1 Mayıs 2020 ve 31 Aralık 2022 arasında geçerli olan toplu iş sözleşmesi uygulanıyor. 2021
yılı itibarıyla, tüm çalışanlarımızın %70,1’i sendika üyesidir. İş 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 toplu iş sözleşmesinde yer alıyor. Toplu iş
sözleşmesi kapsamında ayrıca Migros, Mjet ve Miget çalışanlarına gıda yardımı amacıyla her ay Money Club kartlarına bono yükleniyor. Şirketimizin sendika üyesi çalışanları ikramiye, gıda yardımı, yol yardımı, bayram harçlığı,
izin harçlığı, yakacak yardımı, giyim yardımı ve kazanılan
hakların durumuna göre prim yan haklarına sahiptir. Bunlara ek olarak, çalışanlara gerçekleşme durumunda toplu iş sözleşmesi kapsamında belirlenen tutarlarda; evlilik,
doğum, ölüm ve çalışanlarının eğitime devam eden çocukları için yılda 1 kez tahsil yardımı yapılıyor.

