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1. KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹NE UYUM BEYANI
Migros Türk T.A.ﬁ., SPK 4 Temmuz 2003 tarih ve 35/835 say›l› karar› ile kabul edilen ve Temmuz 2003'te ilk olarak kamuya
aç›klanan “Kurumsal Yönetim ‹lkeleri”ni prensip olarak benimsemektedir. Migros bu ilkelerin uygulanmas›n›n, ﬁirketimize,
menfaat sahiplerine ve nihayetinde ülkemize getirece¤i faydalar›n bilincindedir. Uygulamada eksiklik arz eden taraflar sürekli
geliﬂme bak›ﬂ aç›s›yla gözden geçirilmekte olup, eksikliklerin giderilmesine ve bu hususta örnek bir ﬂirket olma yolundaki
çal›ﬂmalara devam edilmektedir.
Kurumsal Yönetim'in ana prensipleri olan;
a) Adillik
b) ﬁeffafl›k
c) Sorumluluk
d) Hesap Verebilirlik
ilkeleri ﬁirketimiz taraf›ndan benimsenmiﬂtir. Y›l içinde, ﬁirket içi bilgilendirme ve iﬂ süreçlerimiz iyileﬂtirilerek daha etkin hale
getirilmiﬂtir. 2007 y›l›nda, Sermaye Piyasas› Mevzuat›na ve Kurumsal Yönetim ‹lkelerine uyum çerçevesinde ﬁirketimiz
bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuﬂtur. Yönetim Kurulumuzun 07 May›s 2007 tarihinde yap›lan yönetim kurulu
toplant›s›nda komite üyeliklerine Aziz Bulgu, Erkin Y›lmaz ve Ömer Özgür Tort'un seçilmelerine karar verilmiﬂtir. ﬁirketimizin 18
Haziran 2007 tarihinde yap›lan yönetim kurulu toplant›s›nda, ﬁirketimiz genel müdürü Aziz Bulgu’nun 30 Haziran 2007 tarihi
itibariyle emekli olmas› nedeniyle, kendisinden boﬂalan göreve ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeli¤i’ne 1 Temmuz 2007
tarihinden geçerli olmak üzere Levent Çak›ro¤lu atanm›ﬂt›r. Y›l içinde ﬁirketimizin Kurumsal Yönetim Uygulamalar› kapsam›nda
yapm›ﬂ oldu¤u geliﬂtirme ve iyileﬂtirmeler Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu'nun ilgili bölümlerinde sunulmuﬂtur.
ﬁirketimiz paydaﬂlar›n› bilgilendirme kapsam›nda, 2005 y›l›nda kurumsal web sitesini yenilemiﬂ, 2007 y›l›nda da içerik
bak›m›ndan zenginleﬂtirmiﬂ ve ortaklar›m›z›n ﬁirketimiz hakk›nda daha fazla bilgi sahibi olmas› sa¤lanm›ﬂt›r.
Migros Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu'na, faaliyet raporunun yan› s›ra ﬁirketimizin kurumsal web sayfas›ndaki
Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Bölümü’nden de eriﬂilebilmektedir (www.migros.com.tr).
BÖLÜM I-PAY SAH‹PLER‹
2. Yat›r›mc› ‹liﬂkileri-Pay Sahipleri ile ‹liﬂkiler Birimi
ﬁirketimiz politikas› gere¤i, pay sahipleri ile iliﬂkilere büyük önem vermektedir. Pay sahiplerinin ﬁirketimiz ile ilgili bilgi taleplerini
karﬂ›lamaya yönelik olarak Mali ‹ﬂler Genel Müdür Yard›mc›l›¤›'na ba¤l› bir birim oluﬂturulmuﬂtur. Bu birim, ﬁirket Genel Kurulu,
sermaye art›r›mlar› ve temettü da¤›t›m› ile ilgili süreçleri yönetmektedir. Ayn› kapsamda, pay sahiplerinin sermaye art›r›mlar› ve
temettü da¤›t›m› ile ilgili tüm talep ve iﬂlemleri yerine getirilmektedir.
Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK), ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› (‹MKB), Merkezi Kay›t Kuruluﬂu (MKK) ve Takasbank gibi
kurumlar nezdinde ﬁirketimizin temsili ve irtibat› bu birim taraf›ndan sa¤lanmaktad›r. Birimin di¤er faaliyet konular› aras›nda,
Yönetim Kurulu Toplant›lar›na iliﬂkin kay›tlar›n tutulmas› ve SPK Seri: VII No: 39 tebli¤i gere¤ince gerekli özel durum
aç›klamalar›n›n ‹MKB'ye yap›lmas› yer almaktad›r. Bu özel durum aç›klamalar› ve di¤er bildirimler ayr›ca, TÜB‹TAK taraf›ndan
geliﬂtirilen bir yaz›l›m arac›l›¤›yla SPK'n›n Kamuyu Ayd›nlatma Projesi (KAP) kapsam›nda, elektronik ortamda da yap›lmaktad›r.
Migros Yat›r›mc› ‹liﬂkileri, konusuyla ilgili yasal düzenlemelerin ve SPK tebli¤lerinin takibini yapar ve ﬁirket'in uyum göstermesi
gereken konu ve hususlar ile ilgili olarak üst yönetimi bilgilendirir.
Birim ayr›ca, ﬁirket hakk›nda gelen bilgi taleplerini cevaplar. Mümkün olan tüm iletiﬂim f›rsatlar›yla (birebir görüﬂme,
konferanslara kat›l›m, toplant›lar, kurumsal Internet sitesi, telefon, e-posta, yat›r›mc› bültenleri, yat›r›mc› sunumlar› vb.) Migros
hissedarlar›n› ve ﬁirket'e rapor haz›rlayan arac› kuruluﬂ analistlerini ﬂirket hakk›nda bilgilendirir. ﬁirket faaliyet raporunun
haz›rlanmas›n›n yan› s›ra Kurumsal Yönetim'e yönelik çal›ﬂma ve faaliyetleri koordine eder. Geliﬂme gerektiren noktalar› tespit
eder ve sürekli geliﬂme felsefesiyle Migros'u bu konuda örnek bir kurum yapabilmek hususunda ﬁirket üst yönetimine destek
olur.
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ﬁirketimiz ile ilgili bilgi almak isteyen tüm pay sahipleri yatirimci@migros.com.tr adresine mail göndererek bilgi taleplerini
iletebilirler. Ayr›ca di¤er tüm iletiﬂim kanallar› pay sahiplerinin kullan›m›na aç›kt›r.
Mali ‹ﬂler Genel Müdür Yard›mc›s›: Erkin Y›lmaz
Adres: Turgut Özal Bulvar› No: Ata 6 34758 Ataﬂehir Kad›köy / ‹STANBUL
Telefon: 0216 579 30 00 (#3214)
E-posta: erkiny@migros.com.tr
Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Yöneticisi: Dr. Affan Nomak
Telefon: 0216 579 30 00 (#3142)
E-posta: affann@migros.com.tr
Sahip oldu¤u hisse senetlerine ait yeni pay alma kuponu ve temettü kuponlar›n› kullanmayarak, bedelsiz sermaye art›r›mlar›na
süresinde iﬂtirak etmemiﬂ ve/veya hak etti¤i temettüyü almam›ﬂ olan Migros hissedarlar›n›n, dilediklerinde bu iﬂlemleri h›zl› ve
güvenli bir ﬂekilde yapabilmelerine imkan tan›yan bir yap› kurulmuﬂtur. Ayr›ca, SPK'n›n ilgili tebli¤leri uyar›nca, hisse
senetlerinde kaydi sisteme geçiﬂ çal›ﬂmalar›na uyum ve bu yönde ﬁirketimizce yap›lmas› gerekenler yerine getirilmiﬂtir. Bu
kapsamda, Yap› Kredi Yat›r›m Menkul De¤erler A.ﬁ., Migros ad›na kaydileﬂtirme iﬂlemlerini gerçekleﬂtirmektedir.
Y›l içinde, bedelsiz sermaye art›r›mlar›na süresinde iﬂtirak etmemiﬂ ve/veya hak etti¤i temettüyü almam›ﬂ olan toplam 155
Migros ve 7 Tansaﬂ hissedar›n›n geriye dönük iﬂlemi ﬁirket merkezinden yap›lm›ﬂt›r. Ayr›ca, cari y›la ve geçmiﬂ y›llara ait
iﬂlemlere iliﬂkin bilgi almak üzere telefonla baﬂvuran 490 Migros ve Tansaﬂ hissedar›na gerekli bilgiler verilerek haklar›n›
kullanabilmeleri için Yap› Kredi Bankas› ﬂubelerine yönlendirilmiﬂtir.
Hisse senetlerini fiziki olarak ellerinde bulunduran ve önceki y›llara iliﬂkin ﬁirketimiz taraf›ndan da¤›t›lan bedelsiz hisse
senetlerini ve/veya temettü haklar›n› almam›ﬂ say›n ortaklar›m›z›n hisse senetleri üzerinde 11 veya daha düﬂük numaral› yeni
pay alma kuponu var ise, öncelikle ﬁirket merkezimize baﬂvurmalar› gerekmektedir.
Hisse senedi üzerinde yer alan 11 numaral› pay alma kuponu kullan›lm›ﬂ, buna karﬂ›n 12 ve 13 numaral› kuponlar bulunuyorsa,
Yap› Kredi Bankas› Harbiye-‹stanbul ﬁubesi'nden ya da ﬁirket internet sitesinde ilan edilen Yap› Kredi Bankas› ﬂubelerinden
hisse senedi de¤iﬂim ve bedelsiz pay alma iﬂlemleri gerçekleﬂtirilmektedir. 2001 y›l› ve sonras›na ait kâr pay› kuponlar›na
karﬂ›l›k gelen temettü tutarlar› da yine Yap› Kredi Bankas› Harbiye-‹stanbul ﬁubesi'nden ve ﬁirket internet sitesinde ilan edilen
Yap› Kredi Bankas› ﬂubelerinden ödenmektedir.
Migros y›l içinde bedelsiz sermaye art›r›m› gerçekleﬂtirmiﬂtir. ﬁirketimizin 190 milyon YTL olan kay›tl› sermaye tavan› dahilinde
bulunan 176.266.866 YTL ç›kar›lm›ﬂ sermayesi
• 1.003.247,86 YTL’si sermayeye ilave edilmesine karar verilen Ece Türkiye Proje Yönetimi A.ﬁ. hisselerinin Ece Grubu’na
sat›ﬂ› dolay›s›yla oluﬂan iﬂtirak sat›ﬂ kâr›ndan,
• 331.994,77 YTL’si 2003 y›l› di¤er kazançlara isabet eden ola¤anüstü ihtiyatlardan ve
• 427.891,37 YTL’si 2004 y›l› di¤er kazançlara isabet eden ola¤anüstü ihtiyatlardan
karﬂ›lanmak suretiyle 1.763.134 YTL (%1,000264) bedelsiz art›ﬂla 178.030.000 YTL’ye yükseltilmiﬂtir. Sermaye art›ﬂ› nedeniyle
ihraç edilen paylar›n da¤›t›m›na 09 Kas›m 2007 tarihinden itibaren baﬂlanm›ﬂt›r. Yeni pay alma iﬂlemleri, ilgili SPK tebli¤leri
gere¤ince kayden gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bedelsiz pay alma iﬂlemi için süre s›n›rlamas› yoktur.
Ülkemizde, halka aç›k ﬂirketlerin ilgili SPK tebli¤i gere¤ince hisse senetlerinin kaydileﬂtirilerek Merkezi Kay›t Kuruluﬂu (MKK)
nezdinde kayden izlenmesine 28 Kas›m 2005 tarihinde baﬂlanm›ﬂt›r.
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Bu kapsamda, Kas›m 2007'de yap›lan sermaye art›ﬂ›ndan faydalanmak isteyen ve ﬁirketimiz hisse senetlerini fiziki olarak
ellerinde bulunduran ortaklar›m›z›n, ﬁirketimizin internet sitesinde ilan edilen Yap› Kredi Bankas› ﬂubelerine baﬂvurarak hisse
senetlerini kay›t alt›na ald›rarak, iﬂlem gören hisse statüsüne geçirmeleri ve kaydileﬂtirmeleri gerekmektedir. Bu ve bundan
sonraki sermaye art›r›mlar›nda hiçbir surette ﬁirketimizce fiziki hisse senedi bas›lmayacakt›r. Yine birleﬂme dolay›s›yla mevcut
Tansaﬂ paylar›n› Migros paylar› ile de¤iﬂtirmek isteyen Tansaﬂ ortaklar› da hisse de¤iﬂimini ilgili Yap› Kredi Bankas› ﬂubeleri
arac›l›¤›yla kayden yapabileceklerdir.
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›
Bilgilendirme
Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Bölümü, ﬁirket hakk›nda gelen bilgi taleplerini cevaplar. Y›l içinde, pay sahipleri taraf›ndan geçmiﬂ y›llarda
da¤›t›lan temettüye iliﬂkin; temettü tutar›, da¤›t›m ﬂekli ve da¤›t›m yerinin yan› s›ra Ola¤an ve Ola¤anüstü Genel Kurullara
kat›l›m ve bedelsiz sermaye art›r›m›ndan do¤an haklar›n nas›l kullan›labilece¤ine iliﬂkin bilgi istenmiﬂtir. Yine y›l içinde
gerçekleﬂtirilen kâr pay› da¤›t›m› ve bedelsiz sermaye art›r›m›na iliﬂkin yat›r›mc›lar›n bilgi talepleri olmuﬂtur. Tüm bu süreçlere
iliﬂkin, gerekli özel durum aç›klamalar›n›n yan› s›ra gazete ilanlar› yap›lm›ﬂ ve Migros kurumsal web sitesinde gerekli bilgiler
sunulmuﬂtur. Ayr›ca, pay sahipleri y›l içinde, bilanço dönemleri sonras› ﬁirket'in sahip oldu¤u ma¤aza say›s›, net sat›ﬂ alan›
bilgisi, y›l içinde aç›lmas› planlanan ma¤aza say›s›, y›lsonu sat›ﬂ hedefi vb. konularda bilgi taleplerinde bulunmuﬂlard›r. Yat›r›mc›
‹liﬂkileri Bölümü, birebir görüﬂme, konferanslara kat›l›m, toplant›lar, internet, telefon, bilgi bültenleri vb. mümkün olan tüm
iletiﬂim f›rsatlar›yla Migros pay sahiplerini ve ﬁirket'e yönelik rapor haz›rlayan arac› kuruluﬂ analistlerini ﬁirket hakk›nda
bilgilendirmektedir.
Denetim
Migros ana sözleﬂmesine göre, Genel Kurul “gerek hissedarlar aras›ndan, gerek hariçten en çok 3 sene için 3 denetçi seçer.”
Uygulamada Migros Genel Kurulu her sene için denetçi seçimi yapmaktad›r.
Ayr›ca Migros Genel Kurulu her y›l SPK taraf›ndan yay›mlanan Sermaye Piyasas› Ba¤›ms›z D›ﬂ Denetleme hakk›ndaki
yönetmelik gere¤i, bir ﬂirketi Ba¤›ms›z Denetçi olarak seçmektedir. 2007 y›l› için, daha önce Yönetim Kurulu taraf›ndan
seçilerek Genel Kurul'un onay›na sunulan “Baﬂaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirlik A.ﬁ.”nin Ba¤›ms›z Denetçi olarak
görev yapmas›na Migros Genel Kurulu'nca karar verilmiﬂtir.
Bunun yan› s›ra, Migros Yönetim Kurulu, iki kiﬂiden oluﬂan bir Denetimden Sorumlu Komite kurmuﬂtur. U¤ur Çatbaﬂ ve Oktay
Irs›dar, 2007 y›l› faaliyetlerinin görüﬂülece¤i Genel Kurul Toplant›s›'na kadar görev yapmak üzere seçilmiﬂlerdir.
ﬁirketimizin iç denetim faaliyetleri ise Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun ilgili bölümlerinde aç›klanm›ﬂt›r.
4. Genel Kurul Bilgileri
a) Y›ll›k Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›
Migros Türk Ticaret Anonim ﬁirketi'nin 2006 y›l› faaliyet ve hesaplar›n›n incelendi¤i Ola¤an Genel Kurul Toplant›s› 05 Nisan
2007 tarihinde saat 11:30'da, Cumhuriyet Caddesi No: 2, Elmada¤, ﬁiﬂli/‹stanbul adresinde bulunan Divan Oteli'nde ‹stanbul
Sanayi ve Ticaret Müdürlü¤ü'nün 04 Nisan 2007 tarih ve 19182 say›l› yaz›lar›yla görevlendirilen Bakanl›k Komiseri Nurgün Örs
gözetiminde yap›lm›ﬂt›r.
Genel Kurul Toplant›s›'na ait davet, kanun ve ana sözleﬂmede öngörüldü¤ü gibi ve gündemi de ihtiva edecek ﬂekilde, Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06 Mart 2007 tarih ve 6759 say›l› nüshas›nda ilan edilmek suretiyle ve ayr›ca 06 Mart 2007 tarihinde
Radikal Gazetesi'nin Türkiye bask›s›nda yay›mlanmak suretiyle yap›lm›ﬂt›r. Ayr›ca ﬁirketimizin web sitesinde Genel Kurul toplant›
tarihi ve yeri say›n ortaklar›m›za duyurulmuﬂtur.
Yap›lan ilanda, pay defterine kay›t için yo¤unluk oluﬂmamas› aç›s›ndan, say›n ortaklar›m›z›n toplant›dan en geç iki gün önce giriﬂ
kartlar›n› ﬁirketimizden alarak ilgili gündemi görüﬂmek ve bir karara ba¤lamak üzere toplant›da bizzat bulunmalar› veya bir
temsilci göndererek kendilerini temsil ettirmeleri talep edilmiﬂtir. Uygulamada ise Genel Kurul'dan bir gün öncesine kadar
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yap›lan baﬂvurular kabul edilmiﬂ olup, Genel Kurul günü toplant›ya kat›lmak için baﬂvuruda bulunan say›n ortaklar›m›z ise
gözlemci olarak Genel Kurul'a iﬂtirak etmiﬂlerdir. Ortaklar›m›z›n Genel Kurul'a giriﬂ kartlar› toplant› saatine kadar verilmiﬂtir.
Toplant›da, kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklar›m›z›n vekaletlerini ilan edilen forma uygun olarak haz›rlamalar› ve 9
Mart 1996 günü Resmi Gazete'de yay›mlanan Sermaye Piyasas› Kurulu Seri: IV No:8 tebli¤ hükümleri çerçevesinde notere
onaylatacaklar› vekaletnamelerini ﬂirketimize tevdi etmeleri istenmiﬂtir. ‹lgili vekaletname örne¤i gazete ilanlar›n›n yan› s›ra
ﬁirketimizin web sitesinde de sunulmuﬂtur.
2006 y›l›na ait bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu y›ll›k faaliyet raporu, Denetçiler ve Ba¤›ms›z Denetçi raporlar› ve y›ll›k
kazanc›n da¤›t›m› ile ilgili teklif 20 Mart 2007 tarihinden itibaren ﬁirketimizin idare merkezinde say›n ortaklar›m›z›n tetkiklerine
haz›r bulundurulmuﬂtur.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, ﬁirket'in toplam 176.266.866 YTL'lik sermayesine tekabül eden 17.626.686.600 adet hissenin
98.109.425,355 YTL'lik sermayesine tekabül eden 9.810.942.535,5 adet hisse asaleten, 33.011,031 YTL'lik sermayesine
tekabül eden 3.301.103,1 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 9.814.243.638,6 adet hisse toplant›da temsil edilmiﬂtir.
Ayr›ca toplant›ya baz› bas›n mensuplar› kat›lm›ﬂt›r. Genel Kurul'da Divan Baﬂkan› s›ras›yla söz almak isteyen ortaklar›m›za söz
vermiﬂ ve bu kapsamda ortaklar›m›z ﬁirket ve ﬁirket'in faaliyetlerine yönelik olarak dilek ve görüﬂlerini ifade edebilme imkan›
bulmuﬂlard›r. Migros Genel Kurulu menfaat sahiplerinin kat›l›m›na aç›kt›r.
Genel Kurul toplant› tutana¤› ve hazirun cetveli ‹MKB'ye toplant›n›n hemen akabinde ayn› gün bildirilmiﬂtir. Bunun yan› s›ra,
Genel Kurul toplant› tutana¤›, 16 Nisan 2007 tarih 6788 say›l› Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiﬂ olup, talep eden
ortaklar›m›za ayr›ca faks ve e-posta yoluyla iletilmiﬂtir. ﬁirketimizin kurumsal web sitesinde son beﬂ y›la ait gündem, hazirun
cetveli, vekaletname örne¤i ve toplant› tutanaklar› say›n ortaklar›m›z›n bilgisine sunulmaktad›r.
5. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›
ﬁirketimiz 2006 y›l› içinde Tansaﬂ ile birleﬂmiﬂtir. Tansaﬂ'›n Migros ile birleﬂmesi öncesinde ana sözleﬂmesinde sermaye ile ilgili
6. maddesi, hisse senetlerinin devri ile ilgili 7. maddesi, hisse senetleri ile ilgili 8. maddesi, Yönetim Kurulu ile ilgili 10. maddesi,
murak›plar ve görevleri ile ilgili 16. maddesi ve Genel Kurul ile ilgili 17. maddeleri imtiyaz içermekteydi. Ancak tüm bu imtiyazlar
Migros ana sözleﬂmesine taﬂ›nmam›ﬂt›r.
Migros'un ana sözleﬂmesinde belirtildi¤i üzere, oy hakk›nda imtiyaz yoktur. Tüm oylar eﬂittir. Her ortak, Genel Kurul'da hissesi
oran›nda oy hakk›na sahiptir. Karﬂ›l›kl› iﬂtirak içinde olunan ortak yoktur.
6. Kâr Da¤›t›m Politikas› ve Kâr Da¤›t›m Zaman›
ﬁirket’in kâr›na kat›l›m konusunda imtiyaz yoktur. Kâr da¤›t›m› yasal süreler içinde yap›lmakta olup, da¤›t›m tarihi Genel Kurul
taraf›ndan belirlenmektedir.
Migros, borsaya kote oldu¤u y›l olan 1991'den beri her y›l net kâr elde etme baﬂar›s›n› göstermiﬂtir. Ayn› paralelde ﬁirketimiz,
miktar› elde edilen net kâra ba¤l› olarak, tam 16 y›ld›r kesintisiz bir ﬂekilde her y›l sermayesinin çeﬂitli oranlar›nda temettüyü
ortaklar›na da¤›tm›ﬂt›r. Sadece 2005 y›l›nda temettü sermayeye eklenmek suretiyle bedelsiz pay olarak da¤›t›lm›ﬂ olup, di¤er
y›llarda nakit temettü da¤›t›lm›ﬂt›r. Bu anlamda, kâr pay› da¤›t›m› Migros için, ortaklar›n›n menfaati aç›s›ndan her zaman önem
verilen bir unsurdur. Kâr pay› da¤›t›m politikam›z bu yöndedir. ﬁirketimizin büyüme stratejileri ve kâr pay› da¤›t›m› aras›ndaki
hassas denge titizlikle yönetilmektedir.
Buna göre, ﬁirketimiz uzun vadeli stratejileri, yat›r›m, finansman planlar› ve kârl›l›k durumu da dikkate al›narak, SPK tebli¤ ve
düzenlemelerine istinaden hesaplanan da¤›t›labilir kâr›n en az %20'si oran›nda temettüyü nakit veya bedelsiz pay vermek veya
belli oranda nakit ve belli oranda bedelsiz pay vermek suretiyle da¤›tabilir. Önümüzdeki üç y›la iliﬂkin politikam›z bu yöndedir. Bu
politikada yap›lacak herhangi bir de¤iﬂiklikte kamuoyu ayr›ca bilgilendirilecektir.
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Bilgi: SPK Seri: XI, No: 25 ve Seri: IV No: 27 tebli¤i gere¤ince da¤›t›labilir kâr›n hesaplanmas›nda, konsolide mali tablolarda yer
alan kâr içinde görünen, ba¤l› ortakl›k, müﬂterek yönetime tabi teﬂebbüs ve iﬂtiraklerden ana ortakl›¤›n konsolide mali
tablolar›na intikal eden, ancak Genel Kurullar›nca kâr da¤›t›m karar› al›nmam›ﬂ olanlar›n kâr tutarlar› dikkate al›nmaz.
7. Paylar›n Devri
ﬁirket esas sözleﬂmesinde pay devrini k›s›tlayan hükümler bulunmamaktad›r. Ana sözleﬂmeye göre, ‹dare Meclisi itibari
de¤erinin üzerinde hisse senedi ç›kar›lmas›, pay sahiplerinin yeni pay alma haklar›n›n s›n›rland›r›lmas› konular›nda kararlar alabilir.
BÖLÜM II-KAMUYU AYDINLATMA VE ﬁEFFAFLIK
8. ﬁirket Bilgilendirme Politikas›
SPK'n›n Özel Durumlar›n Kamuya Aç›klanmas›na ‹liﬂkin Esaslar Tebli¤i (Seri: VIII, No: 39) kapsam›nda yer alan hususlar
gözetilerek kamu do¤ru ve zaman›nda bilgilendirilir. Bunun yan› s›ra, pay sahipleri ile di¤er menfaat sahiplerinin kararlar›n›
etkileyebilecek nitelikte her türlü önemli bilgi kamuya aç›klan›r.
Ayr›ca, pay sahiplerinin ﬁirket'e yöneltilen sorular›na, Pay Sahibi ile ‹liﬂkiler Birimi taraf›ndan, ﬁirket bilgilendirme politikas›
çerçevesinde do¤ru, eksiksiz ve eﬂitlik ilkesi gözetilerek cevap verilmesine çal›ﬂ›l›r.
Migros'un, bilgilendirme politikas› ticari s›r niteli¤i taﬂ›mayan ve aç›kland›¤›nda üçüncü kiﬂi ya da kurumlara Migros karﬂ›s›nda
rekabet avantaj› sa¤lamayacak ve bu kapsamda ﬁirket faaliyetlerine olumsuz etkiler yaratmayacak nitelikte her türlü bilginin
talep edildi¤inde paylaﬂ›lmas›n› gerektirmektedir.
9. Özel Durum Aç›klamalar›
ﬁirketimiz taraf›ndan 2007 y›l› içinde, SPK'n›n Özel Durumlar›n Kamuya Aç›klanmas›na ‹liﬂkin Esaslar Tebli¤i (Seri: VIII, No: 39)
kapsam›nda, Takasbank, Merkezi Kay›t Kuruluﬂu ve di¤er halka aç›k ﬁirketler taraf›ndan Migros hakk›nda geçilen haberler hariç
olmak üzere toplam 138 adet özel durum aç›klamas› yap›lm›ﬂt›r. Yap›lan bu bildirimler kapsam›nda, ‹MKB taraf›ndan y›l içinde
bas›nda ç›kan haberler nedeniyle aç›klama talep edildi¤inde, ﬁirketimizce ivedilikle ek aç›klamalar yap›lm›ﬂt›r. SPK'n›n Kamuyu
Ayd›nlatma Projesi (KAP) kapsam›nda özel durum aç›klamalar› ve di¤er bildirimler elektronik ortamda ayr›ca yap›lmaktad›r.
10. ﬁirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i
ﬁirketimiz, www.migros.com.tr adresindeki kurumsal web adresini ilk olarak 1997 y›l›nda müﬂterilerinin ve hissedarlar›n›n
hizmetine açm›ﬂt›r.
Kurumsal sitemiz, 2005 y›l›nda artan ihtiyaçlar paralelinde tasar›m olarak yenilenmiﬂ, 2006 ve 2007 y›l›nda içerik
zenginleﬂtirmesi yap›lm›ﬂt›r. Kurumsal web sitemiz, “Migros Hakk›nda, Müﬂteri ‹liﬂkileri, Migros Club, Kampanyalar, Ma¤azalar,
Migros Marka Ürünler, Yat›r›mc› ‹liﬂkileri, Bas›n Odas› ve ‹nsan Kaynaklar›” ana bölümleri ve bunlara ba¤l› alt bölümlerle hizmet
verirken, SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'nde yer alan hususlar (II. Bölüm, Madde 1.11.5) ve daha birçok konuyu bünyesinde
bar›nd›rmaktad›r.
ﬁirketimizin kurumsal web sitesinin Yat›r›mc› ‹liﬂkileri baﬂl›¤› alt›nda, “Migros, Kurumsal, Finansal Raporlar, Sermaye Art›r›m› ve
Kâr Pay› Bilgileri, Genel Kurul Bilgileri, Özel Durum Aç›klamalar›, S›kça Sorulan Sorular ve Bize Ulaﬂ›n” ana bölümleri
bulunmaktad›r. Bu ana bölümlere ba¤l› alt bölümlerde yat›r›mc›lar›m›z Migros hakk›nda detayl› bilgi bulabilmektedirler. Yat›r›mc›
‹liﬂkileri sayfam›z gerekti¤inde güncellenmekte ve yat›r›mc›lar›m›z›n güncel bilgiye kolayca ulaﬂmas› sa¤lanmaktad›r.

6

M‹GROS TÜRK T.A.ﬁ.

M‹GROS TÜRK T‹CARET ANON‹M ﬁ‹RKET‹
KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU

11. Gerçek Kiﬂi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç›klanmas›
Migros Türk T.A.ﬁ. ortakl›k yap›s› aﬂa¤›da sunulmuﬂtur.
Ad›
Koç Holding A.ﬁ.
Halka Aç›k K›s›m
Toplam

Pay Oran› (%)
50,83
49,17
100,00

Pay Tutar› (YTL)
90.497.273
87.532.727
178.030.000

‹mtiyazl› pay yoktur.
Y›l içinde sermaye yap›s›nda olan de¤iﬂiklikler 2007 y›l› faaliyet raporunun ilgili bölümlerinde aç›klanm›ﬂt›r.
SPK'n›n Seri: VIII No: 39 tebli¤i kapsam›nda, ﬁirketimizin, yönetim kurulu baﬂkan ve üyeleri, genel müdür ve yard›mc›lar›,
ortakl›kta önemli karar ve yetki sorumlulu¤u taﬂ›yan di¤er kiﬂiler ve sermayenin veya toplam oy haklar›n›n do¤rudan veya dolayl›
olarak %5 veya daha fazlas›na sahip ortaklar›n›n veya söz konusu kiﬂilerle birlikte hareket edenlerin Migros hisse senetlerini
almalar› ya da satmalar› durumunda özel durum aç›klamas› yapmalar› gerekmektedir.
12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiﬂilerin Kamuya Duyurulmas›
ﬁirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri, denetçileri ve üst yönetimde görev alan kiﬂilerin isimleri ile y›l içinde üst yönetimde yap›lan
de¤iﬂiklikler faaliyet raporunda yer almaktad›r.
Rahmi M. Koç
K. Ömer Bozer
Semahat Sevim Arsel
Dr. Nusret Arsel
Ömer M. Koç
Dr. Bülent Bulgurlu
Y. Ali Koç
U¤ur Çatbaﬂ
Oktay Irs›dar

Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim
Yönetim

Ali Yavuz
Ahmet Sönmez
Serkan Özyurt

Denetçi
Denetçi
Denetçi

Levent Çak›ro¤lu
A. Fuat Yanar
Erkin Y›lmaz
Demir Aytaç
Ö. Özgür Tort
Cem Rodoslu

Genel
Genel
Genel
Genel
Genel
Genel

Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu
Kurulu

Müdür
Müdür
Müdür
Müdür
Müdür
Müdür

Baﬂkan›
Baﬂkan Vekili
Üyesi
Üyesi
Üyesi
Üyesi
Üyesi
Üyesi
Üyesi

Yard›mc›s›
Yard›mc›s›
Yard›mc›s›
Yard›mc›s›
Yard›mc›s›

ﬁirketimizin, 18 Haziran 2007 tarihli Yönetim Kurulu Toplant›s›’nda; ﬁirketimiz genel müdürü Aziz Bulgu’nun 30 Haziran 2007
tarihi itibariyle emekli olmas› nedeniyle, kendisinden boﬂalan göreve 1 Temmuz 2007 tarihinden geçerli olmak üzere Levent
Çak›ro¤lu’nun atanmas›na karar verilmiﬂtir.
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BÖLÜM III-MENFAAT SAH‹PLER‹
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Migros kurumsal yönetim uygulamalar›, menfaat sahiplerinin mevzuat, yasal düzenlemeler ve karﬂ›l›kl› sözleﬂmelerle
düzenlenen haklar›n› garanti alt›na al›r. ﬁirket çal›ﬂanlar›, ortaklar›, iﬂtirakleri ve ﬁirket'in iﬂ iliﬂkisi içinde bulundu¤u üçüncü ﬂah›s
ya da kurumlar bu konulardaki öneri ya da ihlalleri do¤rudan ﬁirket yöneticilerine iletebilirler. Bu yönde do¤rudan ﬁirket'e
yap›lacak baﬂvurular de¤erlendirilmekte ve baﬂvuru sahiplerine gerekli geri dönüﬂ sa¤lanmaktad›r. Migros, kurumsal web
sitesinde yapm›ﬂ oldu¤u düzenleme ile ﬁirket bölüm yöneticilerinin isimlerini ve iletiﬂim bilgilerini sunmaktad›r. Bu sayede,
menfaat sahipleri, ilgilendikleri konular›n yöneticisi ile do¤rudan iletiﬂim kurma imkan›na sahip olmakta ve her konuda birinci
elden taleplerini iletebilme imkan›na kavuﬂmaktad›rlar. Sunulan bu imkan ile ﬁirket ve menfaat sahipleri aras›nda daha ﬂeffaf ve
sa¤lam bir iletiﬂim modeli oluﬂturulmas› hedeflenmektedir.
ﬁirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirilmektedirler. ﬁirketimiz hisselerini sat›n almay›
düﬂünen potansiyel yat›r›mc›lar, Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Birimimizle do¤rudan iletiﬂim kurmak suretiyle bilgi taleplerini
iletebilmektedirler. Migros Yat›r›mc› ‹liﬂkileri, kendilerini ﬁirket hakk›nda, e-posta, telefon ya da birebir görüﬂme (toplant›) ile
bilgilendirmektedir.
Migros ‹ﬂ Eti¤i ‹lkeleri'nin çal›ﬂanlar ile ilgili olan bölümü Etik Kurallar bölümünde sunulmuﬂ olup, di¤er ilkeler aﬂa¤›dad›r:
Migros'un di¤er ﬂirketlere karﬂ› sorumluluklar›
1- Migros tüm faaliyetlerinde yasal kurallara uygun hareket eder.
2- Her ne amaçla olursa olsun kiﬂi ve kuruluﬂlardan hiçbir ﬂekilde haks›z kazanç sa¤lanmaz. Migros bir ürünü veya hizmeti sat›n
alma karar›n› saptanm›ﬂ ve paylaﬂ›lm›ﬂ kriterler do¤rultusunda verir.
3- ‹ﬂ ortaklar›n›n faaliyetlerinde Migros'un imaj ve sayg›nl›¤›na gölge düﬂürmemeleri ve kan›tlanm›ﬂ iﬂ de¤erlerine önem
vermeleri Migros için önemlidir.
4- Migros baﬂka kuruluﬂlardan ald›¤› sürekli hizmetlerin, yasalara uygun olmas›n› kontrol eder ve gerekli takibi yapar.
5- Migros kendisine hizmet veren ﬂirketlerin özel bilgilerini onlardan izinsiz üçüncü ﬂah›slarlarla paylaﬂmaz.
Migros'un topluma karﬂ› sorumluluklar›
1- Migros, müﬂterilerinin kendisinden bekledi¤i hizmet standartlar›na ulaﬂmak için gayret gösterir.
2- Migros vergi ve di¤er yasal yükümlüklerini tam ve zaman›nda yerine getirmeyi, topluma örnek olmay› hedefler.
3- Migros, di¤er kurum ve kuruluﬂlar, ürün ve kiﬂiler hakk›nda küçümseyici, alayc› veya rencide edici ifadeler kullanmaz.
4- Migros faaliyetlerinde do¤an›n korunmas›na, tarihi dokunun zarar görmemesine, örf, adet ve geleneklere uygun davranmaya
özen gösterir ve bu konudaki tüm yasal düzenlemelere uyar.
5- Migros kendi sektöründe iﬂ eti¤ini savunarak bu ilkelerin yerleﬂmesi, yayg›nlaﬂmas› ve benimsenmesi için çaba gösterir.
Çal›ﬂanlar›n ﬁirket'e karﬂ› sorumluluklar›
1- Migros çal›ﬂanlar›, sorumluluk alanlar› içindeki faaliyetleri yürütürken bu faaliyetlere yön verme amac›yla 3. ﬂah›slardan
gelebilecek maddi ve manevi teklifleri kesinlikle reddeder.
2- Migros çal›ﬂanlar›, yak›n aile bireylerinin çal›ﬂt›¤›, ortak veya sahibi oldu¤u ﬂirketlerle bire bir iﬂ iliﬂkisinde bulunurken bir üst
yöneticisinin bilgisi dahilinde hareket eder.
3- Çal›ﬂanlar verilen görevi yerine getirirken azami ölçüde dikkat ve özen gösterir ve yap›lan iﬂin daha kaliteli, h›zl› ve ekonomik
olabilmesi için gayret sarf ederler.
4- Çal›ﬂanlar ﬁirket'in imaj›n› ve sayg›nl›¤›n› zedeleyecek her türlü hal ve hareketten kaç›n›r ve mesai saatleri içinde ﬁirket
yönetimince önceden belirlenmiﬂ veya genel kabul görmüﬂ giyim-kuﬂam tarz›n›n ve davran›ﬂ biçiminin d›ﬂ›na ç›kmazlar.
5- Migros çal›ﬂanlar› ﬁirket menfaatlerine ayk›r› durumlar karﬂ›s›nda duyars›z ve tepkisiz kalmayarak ilgili birimleri bilgilendirirler.
6- Migros çal›ﬂanlar› ﬁirket'in tüm demirbaﬂ, alet ve edevat›n› amac›na uygun kullanarak, israftan kaç›n›rlar. Çal›ﬂanlar ﬁirket'in
sa¤lad›¤› imkanlar› özel iﬂler için kullanmazlar.
7- Çal›ﬂanlar pozisyonun veya yap›lan iﬂin gere¤i olarak ö¤renilen gizli ve özel bilgileri ﬁirket d›ﬂ›na s›zd›rmazlar, ﬁirket
yönetiminin onay› olmadan görsel veya yaz›l› medya kuruluﬂlar›na röportaj, demeç veya beyanat vermezler.
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Çal›ﬂanlar›n çal›ﬂanlara karﬂ› sorumluluklar›
1- Çal›ﬂanlar yap›lan iﬂ gere¤i ﬁirket çal›ﬂanlar› hakk›nda edindikleri özel bilgileri iﬂ gere¤i d›ﬂ›ndakilerle paylaﬂmazlar.
Genel maddeler
Yukar›da belirtilenler ile iliﬂkilendirilemeyen sorunlara ﬁirket'in kendi bünyesinde kurmuﬂ oldu¤u “Migros ‹ﬂ Eti¤i Kurulu” aç›kl›k
getirmekle yükümlüdür.
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›
Migros'un ‹ﬂ Eti¤i ‹lkeleri'nin ﬁirket'in Çal›ﬂanlar›na Karﬂ› Sorumluluklar› Bölümüne ait 7. maddesi, “Migros, çal›ﬂanlar ile ilgili
konularda, ﬁirket'in gelece¤ini ilgilendiren kararlara mümkün oldu¤unca çal›ﬂanlar›n fikirlerini de dahil eder” ﬂeklinde
düzenlenmiﬂtir.
Bu do¤rultuda, Migros yönetimi gereken hassasiyeti göstermektedir. Migros çal›ﬂanlar› iﬂ yap›ﬂ ﬂeklimizin bir parças› olarak
çal›ﬂma konular›yla ilgili karar alma sürecinde yer almaktad›rlar. Çal›ﬂanlar, yeni fikir, öneri ve taleplerini ﬁirket üst düzey
yöneticilerine ve Yönetim Kurulu Üyelerine do¤rudan ya da ﬁirket içi iletiﬂim platformu intranet üzerinde kurulan yap› sayesinde
elektronik ortamda iletme imkan›na sahiptirler.
15. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
Migros ‹nsan Kaynaklar›, ﬁirket stratejilerinin gerçekleﬂtirilmesinde, rekabet avantaj› yaratacak insan kayna¤›n›n sürekli
geliﬂimini, motive edilmesini ve yönetimini sa¤layacak sistemleri geliﬂtirmeyi ve kurumsal ilkeler do¤rultusunda uygulamay›
hedefler. Kurucumuz Sn. Vehbi Koç'un da en güzel ﬂekilde ifade etti¤i gibi “En önemli sermayemiz, insan kayna¤›m›zd›r. Ürün
ve hizmetlerimizin kalitesi çal›ﬂanlar›m›z›n kalitesi ile baﬂlar. En iyi personeli ve yetiﬂkin insan gücünü kurumumuza çekmek ve
istihdam etmek, insan›m›z›n yeteneklerinden, gücünden ve yarat›c›l›¤›ndan azami fayda sa¤lamak; verimliliklerini art›rmak,
geliﬂmelerine imkan tan›mak ve iﬂbirli¤i ve dayan›ﬂman›n yeﬂerdi¤i bir çal›ﬂma ortam› yaratmak kurumumuzun kuﬂaklar boyu
devaml›l›¤›n› sa¤lamak için seçti¤imiz yoldur.”
‹lkelerimiz
‹nsan Kayna¤›n›n Stratejik Önemde De¤erlendirilmesi:
Migros'ta ‹nsan Kaynaklar› Yönetimi, insana verilen de¤eri, insan› stratejik öneme sahip k›larak ön plana ç›kar›r ve ayr›cal›kl› bir
unsur olarak de¤erlendirilmesi için fark›ndal›k yarat›r. ‹nsan Kaynaklar› Stratejileri, rekabet ortam›nda Migros'un sektörel
liderli¤ini sürdürebilmesi için güvenilir, h›zl› hareket eden ve proaktif bir organizasyonel yap›y› sa¤lamak ve geliﬂtirmek için
yap›land›r›l›r. Çal›ﬂanlar, tecrübe ve yarat›c›l›klar›n›n, geliﬂen rekabet koﬂullar›na ve girilen yeni pazarlara h›zl› uyumun sa¤lanmas›
ve liderlik konumuna gelinmesinde itici güç olaca¤› inanc› ile stratejik bir kaynak olarak de¤erlendirilir.
Üstün ‹ﬂ Ahlak› ve Dürüstlük:
Çal›ﬂanlar›m›z ile tüm iliﬂkilerimizde adil, iyi niyetli ve anlay›ﬂl› davranmak, yasalara ve ahlak kurallar›na uymak temel ilkemizdir.
Güvenilirlik:
Migros, çal›ﬂanlar›na her türlü yükümlülü¤ünü yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçekleﬂtirece¤i konusunda güvence verir.
Migros Türk T.A.ﬁ.'de çal›ﬂanlar›n iﬂyerlerinde güvenle çal›ﬂabilmeleri için, ‹ﬂ Kanunu ve ‹ﬂ Güvenli¤i ile ‹lgili Kanun, Yönetmelik
ve Tüzüklerin gereksinimleri yerine getirilirken ayn› zamanda ergonomi ve çal›ﬂma ortam›n›n geliﬂtirilmesi ile ilgili
sektör standartlar› karﬂ›lan›r. Özellikle ülkemizde büyük önem arz eden sivil savunma faaliyetleri de, sorumlu kamu kuruluﬂlar›
ile iﬂbirli¤i içinde tatbikat ve e¤itim organizasyonlar› ile gerçekleﬂtirilir.
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F›rsat Eﬂitli¤i:
Migros, Türkiye ve yurtd›ﬂ› iﬂtiraklerinde muhtelif dil, din ve ›rktan oluﬂan çok say›da ulusa mensup çal›ﬂanlar› ile hizmet
vermektedir. Seçme yerleﬂtirmeden ücretlendirmeye kadar tüm insan kaynaklar› karar verme süreci, ayr›nt›l› tan›mlanm›ﬂ
pozisyon profilleri uyar›nca çal›ﬂt›r›l›r. Migros kurmuﬂ oldu¤u insan kaynaklar› de¤erlendirme sistemleri ile çal›ﬂanlar›n yetkinlik,
beceri ve performanslar›n› ortak ilkeler çerçevesinde objektif bir ﬂekilde izler ve de¤erlendirir. De¤erlendirme sonuçlar› uyar›nca,
Migros, Entegre ‹nsan Kaynaklar› sistemleri ile çal›ﬂanlar›na e¤itim, geliﬂim, kariyer ve ücret kaynaklar›n›n kullan›m›nda f›rsat
eﬂitli¤i sa¤lar.
‹nsan Kaynaklar› Temsil Gücü:
ﬁirketimizde insan kaynaklar› süreçlerinin ve çal›ﬂanlarla iliﬂkilerin, belirlenmiﬂ insan kaynaklar› politikalar›na ve ilkelerine uygun
olarak yönetimi, ‹nsan Kaynaklar› ve Endüstri ‹liﬂkileri Genel Müdür Yard›mc›l›¤›'n›n uhdesinde, yönetmeliklerle ve kurum iﬂ eti¤i
esaslar› ile aç›kça tan›mlanm›ﬂ ve taahhüt edilmiﬂtir.
Kat›l›mc›l›k ve ﬁeffafl›k:
Migros'ta yöneticiler ve çal›ﬂanlar insan kaynaklar› uygulamalar›n›n ayr›lmaz parçalar›d›r. Çal›ﬂanlar, insan kaynaklar›
uygulamalar›na iliﬂkin rol ve sorumluluklar› hakk›nda bilgilendirilir ve bu sorumluluklar›n› gerçekleﬂtirmelerinde kendilerine yol
gösterilir.
‹nsan kaynaklar› politika ve süreçleri, kurumun tüm iletiﬂim kaynaklar› kullan›larak (intranet, e-posta, uzaktan e¤itim ve toplant›
organizasyonlar›yla) çal›ﬂanlarla sürekli paylaﬂ›l›r. Çal›ﬂanlar kendileri ile ilgili tüm de¤erlendirmelere ulaﬂabilir, uygulamalar
hakk›nda e¤itim ve bilgi alabilir, bireysel sonuçlar›n› takip edebilirler.
Rekabetçilik:
Migros çal›ﬂanlar›n›n, mesleki geliﬂimlerini sadece kurum içinde de¤il tüm mesleki platformlarda rekabetçi düzeyde tutabilecek,
bulundu¤u ekonomiye, çevre ve topluma müspet de¤erler yaratacak ﬂekilde planlar ve yönetir.
Ortak De¤erlere Ba¤l›l›k:
ﬁirket kültürümüzün temelini ortak de¤erler oluﬂturur. Bu ortak de¤erler;
1- Güvenilirlik
2- Liderlik
3- Duyarl›l›k
4- Müﬂteri Odakl›l›k
5- Verimlilik
6- Yenilikçilik
Çal›ﬂanlar›n, kurumun ortak de¤erlerine ayk›r› davran›ﬂlar› ihtar, ikaz sistemleri ile disiplin kurulu prosedürüne uygun ve tarafs›z
olarak de¤erlendirilir. Migros'ta, çal›ﬂanlar ile iliﬂkileri yürütmek, ﬁirketimiz bünyesinde kurulmuﬂ olan Seçme Yerleﬂtirme ve
Endüstri ‹liﬂkileri Departman›'n›n ana fonksiyonudur. Bu departman›n amac›, ﬁirketimizde ilgili kanun, yönetmelik ve
mevzuatlar›n eksiksiz uygulanmas›n›n sa¤lanmas›, çal›ﬂanlar›n yasal ve sözleﬂme gere¤i edinilmiﬂ haklar›n›n takibi ve
uygulanmas›, çal›ﬂma bar›ﬂ›n›n korunmas›n› sa¤layacak ve yasal yükümlülükleri yerine getirecek ﬂekilde özlük haklar›n›n
yönetilmesidir.
16. Müﬂteri ve Tedarikçilerle ‹liﬂkiler Hakk›nda Bilgiler
Migros'un yar›m asr› aﬂk›n süredir sektöründe lider olmas›n›n arkas›nda deneyimi ve de¤iﬂen koﬂullarda öncü hareketi ile
dinamik bir ﬁirket kültürü oluﬂturmas› yatmaktad›r. Müﬂterisini ve pazar› iyi tan›y›p, takip ederek proaktif davranmas›, de¤iﬂime
öncü olmas› Migros'un yenilikçi tarz›n›n önemli bir parças›d›r ve bu nedenle perakende sektöründe daha 1960-1970'li y›llarda
tüketici haklar› gibi pek çok “‹lk” Migros'ta uygulama bulduktan sonra sektörde yerleﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r. Migros müﬂterisini iyi
tan›yarak, daha iyi, farkl›laﬂan hizmetler için Türk perakende sektöründe ilk kez 1998 y›l›nda Migros Club sistemini kurmuﬂ, veri
analizi ile müﬂterilerine kitlesel oldu¤u kadar bireysel yaklaﬂabilme imkan›na da kavuﬂmuﬂtur. Migros modern ve ça¤daﬂ büyük
ma¤azalar›n›n yan› s›ra, 1995 y›l›nda ﬁok ile indirim ma¤azalar›n›, 1997 y›l›nda Migros Sanal Market ile e-ticaret alan›nda
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formatlar›n› zenginleﬂtirmiﬂ ve de¤iﬂen müﬂteri ihtiyaçlar›na göre çeﬂitlendirmiﬂtir. ﬁirket'in 2006 y›l›nda Tansaﬂ Perakende
Ma¤azac›l›k T.A.ﬁ. ile birleﬂmesi neticesinde, Tansaﬂ ve Macrocenter ma¤azalar› da Migros bünyesine kat›lm›ﬂt›r. Migros’un
2007 y›l›nda müﬂterileriyle tan›ﬂt›rd›¤› bir di¤er format, 5M ma¤azalar›d›r. Bu suretle, farkl› formatlarda müﬂteri beklentilerinin
karﬂ›lanmas› hedeflenmektedir.
Perakende sektöründe ma¤azalarda görülen her ﬂey k›sa zamanda kopyalanabilir, ancak elde edilen tecrübenin yan› s›ra ﬁirket
kültüründe yenilikçilik olgusunun yerleﬂmiﬂ olmas› ve bu olguyu destekleyen teknolojik yat›r›mlar›n deste¤i, müﬂteri iliﬂkilerinde
k›sa sürede kopyalanamayacak bir farkl›laﬂma sa¤lamaktad›r.
Migros, 1990'l› y›llarda barkod sistemini yayg›nlaﬂt›rarak bugün sektörde süreleri ve maliyetleri azaltan elektronik kasalara o
günlerde nas›l yön verdi ise ayn› ﬂekilde bugün de tedarikçileri ile birlikte B2B sistemini kurarak, hem lojistik hem de
maliyetlerden çok tarafl› kazanç sa¤lam›ﬂt›r. Bu süreçten baﬂta müﬂterilerimiz olmak üzere tüm menfaat sahipleri kazançl›
ç›kmaktad›r.
Migros, müﬂteri beklentilerini önceden anlayarak proaktif davran›p kendisini geliﬂtirmek amaçl› Migros Müﬂteri Memnuniyeti
Anketi’ni 1994 y›l›ndan itibaren sürekli yapmaktad›r. 2006 y›l›nda Tansaﬂ ma¤azalar›n›n da bünyemize kat›lmas› sonras›nda,
2007 y›l›nda Migros ve Tansaﬂ ma¤azalar› için 7.500 kiﬂiyi kapsayan Müﬂteri Memnuniyeti Anketi yap›lm›ﬂt›r. Yap›lan anketler
vas›tas›yla, mevcut müﬂteri memnuniyeti analiz edilmekte ve müﬂteri beklentilerinin gelecekte nereye yönelece¤ine iliﬂkin
tahmin modeline yönelik bilgiler toplanmaktad›r. Bunun yan› s›ra, zaman zaman ma¤aza içinde yer alan kiosklardan yap›lan özel
konularla ilgili anketlerle de müﬂterinin sesi duyulmaya çal›ﬂ›lmakta ve beklentileri izlenmektedir. Bu çal›ﬂmalar, sadece bugüne
de¤il ayn› zamanda gelece¤e yönelik beklentileri anlamam›za ve hedeflerimizi gözden geçirmemize yard›mc› olmaktad›r.
Migros Club verileri analiz edilerek yap›lan Müﬂteri ‹liﬂkileri Yönetimi (CRM) uygulamalar› ve çal›ﬂanlar›m›z›n davran›ﬂlar›n›n
geliﬂtirilmesine yönelik yap›lan Gizli Müﬂteri Araﬂt›rmas› sayesinde elde etti¤imiz bulgularla yeni trendlerde ve beklentilerde
öncü uygulamalar yapmak hedeflerimizdendir. Gizli Müﬂteri Araﬂt›rmas›, sat›ﬂ noktalar›nda sunulan hizmet kalitesinin, ﬁirket
kültürü ve kurallar› çerçevesinde fiziki standartlar ile müﬂteri iliﬂkileri aç›s›ndan, müﬂterilerin görüﬂ ve de¤erlendirmeleri
do¤rultusunda bilimsel kurallara dayanarak ölçen ve denetleyen Migros'a özel, kalite bazl› bir performans arac›d›r.
Yukar›da aç›klanan hususlar d›ﬂ›nda, müﬂteri memnuniyeti sa¤lamaya yönelik çal›ﬂmalardan belli baﬂl›lar› aﬂa¤›da sunulmuﬂtur:
• Migros, A¤ustos 2005 tarihinde, uzun y›llard›r sürdürdü¤ü süreç analizi ve süreç bazl› dokümantasyon çal›ﬂmalar›n› ve kalite
kültürü uyar›nca kurmuﬂ oldu¤u Kalite Yönetim Sistemini, ISO 9001:2000 standard› ile bütünleﬂtirerek ISO 9001-2000
Kalite Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazanm›ﬂt›r.
• Migros, Aral›k 2006 tarihinde Türk Standartlar› Enstitüsü taraf›ndan gerçekleﬂtirilen detayl› inceleme ve tetkikler sonucunda,
TS EN ISO 22000 G›da Güvenli¤i Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanm›ﬂt›r. Belgenin kapsam›, perakende, toptan ve
internet ortam›nda sat›ﬂ hizmetleri ile organizasyonel ve lojistik destek hizmetleri tasar›m› ve sunumudur. Ayr›ca ﬁirketimiz daha
önce alm›ﬂ oldu¤u TS EN ISO 9001-2000 belgesinin kapsam›na, Tansaﬂ ve Macrocenter ma¤azalar›n› da dahil etmiﬂtir. Migros
Türk T.A.ﬁ. 2007 y›l›nda ise, ﬁok ma¤azalar›n› hem ISO 9001, hem de ISO 22000 belgelerinin kapsam›na dahil etmiﬂtir. Bu
geliﬂme ile Migros Türk T.A.ﬁ. kaliteyi, Ucuzluk Ma¤azac›l›¤›na taﬂ›m›ﬂt›r.
• Migros, ürün sat›n ald›¤› her tedarikçisini titizlikle seçmekte ve belirli dönemlerde tedarikçi firmalar yetkin d›ﬂ kurumlar
taraf›ndan denetlenmekte ve ürünlerin periyodik olarak kalite kontrol analizleri yap›lmaktad›r. Ayr›ca bu kapsamda, Migros
markal› ürünler de kontrol sürecine dahil edilmektedir.
• Migros'ta, ma¤aza raflar›nda sat›ﬂa sunulacak her yeni ürün bir ön kalite kontrol sürecine tabi tutulmaktad›r.
• Tedarikçi firmalardan al›nan ürünler Migros depolar›na girmeden önce “g›da mühendisleri” taraf›ndan duyusal, kimyasal,
fiziksel ve mikrobiyolojik olarak kalite kontrol testleri yap›lmakta ve kalite ﬂartlar›n› sa¤lamayan ürünler geri çevrilmektedir.
• Migros ma¤aza, depo ve raflar›ndaki ürünler veteriner hekimler taraf›ndan düzenli olarak kontrol edilmekte ve ürünlerin g›da
güvenli¤i sa¤lanmaktad›r.
• Migros Türk T.A.ﬁ. ma¤azalar›nda çal›ﬂan personel, hijyen konusunda bilgilendirme e¤itimlerine tabi tutulmakta ve bu suretle
ürünlerin g›da güvenli¤i sa¤lanmaktad›r.
• Aksiyon ad›n› verdi¤imiz uygulama ile on beﬂ (15) günlük fiyat indirimi taahhüt edilen ürünler, stok s›n›r› olmaks›z›n tüm
ma¤azalar›m›zda sat›ﬂa sunulmaktad›r.
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• Ma¤azalar›m›zdan veya Ça¤r› Merkezimizden gelen her türlü öneri de¤erlendirilmekte ve sonucu en k›sa süre içinde
müﬂterilerimize ulaﬂt›r›lmaktad›r. Müﬂterilerimizin uyar›lar›na daha kolay ve pratik bir kanal oluﬂturmak için, öncelikle Migros
ma¤azalar›ndaki yöneticiler ve ücretsiz müﬂteri hatt›, internet üzerinden yönetimde her makama kolayca ulaﬂabilen e-posta
sistemi bulunmaktad›r.
17. Sosyal Sorumluluk
Migros Etik Kurallar› içinde topluma karﬂ› olan sorumluluklar›n› aﬂa¤›daki maddelerde tan›mlam›ﬂt›r:
1- Migros, müﬂterilerinin kendisinden bekledi¤i hizmet standartlar›na ulaﬂmak için gayret gösterir.
2- Migros vergi ve di¤er yasal yükümlüklerini tam ve zaman›nda yerine getirmeyi, topluma örnek olmay› hedefler.
3- Migros, di¤er kurum ve kuruluﬂlar, ürün ve kiﬂiler hakk›nda küçümseyici, alayc› veya rencide edici ifadeler kullanmaz.
4- Migros, faaliyetlerinde do¤an›n korunmas›na, tarihi dokunun zarar görmemesine, örf, adet ve geleneklere uygun davranmaya
özen gösterir ve bu konudaki tüm yasal düzenlemelere uyar.
5- Migros kendi sektöründe iﬂ eti¤ini savunarak bu ilkelerin yerleﬂmesi, yayg›nlaﬂmas› ve benimsenmesi için çaba gösterir.
Migros, hem ülkemizde hem de faaliyette bulundu¤u di¤er ülkelerde küresel olarak ça¤daﬂ yaﬂam›n sürdürülebilir geliﬂimi,
yaﬂam standartlar›n› art›rmak ve s›n›rl› kaynaklar› verimli kullanmak yönünde devlet, sivil toplum örgütleri, ulusal ve uluslararas›
standartlar kadar kurumlar›n da sorumlulu¤u oldu¤u bilincindedir.
ﬁirketimizin 50 y›l› aﬂk›n süredir geliﬂtirdi¤i kurum kültürü; toplum sa¤l›¤› ve hijyene verdi¤i önemi, toplum ihtiyaçlar›n› takip
ederek taﬂ›d›¤› duyarl›l›¤›, toplumsal geliﬂim için gerekli e¤itim, kültür, spor ve sosyal aç›dan örnek faaliyetler geliﬂtirmeyi,
bunlara kat›l›m›, “Dürüst Sat›c›” kimli¤ini ve çevre duyarl›l›¤›n› içermektedir.
Migros, kurumsal sosyal anlay›ﬂ› gere¤i tüketicilere sundu¤u tüm hizmetlerde kanun, ahlak standartlar›, insan haklar›na uyumlu
faaliyet göstermekte, ülke kaynaklar›n›n zenginleﬂerek topluma geri dönen kay›tl› ekonomiyi yayg›nlaﬂt›rmak için üzerine düﬂen
sorumluluklar› yerine getirmekte ve yasal çal›ﬂan haklar› ile istihdama katk›da bulunmaktad›r. ﬁirket, sosyal sorumluluk bilincini
sosyal paydaﬂlar› olan çal›ﬂanlar›, tedarikçileri, iﬂtirakleri, yat›r›mc›lar› ve tüketicileri gibi geniﬂ kitlelerle de paylaﬂarak, geliﬂim için
de¤er katan öncü uygulamalar› destekleyerek yayg›nlaﬂmas›na önem vermektedir.
Migros, itibar›n bir anda kaybedilece¤i bilinci ile hareket eder. Her yapt›¤› uygulamada eti¤e ve dürüstlü¤e önem verir. Güvenin
kolayca sat›n al›namayaca¤›n›, günlük, y›ll›k kavramlar ve sloganlarla de¤il, zaman içinde giderek geliﬂen, büyüyen, müﬂteri ile
ﬁirket aras›nda uzun zamana dayal› oluﬂan bir ba¤ oldu¤unun bilincini taﬂ›r. Migros, 1954 y›l›ndan beri müﬂterisinin sa¤l›¤›n› ve
hakk›n› korumaktad›r. Türk tüketicisini al›ﬂveriﬂ al›ﬂkanl›klar› ve bilinçli tüketim konusunda birçok “‹lk”le tan›ﬂt›ran Migros'un
uygulamalar› zamanla sektörde uygulamaya konmuﬂ, bir k›sm› kanuni zorunluluk haline gelmiﬂtir.
Kalite, mükemmeli aray›ﬂt›r felsefesinden yola ç›kan Migros, raflar›nda sat›lan mallar›n tedarik sürecinden, müﬂteri taraf›ndan
tüketilme sürecine kadar bütün aﬂamalarda, kontrol mekanizmas›n› kurarak müﬂteri memnuniyetini en üst düzeyde sa¤lamay›
hedeflemektedir.
Sosyal sorumluluk kapsam›nda yap›lan çal›ﬂmalar ayr›nt›l› olarak Faaliyet Raporu'nun ilgili bölümlerinde anlat›lm›ﬂt›r.
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BÖLÜM IV-YÖNET‹M KURULU
18. Yönetim Kurulu'nun Yap›s›, Oluﬂumu ve Ba¤›ms›z Üyeler
Migros Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un seçti¤i 9 üyeden oluﬂmaktad›r.
Yönetim Kurulu
Rahmi M. Koç
K. Ömer Bozer
Semahat Sevim Arsel
Dr. Nusret Arsel
Ömer M. Koç
Dr. Bülent Bulgurlu
Y. Ali Koç
U¤ur Çatbaﬂ
Oktay Irs›dar

Baﬂkan
Baﬂkan Vekili-‹crac› Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

Yönetim Kurulu üyeleri aras›nda yap›lan görev da¤›l›m›nda, Rahmi M. Koç Baﬂkan ve K. Ömer Bozer Baﬂkan Vekili olarak görev
yapmaktad›rlar. Mevcut durumda, K. Ömer Bozer ‹crac› Yönetim Kurulu üyesidir.
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
ﬁirket'in tüm Yönetim Kurulu üyeleri, SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer alan
niteliklere sahip olmakla birlikte, sahip olduklar› bilgi birikimi, e¤itim ve tecrübeleriyle gerek sektörde gerekse iﬂ dünyas›nda
örnek al›nacak nitelikte profesyonellerdir.
20. ﬁirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
ﬁirketimizin vizyonu, modern perakendecilikte Türkiye ve çevre ülkelerde yayg›nl›¤› ve tüketici beklentilerinin hep önünde olma
stratejisiyle, farkl› formatlarda hizmet vererek tüketiciye en yak›n olmakt›r.
ﬁirketimizin misyonu, Türkiye perakende sektöründe lider konumunu güçlendirmek ve faaliyet gösterdi¤i ülkelerde lider ya da
ikinci konuma yükselerek, sektörde örnek gösterilen, güçlü bir bölgesel zincir olmakt›r.
Migros Türk T.A.ﬁ. stratejilerini, misyonu do¤rultusunda, faaliyet gösterdi¤i ülkelerin perakendecilik standartlar›n› yukar›
çekecek müﬂteri memnuniyeti anlay›ﬂ› ile sürdürülebilir kalite, sayg›nl›k ve sektörel liderli¤i sa¤lamak üzerine yap›land›r›r.
Yönetim Kurulumuzca belirlenen vizyon ›ﬂ›¤›nda, hedeflenen misyona ulaﬂmak için, ﬁirket üst yönetimi stratejilerimizi
geliﬂtirmektedir. Bu do¤rultuda ana stratejimiz müﬂterilerimize, modern, güvenilir, ekonomik ve ekonomik ve yüksek kalitede
hizmet sunmakt›r. Saptanan stratejileri gerçekleﬂtirmeye yönelik hedefler oluﬂturulmakta ve bu hedefler organizasyonun tüm
birimlerine yayg›nlaﬂt›r›larak haz›rlanan iﬂ planlar›yla desteklenmektedir. Kurulmuﬂ olan Kurumsal Performans Yönetim Sistemi
ile hedefler ve gerçekleﬂen iﬂ sonuçlar› takip edilerek de¤erlendirilmekte, hedef ve stratejilerin gözden geçirilmesi ve
gerekiyorsa revize edilmesi sa¤lanmaktad›r.
Yönetim Kurulu'nun planlama, organize etme ve kontrol gibi temel yönetim fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi için, y›ll›k, üç
ayl›k ve ayl›k bilgilendirme yap›lar› kurulmuﬂtur.
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Her y›l güncellenen 5 y›ll›k uzun vadeli planlar›n Yönetim Kurulu'na sunuldu¤u toplant›lar, y›ll›k bütçe ve gözden geçirme
toplant›lar› ve ﬁirketimizin elde etti¤i iﬂ sonuçlar›n›n her üç ayda bir sunuldu¤u ve Yönetim Kurulu'ndan geri bildirim al›nan
toplant›larla üyeler bilgilendirilmektedir. Bunun yan› s›ra, her ay düzenli olarak haz›rlanan detayl› raporlar Yönetim Kurulu'nun
bilgisine sunulmaktad›r. Bu sayede, Yönetim Kurulu üyelerimiz, ﬁirket'in hedeflerine ulaﬂma yönündeki faaliyetlerini
izleyebilmekte ve gerekti¤inde derhal yönlendirmelerde bulunabilmektedirler.
21. Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›
Migros iç denetim sisteminin amac›, ﬂirket yönetimine, denetimi yap›lan süreç yada birimlerin fonksiyonel, operasyonel ve
finansal performanslar› hakk›nda ba¤›ms›z bilgi vererek, tespit edilen veya öngörülen risklerin yönetilmesini, gerekli kontrol
mekanizmalar›n›n sistematik bir ﬂekilde kurulmas›n› ve iﬂlemesini sa¤lamakt›r. Bu amaçla, ﬁirketimiz bünyesinde 2005 y›l›
itibar›yla faaliyete geçen ve 2006 y›l›nda yap›lanmas›n› tamamlayan ‹ç Denetim Departman›, 2007 y›l›nda çal›ﬂmalar›na artan
tempoda devam etmiﬂ, sunmuﬂ oldu¤u raporlar ve öneriler ile ﬁirket verimlili¤inin artmas›na ve iﬂ süreçlerinin daha etkin
yönetilmesine katk›da bulunmuﬂtur. Migros ‹ç Denetim Departman›, bir plan çerçevesinde yapm›ﬂ oldu¤u finansal ve
operasyonel denetimlerde;
• ﬁirket kaynaklar›n›n ne derecede etkin ve ekonomik kullan›ld›¤›n›,
• ﬁirket kaynaklar› üzerinde herhangi suistimal ya da yolsuzluk yap›l›p yap›lmad›¤›n›
• Operasyonlar›n verimlili¤ini ve etkinli¤ini,
• Çal›ﬂanlar›n, yönetim taraf›ndan onaylanm›ﬂ kalite yönetim dokümanlar› ve idari talimatlara riayet edip etmediklerini,
• Operasyonlar ve faaliyetler üzerindeki iç kontrol mekanizmalar›n›n etkinli¤ini,
• Mali tablolar›n güvenirliklerini,
• Önceden tespit edilmiﬂ ve raporlanm›ﬂ risk unsuru faaliyet ve iﬂlemlerin, yönetimce uygun görülmüﬂ öneriler çerçevesinde ne
derecede bertaraf edildi¤ini ya da kontrol alt›na al›nd›¤›n›,
araﬂt›rmakta ve incelemektedir.
Bu ba¤lamda, ‹ç Denetim Departman›, 2007 y›l›nda yap›lan risk analizi ve y›ll›k iç denetim plan› do¤rultusunda hem finansal
hem de operasyonel denetimler gerçekleﬂtirmiﬂtir. Denetimler sonucu ortaya ç›kan de¤erlendirme ve öneriler haz›rlanan
denetim raporlar› ile ﬁirket üst yönetimine sunularak, sürekli geliﬂme felsefesiyle iyileﬂtirme noktalar› iﬂaret edilmiﬂtir. ‹ç
Denetim Departman›, finansal ve operasyonel denetimlerin yan›nda, önceden tespit edilen ve üst yönetime bildirilen ve
al›nacak tedbirler hakk›nda mutabakata var›lm›ﬂ hususlar›n kontrol denetimlerini de gerçekleﬂtirmektedir. Departman, ayr›ca,
ﬁirket’in tüm teknolojik alt yap›s›ndan üst düzeyde faydalan›lmas›n› da hedef edinmekte, denetimde kullan›lacak veya genel
olarak kontrol ortam›n› geliﬂtirecek veri sa¤lanmas›na yönelik olarak Bilgi Teknolojileri Departman› ile ortak çal›ﬂmaktad›r.
Sonuç olarak; ‹ç Denetim Departman›, 2007 y›l›nda Migros Türk T.A.ﬁ. bünyesinde risk yönetiminin etkin bir ﬂekilde
sürdürülmesine ve kontrol mekanizmalar›n›n günün koﬂullar›na uygun ﬂekilde geliﬂtirilmesine çal›ﬂm›ﬂt›r. Bu anlamda, ﬁirket
verimlili¤ine katk› sa¤layan ‹ç Denetim Departman›, kendini sürekli geliﬂtirerek iﬂ süreçlerinin iyileﬂtirilmesine destek olmaktad›r.
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›
ﬁirket ana sözleﬂmesinde Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkilerine aç›kça yer verilmiﬂtir. ﬁirket ana sözleﬂmesine Migros
resmi web sitemizden eriﬂilebilir (www.migros.com.tr).
ﬁirket Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve ﬁirket ana sözleﬂmesi gere¤ince Genel Kurul'un devredemeyece¤i yetkilere
ba¤l› hususlar d›ﬂ›nda tüm kararlar› almaya yetkilidir.
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23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esaslar›
Yönetim Kurulumuz 2007 y›l› içinde çeﬂitli konularda 44 adet karar alm›ﬂt›r. Bu toplant›lar›n tamam›na asgari alt› (6) üye kat›lm›ﬂ
olup, toplant› öncesi ve sonras› faaliyetlerin organizasyonu görevli sekretarya vas›tas›yla yürütülmektedir. Toplant›larda her türlü
görüﬂ ortaya konmakta olup, belirli bir karara karﬂ› oy oldu¤u takdirde, bu bilgi gerekçeleriyle birlikte toplant› tutana¤›na
geçirilmektedir. 2007 y›l› içinde yap›lan toplant›larda toplant› tutana¤›na geçirilen karﬂ› görüﬂ bulunmamaktad›r. Ayr›ca, Yönetim
Kurulu üyelerinin sorular›, kendilerine verilen cevaplarla birlikte toplant› tutana¤›na yaz›lmaktad›r.
Migros Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin tek bir oy hakk› vard›r. Üyelere a¤›rl›kl› oy hakk› veya veto hakk› tan›nmam›ﬂt›r.
24. ﬁirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›
Migros'un, Yönetim Kurulu Baﬂkan› Rahmi M. Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri Y. Ali Koç, Ömer M. Koç ve Semahat Arsel ile
toplam yedi ma¤azada kira iliﬂkisi mevcuttur. Bunun d›ﬂ›nda, dönem içinde Yönetim Kurulu üyeleri ﬁirket'le iﬂlem
gerçekleﬂtirmemiﬂ olup, ﬁirket ile rekabet edecek bir faaliyet içerisine girmemiﬂlerdir.
25. Etik Kurallar
Migros ‹ﬂ Eti¤i ‹lkeleri,
• ﬁirketin çal›ﬂanlar›na karﬂ› sorumluluklar›,
• Çal›ﬂanlar›n ﬁirket'e karﬂ› sorumluluklar›,
• ﬁirket'in ﬂirketlere karﬂ› sorumluluklar›,
• ﬁirketin topluma karﬂ› sorumluluklar›,
• Genel maddeler
ana bölümlerinden oluﬂmaktad›r.
ﬁirketimiz çal›ﬂanlar›na karﬂ› olan sorumluluklar›n› aﬂa¤›daki ana baﬂl›klarda tan›mlanm›ﬂ olup, ‹ﬂ Eti¤i ‹lkeleri'nin di¤er
bölümlerine iliﬂkin bilgiler Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu'nun di¤er ilgili bölümlerinde sunulmuﬂtur.
ﬁirketimiz, çal›ﬂanlar›n› günümüz zor piyasa koﬂullar›nda sahip oldu¤u en büyük de¤erlerden biri olarak görmektedir.
Rekabetteki en büyük avantajlar›m›zdan biri iﬂ tecrübemiz ve çal›ﬂanlar›m›z›n sahip olduklar› ve sürekli geliﬂtirdikleri nitelikleridir.
Migros'un çal›ﬂanlar›na karﬂ› sorumluluklar›
1- Migros, tüm çal›ﬂanlar›na karﬂ› yasal yükümlülüklerini tamam›yla yerine getirir, yasalar›n uygulamaya yeterli aç›klama
getirmedi¤i durumlarda, konu hakk›nda uzmanlaﬂm›ﬂ kiﬂilere dan›ﬂ›r.
2- Yasalar›n yetersiz kald›¤› durumlarda iﬂ eti¤i kurallar› çerçevesinde Migros çal›ﬂanlar›n›n haklar›n› gözetir.
3- ‹ﬂe alma, terfi ve tayinlerde ölçü olarak, göreve uygunluk vas›flar›n› dikkate al›r, çal›ﬂanlar aras›nda f›rsat eﬂitli¤i yarat›r.
4- Çal›ﬂanlar›na ait özel bilgilere ve çal›ﬂanlar›n özel yaﬂant›s›na müdahale etmez, çal›ﬂanlar hakk›ndaki her türlü bilgiyi sakl› tutar.
5- Çal›ﬂanlar›n iﬂ ve kiﬂisel geliﬂimini sa¤layacak konularda e¤itimler düzenler.
6- Çal›ﬂanlara yönelik uygulamalarda cinsiyet, yaﬂ, etnik köken ve dini inanca yönelik ayr›m yapmaz.
7- Çal›ﬂanlar ile ilgili konularda, ﬁirket'in gelece¤ini ilgilendiren kararlara mümkün oldu¤unca çal›ﬂanlar›n fikirlerini de dahil eder.
8- Yasalar ve ﬂartlar›n gerektirdi¤i seviyede sa¤l›kl› ve güvenli çal›ﬂma ﬂartlar›n› oluﬂturur ve imkanlar nispetinde geliﬂtirmeye
çal›ﬂ›r.
9- Çal›ﬂanlar hakk›nda çeﬂitli kanallardan elde edilebilinecek kiﬂiye ait özel bilgileri (sa¤l›k bilgileri, al›ﬂveriﬂ detaylar›, ekonomik
veriler vs. gibi) sakl› tutar ve paylaﬂmaz.
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26. Yönetim Kurulu'nda Oluﬂturulan Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›
Migros Yönetim Kurulu, iki kiﬂiden oluﬂan bir Denetimden Sorumlu Komite kurmuﬂtur. ‹çinde bulunulan dönem için U¤ur
Çatbaﬂ ve Oktay Irs›dar, 2007 y›l› faaliyetlerinin görüﬂülece¤i Genel Kurul Toplant›s›'na kadar görev yapmak üzere seçilmiﬂlerdir.
Denetimden Sorumlu Komite y›lda dört kez toplanmaktad›r.
Migros Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasas› Mevzuat›na ve Kurumsal Yönetim ‹lkelerine uyum çerçevesinde Kurumsal Yönetim
Komitesi kurmuﬂtur. ﬁirketimizin 07 May›s 2007 tarihinde yap›lan yönetim kurulu toplant›s›nda, komite üyeliklerine Aziz Bulgu,
Erkin Y›lmaz ve Ömer Özgür Tort seçilmiﬂlerdir. Daha sonra, ﬁirketimiz genel müdürü Aziz Bulgu’nun 30 Haziran 2007 tarihi
itibariyle emekli olmas› nedeniyle, kendisinden boﬂalan göreve ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeli¤i’ne Yönetim Kurulu’nun
18 Haziran 2007 tarihli karar›yla, 1 Temmuz 2007 tarihinden geçerli olmak üzere Levent Çak›ro¤lu’nun atanmas›na karar
verilmiﬂtir.
27. Yönetim Kurulu'na Sa¤lanan Mali Haklar
Migros Genel Kurulu 05 Nisan 2007 tarihli 2006 y›l›na ait Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›'nda Yönetim Kurulu Baﬂkan ve
Üyelerine ayl›k brüt 1.265 YTL ücret ödenmesine karar vermiﬂtir.
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