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Değer Yaratma Odaklı Yönetişim Anlayışımız 
Migros olarak, kurulduğumuz günden bu yana tüm faa-
liyetlerimizi şeffaflık, sorumluluk, duyarlılık ve verimlilik 
odaklı yürütüyoruz. Yarın için bugünden adımlar atmanın 
öneminin farkında olarak sürdürülebilirliği iş yapış şekli-
mizin merkezine alıyor ve tüm paydaşlarımızın ihtiyaç ve 
beklentilerini göz önünde bulundurarak uzun vadeli değer 
yaratma odağıyla hareket ediyoruz. Bu doğrultuda 2021 
yılında stratejilerimizde güncellemeler yaparak; eşsiz 
alışveriş deneyimi, çok kanallı büyüme, sürdürülebilir 
ekosistem ve rekabetçi, kazanan kurum kültürü olmak 
üzere 4 ana stratejimizi belirledik. Her zaman müşterileri-
mizin temel ihtiyaçlarını en kaliteli şekilde sunmak ve öncü 
uygulamalarımızla bütün müşterilerimize benzersiz bir 
alışveriş deneyimi yaşatmak için çalışıyoruz. 

Çalışmalarımızla direkt olarak etki ettiğimiz alanlarda 
ekonomik, sosyal ve çevresel önceliklerimizi belirliyoruz ve 
mevcut durumumuzu ölçerek kendimize gelişim hedefleri 
koyuyoruz. Ana stratejilerimiz doğrultusunda ilerleme-
nin yanı sıra Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları’na hizmet ediyor, ulusal hedefler ve Türkiye Ye-
şil Mutabakat Eylem Planı doğrultusunda çalışmalarımızı 
yönlendiriyor ve  sürdürülebilirlik alanında kendimize be-
lirlediğimiz yolu Migros İyi Gelecek Planımız çerçevesinde 
tüm paydaşlarımızla şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz.

Değer zincirimizdeki tüm paydaşlarımızın ihtiyaçlarını gö-
zeterek paydaşlarımızla birlikte büyümeyi hedefliyoruz. 
Bugün ve burada sağladığımız faydayı zaman ve me-
kandan bağımsız olarak sürekli hale getirebilmeyi ve 
yarattığımız pozitif dönüşümle tüm paydaşlarımız için 
sürdürülebilir ekonomik değer yaratmayı amaçlıyoruz. 
Tüm iş kararlarımızı alırken öncelikle sürdürülebilirlik yak-
laşımımızla uyumunu değerlendiriyoruz. Faaliyetlerimiz 
kapsamında ihtiyaç duyduğumuz kaynakları verimli, fay-
dalı ve en etkin kullanacak şekilde planlıyoruz. 

Değer yaratmaya odaklı yönetişim anlayışımız ile sadece 
müşterilerimize değil tüm paydaşlarımıza daha iyi hizmet 
verebilmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda, sahip olduğu-
muz sorumlu ve şeffaf yönetişim anlayışımız çerçevesinde 
tüm faaliyetlerimizi etkili biçimde yönetiyoruz. Şirketimiz 
bünyesinde gerekli komiteleri ve departmanları kurarak 
hareket ediyoruz. Yönetim Kurulumuz çerçevesinde stra-
tejilerimize yönelik kurduğumuz komiteler ve departman-
lar ile iş modelimizi, performansımızı ve sürdürülebilir iş 
odağımızı doğruluk ve şeffaflık ilkeleri ile yansıtıyoruz.
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Entegre Yönetişim Modelimiz

Genel Kurul tarafından seçilen Migros Yönetim Kurulu, şir-
ketimizde en üst düzey stratejik kararları alma ve kontrol 
organıdır. Yönetim Kurulumuz, kurumsal yönetim ilkeleri-
miz paralelinde, risk ve getiri arasındaki dengeyi, büyüme 
ve şirket faydasını gözeterek Şirketimizin adil, sorumlu, 
şeffaf ve hesap verebilir biçimde yönetiminden sorumlu-
dur. Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Teşhisi ve Denetim 
Komitemiz TKK ve SPK mevzuatı gereklilikleriyle uyumlu-
dur. İcra Başkanımıza; Etik Üst Kurulumuz, İSG Kurulumuz, 
Sürdürülebilirlik Komitemiz ve Yönetim Takımımız bağlıdır. Yönetim Kurulu

Yönetim Takımı

Perakende 
Operasyonları

Bilgi Teknolojileri 
ve İş Geliştirme

İnsan Kaynakları 
ve Endüstri İlişkileri Mali İşler

İSG Kurulu

Dağıtım Merkezleri 
ve Lojistik

Sürdürülebilirlik 
Komitesi

Pazarlama

Etik Üst Kurulu

İcra Başkanı Denetimden Sorumlu 
Komitesi

Kurumsal 
Yönetim Komitesi

Riskin Erken Teşhisi 
Komitesi

Yatırım Geliştirme İnşaat

İşleyişimiz ve yönetimimize ait ayrıntılı bil-
giye ise Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum 
Raporumuzdan ulaşabilirsiniz.

Komitelerimizin üyelerine, yapısına ve çalış-
ma esaslarına yönelik detaylı bilgiye kurum-
sal web sitemizden ve 2021 yılı Faaliyet 
Raporumuzdan ulaşabilirsiniz. 

https://www.migroskurumsal.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal#kurumsal-yonetim-ilkeleri-uyum-raporlari
https://www.migroskurumsal.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal#kurumsal-yonetim-ilkeleri-uyum-raporlari
https://www.migroskurumsal.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal
https://www.migroskurumsal.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal
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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Yönetim Kurulumuz

Yönetim Kurulumuzda* tamamı perakende sektöründe 
deneyimli olan 1’i kadın** olmak üzere 12 üyemiz bulu-
nuyor ve üyeler bir sonraki yılın Genel Kurul Toplantısı’na 
kadar 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçiliyor. Yönetim 
Kurulumuzdaki üyelerimizden 4’ü, Sermaye Piyasası Kuru-
lu (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği’nde bulunan bağımsız-
lık şartlarını yerine getiriyor ve bağımsız üye olma özelliği 
taşıyor. Yönetim Kurulumuz yılda en az 8 kez toplantı dü-
zenliyor. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizin ücretleri,  
her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen olağan Genel Kurul 
Toplantısında Genel Kurul tarafından belirlenir. Şirketimi-
zin Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İcra Başkanlığı görevi 
aynı kişilerce yerine getirilmemektedir. Bununla birlikte, 
İcra Başkanımız dışındaki Yönetim Kurulu üyelerimiz icracı 
bir göreve sahip değildir. Yönetim Kurulu üyelerimiz seçil-
dikleri Genel Kurul’da daha kısa bir süre tespit edilmemiş-
se en çok 3 sene için seçilirler. Görev süresi biten Yönetim 
Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. 2021 yılı Olağan Ge-
nel Kurul Toplantısında 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 
seçilmişlerdir. Bununla birlikte, Yönetim Kurulumuz per-
formans değerlendirmesine tabi tutulmaktadır.

Migros Kurumsal Yönetim Komitesi’nin tavsiye kararı ile 
Yönetim Kurulumuzda asgari %25 oranında kadın üyenin 
görev alması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, Yönetim 
Kurulumuzun yapısı her yıl gözden geçiriliyor ve konuyla 
ilgili planlamalar gerçekleştiriliyor.

Yönetim Kurulu üyelerimizin toplantılara katılım oranı 
%80’dir. Üyelerimiz Yönetim Kurulu toplantılarına asaleten 
katılıyor, fiziken katılamayan üyeler elektronik ortamda da 
toplantıya katılabiliyor. Ayrıca, Yönetim Kurulumuza bağ-
lı Denetimden Sorumlu, Riskin Erken Teşhisi ve Kurumsal 
Yönetim Komitelerimizin toplantıları, online katılım imkanı 
sebebiyle genellikle tam katılım ile gerçekleşiyor. 

*Yönetim Kurulu seçim süreci ile ilgili bilgiler 2021 Faaliyet 
Raporumuzda yer almaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
CEO ve Üst Yönetim ücretlendirilmesi ilgili detaylı 
bilgiye Ücretlendirme Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
**Yönetim Kurulunda kadın oranı %8,3’tür.

GRI 102-18 

https://migroskurumsalstr.blob.core.windows.net/migroskurumsalstr/migros-gk-21-04-2022-toplanti-tutanagi-637861709585149567.pdf
https://migroskurumsalstr.blob.core.windows.net/migroskurumsalstr/migros-gk-21-04-2022-toplanti-tutanagi-637861709585149567.pdf
https://migroskurumsalstr.blob.core.windows.net/migroskurumsalstr/migros-2021tr-637826144169636781.pdf
https://migroskurumsalstr.blob.core.windows.net/migroskurumsalstr/migros-2021tr-637826144169636781.pdf
https://www.migroskurumsal.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal
https://www.migroskurumsal.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal
https://www.migroskurumsal.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal#ucretlendirme-politikasi
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Kurumsal Yönetim Komitemiz

Kurumsal Yönetim Komitemiz, Sermaye Piyasası mevzuatı 
çerçevesinde kurulmuş olup Yönetim Kurulu’na bağlı ola-
rak faaliyetlerini sürdürüyor. Komitenin amacı, Şirketimiz-
de kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadı-
ğını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam 
olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışma-
larını tespit ederek, Yönetim Kurulu’na kurumsal yönetim 
uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak ve Yatı-
rımcı İlişkileri Departmanı’nın çalışmalarını gözetmektir. 
Komitemiz, en az 2 üyeden oluşur ve üye sayısının yarıdan 
bir fazlasının katılımı ile toplanır, oy çokluğu ile karar alır ve 
en az 3 ay aralıklarla yılda en az 4 kere toplanır. 

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, bağımsız Yönetim 
Kurulu üyeleri arasından seçilir. Gerektiğinde Yönetim 
Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere Komi-
te’de yer verilebilir ve ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız 
uzman görüşlerinden yararlanılabilir. Kurumsal Yönetim 
Komitesi’nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her 
türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağla-
nır. Gerçekleşen toplantılar sonucu tutulan toplantı tuta-
nakları ve yapılan çalışmalar Yönetim Kurulu’na tavsiyeler 
niteliğinde sunulur ancak ilgili konularda nihai karar mercii 
Yönetim Kurulu’dur. Kurumsal Yönetim Komitemiz, Kurum-
sal Yönetim Tebliği gereğince aynı zamanda Aday Gös-
terme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine 
getiriyor.

Riskin Erken Teşhisi Komitemiz

Risklerin yönetiminde, takibinde ve denetlenmesinde İcra 
Başkanımızdan sonra en yüksek sorumluluğa sahip olan 
komitemiz, ilgili birimler tarafından analiz ve takibi ger-
çekleştirilen değişimleri gözlemliyor ve yılda en az altı kez 
gerçekleştirilen toplantılarda uygun aksiyonların alınıp 
alınmadığını değerlendiriyor.

Risk Yönetimi Birimimiz: Mali İşler Genel Müdür Yardım-
cımız ve Riskin Erken Teşhisi Komitemiz ile ortak çalışan 
birimimiz; şirketimizin varlığını, gelişmesini ve devamlılı-
ğını uzun veya kısa vadede tehlikeye düşürebilecek risk-
lerin erken teşhisi, tespit edilmiş olan risklerle ilgili hızlı bir 
biçimde gerekli önlemlerin alınması ve uygulanması nok-
talarında faaliyetlerini sürdürüyor. Şirketimizin stratejik iş 
hedeflerinin gerçekleştirilmesine engel olabilecek risklerin 
öngörülmesi, bu riskleri oluşturan faktörlerin takip edi-
lebilmesi, risklerin meydana gelme olasılığı ile etkilerinin 
belirlenmesi ve ölçülebilmesi amacıyla oluşturulmuş çeşitli 
risk göstergeleri takip ediliyor.

GRI 102-18 
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Denetimden Sorumlu Komitemiz

Denetimden Sorumlu Komitemiz, iki Bağımsız Yönetim 
Kurulu üyemizden oluşuyor. Şirketimizin muhasebe siste-
mini ve finansal bilgilerinin kamuya açıklanmasını denet-
lerken, bağımsız denetimin ve Şirketimizin iç kontrol ve iç 
denetim sistemlerinin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini 
yapıyor. Yılda en az dört kez toplanarak toplantı sonuçla-
rını Yönetim Kurulumuza sunuyor. 

İç Denetim Departmanımız: Yıl boyunca yapılan iç de-
netimler kapsamında, şirketimizin yürüttüğü faaliyetler 
araştırılıyor ve inceleniyor. Günlük ve aylık faaliyetlerin in-
celenmesi ile elde edilen verilere bağlı olarak sorgulama-
lar yapılması ve çalışanlarımızın rüşvet açısından yüksek 
risk teşkil eden görevleri ile yolsuzluk risklerinin değerlen-
dirmeye alınması görevini üstleniyor. Usulsüzlüğe sebep 
olacak bir durum tespit edildiğinde ise gerekli önlemlerin 
alınabilmesi için İç Denetim Departmanımız tarafından 
detaylı inceleme yapılıyor, gereken hukuki süreç takip 
ediliyor, gerekli olması durumunda konu ile ilgili paydaş-
lar bilgilendiriliyor ve düzenin sağlanabilmesi için öneriler 
sunuluyor. İç Denetim Departmanımız, gerçekleştirdiği 
denetimlerde rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, etik ve in-
san haklarına uyum konuları dahilinde önem arz eden tüm 
bulgu, sonuç ve analizleri düzenli ve işlevsel olarak Dene-
timden Sorumlu Komitemize aktarıyor.

2021 yılında, Denetimden Sorumlu Komitemizce onayla-
nan denetimler İç Denetim Departmanımızca gerçekleş-
tirilerek tespit edilen bulgular her 3 ayda bir Komitemiz 
ile paylaşıldı. Ayrıca, Üst Yönetime bildirilmiş ve alınacak 
tedbirler hakkında mutabakata varılmış hususların kontrol 
denetimleri de gerçekleştirildi.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2021 yılında da İç Denetim 
Departmanımız, Uluslararası İç Denetim Enstitüsü’nün 
(IIA) standartları ve etik kurallarına uyum sağlayacak şe-
kilde faaliyetlerini gerçekleştirdi. TSE tarafından gerçek-
leştirilen denetimlerin sonucunda “İç Denetim, Danışman-
lık ve Güvence” kapsamındaki faaliyetlerin bir rutin haline 
getirilip standardize edilmesi ve sürekli gelişen bir yapı 
kurulması adına 2021 yılında da TS EN ISO 9001 Kalite 
Yönetim Sistemi Belgesi’nin devamlılığı sağlandı. 

Her yıl güncellenen Denetim Evreni kapsamında 
3 yılda tamamlanacak şekilde denetim planla-
malarımız çıkarılıyor ve Denetimden Sorumlu Ko-
mitemizin onayıyla gerçekleştiriliyor.

GRI 102-18 
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Yönetim Takımımız

İcra Başkanımıza bağlı olarak farklı fonksiyonların bir ara-
ya gelmesiyle oluşturulan Yönetim Takımımız, Migros’un 
stratejileri ve misyonu doğrultusunda sürdürülebilir kalite 
ve sektörel öncülüğü sağlamak üzere; müşterilerimize dai-
ma modern, güvenilir, ekonomik ve yüksek kalitede hizmet 
sunulması için şirket yönetim kararlarına yön vermektedir.  

Yönetim Takımımız ile ilgili detaylı bilgiye kurum-
sal web sitemizden ulaşabilirsiniz. Ayrıca; Kurumsal İleti-
şim, Hukuk Hizmetleri ve İç Denetim Direktörlerimiz, İcra 
Başkanımıza doğrudan bağlıdır.  Yönetim Takımımızın 9 
üyesinden biri kadındır. İcra Başkanımıza doğrudan ra-
porlama yapan tüm üst yöneticilerin 3’ü kadındır.    

Genel Kurul

Hissedarlarımızın katılımı ile her yıl 1 kez Olağan Genel 
Kurul Toplantısı düzenliyoruz. Ek olarak yatırımcılara 
yönelik yılda en az 4 kez yatırımcı telekonferansları ger-
çekleştiriyoruz. Yıllık Genel Kurul Toplantı ilanı ile ilgili SPK 
mevzuatında yer alan “Genel Kurul Toplantı ilanı toplan-
tı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır” maddesine 
uyum sağlıyoruz.

Şirketimizde oy hakkında imtiyaz yoktur ve tüm oylar eşit-
tir. Her pay sahibi, Genel Kurul toplantısında hissesi ora-
nında oy hakkına sahiptir. Oy hakları ile ilgili detay bilgi 
Genel Kurul Bilgilendirme dokümanında yer almaktadır. 
Genel Kurul toplantılarında oylama hem toplantı salonun-
da fiziki olarak hem de elektronik ortamda eş zamanlı 
başlatılır. Ayrıca,  Migros Ana Sözleşmesi’nde birikimli oy 
kullanımına ilişkin zorlaştırıcı bir hüküm yoktur.

Hissedarların, birleşme ve devralmalar gibi önemli şirket 
geçişlerini onaylama haklarına ilişkin SPK mevzuatına 
uygun şekilde söz konusu işlemin esaslarının belirlendiği 
bir Yönetim Kurulu kararı alınması ve bu işlemin Genel Ku-
rulda hissedarların onayına sunulması zorunludur.

https://www.migroskurumsal.com/hakkimizda/yonetim/yonetim-takimi
https://www.migroskurumsal.com/hakkimizda/yonetim/yonetim-takimi
https://migroskurumsalstr.blob.core.windows.net/migroskurumsalstr/migros-gk-21-04-2022-toplanti-tutanagi-637861709585149567.pdf
https://migroskurumsalstr.blob.core.windows.net/migroskurumsalstr/migros-gk-21-04-2022-toplanti-tutanagi-637861709585149567.pdf
https://migroskurumsalstr.blob.core.windows.net/migroskurumsalstr/bilgilendirme-dokumani-2021-637842512422291131.pdf
https://migroskurumsalstr.blob.core.windows.net/migroskurumsalstr/migros-ticaret-a-s-ana-sozlesme-mayis-2022-637878676969457046.pdf
https://www.spk.gov.tr/Duyuru/Goster/20200627/0
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Sürdürülebilirlik Komitemiz

Yönetim Kurulumuz adına İcra Başkanımızın görevlen-
dirmesi ile Şirketimizin sürdürülebilirlik alanındaki çalış-
malarının yönetimi, uygulaması, takibi ve ölçümlenmesi 
Sürdürülebilirlik Komitemiz tarafından gerçekleştiriliyor. 
2021 yılı itibariyle, Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanlığını, 
Kurumsal İletişim Direktörümüz üstlenmiştir.   

Sürdürülebilirlik Komitemizin Çalışma Esasları şu şe-
kildedir:

Sürdürülebilirlik konusu tüm çalışanlarımızın temel so-
rumluluğunda ve bu sorumluluk yukarıdan aşağıya ve 
aşağıdan yukarıya yönelen şekilde dağılıyor. Sürdürüle-
bilirlik Komitesi Başkanı, İcra Başkanımız tarafından gö-
revlendiriliyor. Sürdürülebilirlik Komitemizde, Şirketimizin 
tüm departmanlarının direktör ve grup müdürleri doğal 
üye olarak yer alıyor. Ayrıca departman üst yöneticilerinin 
yönlendirdiği, sürdürülebilirlik alanında aktif olarak görev 
alan kişiler de Komite’ye katılıyor. Bu doğrultuda, Sürdürü-
lebilirlik Komitesi’nde tüm ana fonksiyonlardan en az birer 
temsilci bulunması ve tartışmaların eşit katılım esasına 
dayalı bir şekilde, demokratik bir çerçevede gerçekleş-
mesi sağlanıyor. Sürdürülebilirlik Komitemiz, Şirketimizin 
ana stratejileri doğrultusunda kısa ve orta / uzun vadeli 
hedefleri belirliyor ve Üst Yönetime sunuyor. Daha sonra 
ana hedefler Yönetim Kurulu’na sunuluyor, alınan görüş 
doğrultusunda son haline getirilen ana sürdürülebilirlik 
hedefler, Yönetim Kurulu kararı ile taahhüt altına alınıyor. 
Tüm departmanlarımızın yıllık hedeflerinden en az birinin, 
Şirketimizin ana hedeflerini destekleyecek şekilde, sürdü-
rülebilirlik alanında olması bekleniyor. 

Sürdürülebilirlik alanındaki tüm karar ve çalışmalarımızı 
ulusal ve uluslararası performans göstergeleri (KPI) doğ-
rultusunda değerlendiriyor ve yıllık performanslarımızı 
şeffaf bir şekilde paydaşlarımıza ve sürdürülebilirlik en-
dekslerine yapıyoruz. 

Sürdürülebilirlik Komitemizin üyelerinin tamamı, yılda en 
az 2 kere bir araya gelerek büyük değerlendirme toplantısı 
yapıyor. Ayrıca belirlenen konularda alt komiteler kurula-
rak konu odaklı çalışmalar yapıyor ve sonuçları Sürdürü-
lebilirlik Komitemize raporluyor. Alt Komiteler ihtiyaçlar 
doğrultusunda daha sıklıkla görüşmeler yapıyor. Sürdü-
rülebilirlik Komitemiz ve bağlı alt komiteler, Şirketimizin 
sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları, süreç değerlendir-
mesi ve sonuç analizlerini yılda minimum 4 kez İcra Baş-
kanımıza ve üst yönetime raporluyor. 

Sürdürülebilirlik Komitemizin Yapısı 

İcra 
Başkanı

Kurumsal 
İletişim

Finans ve 
Muhasebe

Endüstri 
İlişkileri ve 

İSG

Marka 
İletişimi ve 

CRM

Mağaza 
Görsel 

Tasarım

İnsan 
Kaynakları

Pazarlama

Satış ve 
E-Ticaret

Hukuk

Yatırımcı 
İlişkileri 
ve Risk 

Yönetimi

Enerji 
Yönetimi 
ve İnşaat

Kalite ve 
Çevre 

Yönetimi

Tedarik 
Zinciri ve 
Lojistik

BT ve İş 
Geliştirme

Eğitim

İç 
Denetim

Sürdürülebilirlik 
Komitesi Başkanı

Sürdürülebilirlik Komitemizin görevleri aşağıdaki gibi-
dir:

 Öncelikli alanlarda gelişim hedeflerinin belirlenmesi, he-
deflere yönelik projeler geliştirilmesi ve performans doğ-
rultusunda raporlama yapılması,

 ‘Çevre’, ‘İnsan Hakları ve Fırsat Eşitliği’, ‘Rüşvet ve Yol-
suzlukla Mücadele’ ve ‘Sorumlu Tedarik’ politikalarımızın 
yeterlilik ve etkinliğinin yıllık olarak denetlenmesi, 

 Uluslararası ve ulusal arenada, sürdürülebilirlik alanın-
daki konuların takip ve analizinin gerçekleştirilmesi.

GRI 102-18 
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İSG Kurulumuz 

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Birimimiz, gerçekleştirdiği 
birçok çalışmayla iş ortamımızdaki emniyet ve güvenliğin 
en üst seviyeye çıkmasını hedefliyor. Bu birimimizin di-
rektörü, aynı zamanda İSG temsilcisi olarak görev alıyor. 
Doğrudan İcra Başkanımıza da raporlama yapabilen İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kurulumuz; kendi alanında en üst dü-
zey yönetim birimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve ilgili de-

partmanlarımızın üst düzey yöneticilerinden oluşuyor. Bu-
nunla beraber İSG Kurulumuzda tam zamanlı veya yasal 
süreçler çerçevesinde atamaları yapılmış olan iş güvenliği 
uzmanları ve iş yeri hekimleri de yer alıyor. Kurul, Türkiye 
genelinde faaliyet gösteren tüm Migros iş yerlerinin İSG 
süreçlerini düzenli bir şekilde değerlendiriyor.

Etik Üst Kurulumuz

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamız kapsamındaki 
şirket performansımız, Etik Kurulumuz tarafından Etik Üst 
Kurulumuza raporlanıyor.

Etik Kurulumuz: Kurumsal İletişim, Endüstri İlişkileri, İç 
Denetim ve Satış direktörlerinden oluşan bu kurul, şirke-
timizin rüşvet ve yolsuzluk mücadelesi çerçevesinde ger-
çekleştirilen iç denetim çıktılarını, yüksek düzeyde riskler 
ve etik ilkelerle ilgili konuları değerlendiriyor ve yılda 4 kez 
toplanıyor. Etik Kurulumuzun Başkanlığını Endüstri İlişki-
leri Direktörümüz üstleniyor. Şirketimiz iletişim kanalla-
rından ulaşan ihbar, bilgilendirme vb. iletileri inceleyerek 
şirketimiz etik kurallarımız çerçevesinde inceliyor, değer-
lendiriyor ve karar veriyor.  Etik Kurul ihtiyaç halinde ve en 
az üç ayda bir olmak üzere toplanır ve çalışmalarını Etik 
Üst Kurulumuza raporlar.

Etik Üst Kurulumuz: Etik Üst Kurulumuz, İcra Başkanımı-
zın başkanlığında İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri, 
Perakende Operasyonları, Mali İşler Genel Müdür Yar-
dımcılarımız ve Endüstri İlişkileri Direktörümüzden oluş-
maktadır. Etik Kurulumuz tarafından iletilen şirket içi etik 
uyuşmazlıkları değerlendirip tüm şirketi ilgilendiren karar-
lar almak üzere oluşturulmuş özel işlevli kuruldur. Etik Üst 
Kurul ihtiyaç halinde ve en az yılda iki defa toplanıyor.
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