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MİGROS TİCARET A.Ş. 
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI 

 
 
 AMAÇ VE KAPSAM 
 
Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu’na bağlı 
olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 
 
Kurumsal Yönetim Komitesi’nin amacı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)  
doğrultusunda, Şirketimizde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise 
gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit 
ederek, Yönetim Kurulu’na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak ve Yatırımcı 
İlişkileri Departmanının çalışmalarını gözetmektir.  
 
Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince aynı zamanda Aday Gösterme Komitesi ve 
Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirir. 
 
DAYANAK 
 
Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal 
Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur. 
 
YETKİ 
Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Kurumsal Yönetim 
Komitesi’nin görev alanları ve çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Kurumsal Yönetim 
Komitesi faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır ve 
ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.  
 
Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur; 
ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir. 
 
KOMİTENİN YAPISI VE TOPLANTILAR 
 
- Kurumsal Yönetim Komitesi en az 2 üyeden oluşur.  
- Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı  bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. 
- Kurumsal Yönetim Komitesi’nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması 

halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Gerektiğinde 
Yönetim Kurulu Üyesi olmayan konusunda uzman kişilere komitede yer verilebilir. 

- İcra başkanı/genel müdür Kurumsal Yönetim Komitesi’nde görev alamaz. 
- Kurumsal Yönetim Komitesi her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim 

Kurulu toplantısında tekrar belirlenir. Belirlenmediği durumlarda, yerine yenisi seçilinceye kadar, eski 
komite üyelerinin görevleri devam eder 

- Kurumsal Yönetim Komitesi’nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek 
Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Kurumsal Yönetim Komitesi, gerekli gördüğü yöneticiyi 
toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.  

- Kurumsal Yönetim Komitesi, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman 
görüşlerinden yararlanır. Kurumsal Yönetim Komitesi’nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin 
bedeli şirket tarafından karşılanır.  
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- Kurumsal Yönetim Komitesi, üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar 
alır.  

- Kurumsal Yönetim Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır. 
- Kurumsal Yönetim Komitesi çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren toplantı 

tutanağını Yönetim Kurulu’na sunar. 
- Kurumsal Yönetim Komitesi’nin kararları Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda 

nihai karar mercii Yönetim Kurulu’dur. 
 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR 
 
Kurumsal Yönetim Komitesi’nin görev ve sorumlulukları; 
 
- Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu 

prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek, 
- Yönetim Kurulu’na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak,  
- Yatırımcı İlişkileri Departmanı’nın çalışmalarını gözetmek, 
- Kamuya açıklanacak “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu”nun gözden geçirmek, burada yer alan bilgilerin 

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol 
etmek, 

- Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum oranını arttırıcı çalışmalarda bulunmak, 
- Hissedarlar ile Yönetim Kurulu arasında gerekli iletişimi sağlamak, 
- Yönetim Kurulu’na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir 

sistem oluşturmak ve bu hususta politika ve stratejiler belirlemek, 
- Yönetim Kurulu’nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda 

yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyeleri Yönetim Kurulu’na sunmak, 
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması 

konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamalarını belirlemek ve bunların gözetimini yapmak, 
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerileri, şirketin 

uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek, 
- Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri 

belirlemek, 
- Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere 

verilecek ücretlere ilişkin önerileri Yönetim Kurulu’na sunmak, 
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer 

görevleri yerine getirmek, 
 

YÜRÜRLÜLÜK  
 
Kurumsal Yönetim Komitesi’nin yapısı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 3 Ocak 2014 tarihinde yayınlanarak 
yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan hükümler çerçevesinde gözden geçirilmiştir. 
Gerektikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir. 


