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2005 y›l›nda çok önemli bir at›l›m gerçeklefltiren Migros,
Tansafl Perakende Ma¤azac›l›k T.A.fi.’yi sat›n alm›fl
ve sektörde liderli¤ini perçinlemifltir. ‹ki flirketin Migros
bünyesinde birleflmesiyle yarat›lacak sinerji ve elde
edilecek verimlilik art›fl›, pazardaki rekabet gücünü
yükseltecek ve müflterilere daha avantajl› fiyatlarla
mal ve hizmet sunma olana¤› sa¤layacakt›r.
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Migros Türk T.A.fi. 1954 y›l›nda ‹sviçre Migros Kooperatifler Birli¤i ve ‹stanbul
Belediyesi'nin ortak giriflimi ile ‹stanbul’da kurulmufltur. G›da ve tüketim maddelerini
belediye kontrolü alt›nda üreticiden sa¤lamak ve bu ürünleri sa¤l›¤a uygun koflullarda
ve ekonomik fiyatlarla ‹stanbullulara ulaflt›rmak amac›yla kurulan Migros, ilk ma¤azas›n›
1957 tarihinde Beyo¤lu bal›k pazar›nda açm›flt›r. Migros’un ço¤unluk hisseleri 1975
y›l›nda Koç Grubu taraf›ndan devir al›nm›fl, bu tarihten itibaren ma¤azalar›n›n say›s›
h›zla artm›flt›r.

2005 y›l› itibariyle yurt içinde 7 co¤rafi bölgede 79 M, 79 MM, 33 MMM, 311 fiok
ve 3 hipermarkette hizmet veren Migros, yurt d›fl›nda ifltirakleri vas›tas›yla
Azerbaycan’da 3, Rusya’da 49, Kazakistan’da 5, Bulgaristan’da 3 ve Makedonya’da
1 Ramstore olmak üzere toplam 566 ma¤azaya ulaflm›flt›r.

2005 y›l›nda ulusal perakende zinciri Tansafl’› sat›n alarak sektördeki liderli¤ini
perçinleyen Migros bu birleflmeyle sat›n alma, stok, lojistik, depolama, da¤›t›m,
sabit k›ymetler ve bilgi teknolojileri gibi maliyet kalemlerinde önemli tasarruflar
sa¤lamay› hedeflemektedir.

Türkiye’de modern perakende sektörünün öncüsü konumunda olan Migros,
günümüzde çok genifl kullan›m alan›na sahip ma¤azalar›nda, g›da ve ihtiyaç
maddelerinin yan› s›ra k›rtasiye, züccaciye, beyaz eflya, kitap, kaset ve konfeksiyon
gibi bölümleriyle hemen hemen tüm müflteri gereksinimlerini karfl›lamaktad›r.

Migros sahip oldu¤u de¤erleri, kurum kültürü, sosyal sorumluluk bilinci ve güven
veren kurumsal kimli¤iyle ülkesine ve müflterilerine hizmet etmeye devam ediyor.
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Türkiye

Bulgaristan

Azerbaycan

Rusya

Kazakistan

Modern perakendecilikte Türkiye ve çevre ülkelere yay›lma ve tüketici beklentilerinin
hep önünde olma stratejisiyle, farkl› formatlarda hizmet vererek tüketiciye en yak›n
olmakt›r.

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.

Ana stratejimiz, müflterilerimize; modern, güvenilir, ekonomik ve geleneksel Koç
de¤erlerimizden gelen yüksek kalitede hizmet sunmakt›r.
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vizyon
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stratejiler

Makedonya



2.686 milyon YTL
Migros’un konsolide sat›fllar› %18 art›fl göstermifltir.

107 milyon YTL
Migros’un konsolide esas faaliyet kâr› %39 artm›flt›r.

140 milyon müflteri
Migros’un müflteri say›s› %8 oran›nda artm›flt›r.

566 ma¤aza
Migros’un yurt içi ve yurt d›fl› ma¤aza say›s› %12 artm›flt›r.

Tüm hissedarlar›, müflterileri ve çal›flanlar› için de¤er üretmeye
devam eden Migros 2005 y›l›nda da baflar›l› sonuçlara imza
atm›flt›r.



Sat›fl ve Marjlar 2005 % 2004 %

Sat›fllar 2.686.100 100,0 2.273.937 100,0

Brüt Kâr 636.996 23,7 511.045 22,5

Esas Faaliyet Kâr› 107.382 4,0 77.028 3,4

VAFÖK (EBITDA) 185.164 6,9 140.072 6,2

Vergi Öncesi Kâr 98.279 3,7 103.949 4,6

Net Kâr 73.705 2,7 74.687 3,3

Konsolide Sonuçlar (bin YTL)

Sat›fl ve Marjlar 2005 % 2004 %

Sat›fllar 2.257.813 100,0 1.901.310 100,0

Brüt Kâr 511.583 22,7 405.586 21,3

Esas Faaliyet Kâr› 74.787 3,3 45.821 2,4

VAFÖK (EBITDA) 139.330 6,2 98.197 5,2

Yurt ‹çi Sonuçlar (bin YTL)

finansal göstergeler
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tarihçe
1954-1974 1954 y›l›nda ‹sviçre Migros Kooperatifler
Birli¤i ve ‹stanbul Belediyesi'nin giriflimleri ile
‹stanbul'da kurulan Migros, baflta tüketim maddelerini
tüketicilere 45 sat›fl arabas› ile ulaflt›rm›fl, daha sonra
ilki 1957'de bal›k pazar›nda Beyo¤lu ma¤azas› olmak
üzere çeflitli semtlerde ma¤azalar açm›flt›r.

1975-1979 1975 y›l›nda Migros'un ço¤unluk hisseleri
Koç’a devredilmifltir. Bu tarihten itibaren Koç’la gelen
dinamizm ile Migros, ‹stanbul içinde ma¤aza say›s›n›
h›zla art›rm›flt›r.

1980-1990 1981 y›l›nda Migros'un çeflitli ilaveler ve
geliflmelerle uzun y›llar kullan›lan Bayrampafla ana
deposu hizmete girmifl, bakliyat gibi ürünlerin hijyenik
olarak depolanarak ve paketlenerek sa¤l›kl› bir flekilde
sat›fla haz›rlanmas› için yat›r›mlar yap›lm›flt›r.

1989 y›l› sonunda 2 büyük ilde 34 ma¤azayla hizmet
veren Migros, tüketiciler taraf›ndan "Dürüst Sat›c›"
kimli¤iyle benimsenmifltir.

1991-1993 Migros 1991 y›l›nda halka aç›larak ‹stanbul
Menkul K›ymetler Borsas›’na kote olmufltur. Migros,
yeni bölgelerde yayg›nlafl›p, gerekli altyap› çal›flmalar›n›
da tamamlayarak MMM Migros Antalya'y› hizmete
açm›fl, Antalya Bölge Müdürlü¤ü'nü kurmufltur. Sadece
‹stanbul, ‹zmir, Antalya, Bursa gibi büyük illerde de¤il,
Marmaris, Bodrum, Silivri, Yalova gibi tatil yörelerinde
de müflterilerine hizmet vermeye bafllam›flt›r.

1992 y›l›nda Migroslarda tüketiciye kredi kart›yla ödeme
kolayl›¤› sa¤lanm›flt›r.

1994-1995 Migros kuruluflunun 40. y›l›nda bulundu¤u
il ve bölgelerde yeni Migroslarla müflterilerine merhaba
derken, hizmet a¤›n› Adana, Gaziantep, Edirne,
Tekirda¤ ve Eskiflehir'e geniflleterek Güneydo¤u
Anadolu bölgesi de dahil 5 co¤rafi bölgede 17 ile
yaym›flt›r. Euromoney dergisi taraf›ndan Türkiye'nin
en baflar›l› flirketi seçilmifltir.

1995 y›l›nda fiok Ucuzluk Marketlerini de devreye
sokarak, sektörde bir yenili¤e daha imza atm›flt›r.

1996 Migros, 1996 y›l›nda Azerbaycan'da ilk yurt d›fl›
ma¤azas› Ramstore'u Bakü'de açm›flt›r.

1996 y›l›nda Do¤u Anadolu'daki ilk ma¤azas›
MM Migros Erzurum'u açan Migros, y›l sonunda 6
co¤rafi bölgede toplam 20 ilde 124 ma¤aza ile y›lda
75 milyon kiflinin hizmetindedir.

1997 Moskova’da Ramstore Al›flverifl Merkezi ile yurt
d›fl›nda ikinci yabanc› ülkede hizmet vermeye
bafllam›flt›r.

Müflterilerini Migros Sanal Market'le tan›flt›ran Migros,
Internetle al›flveriflin öncülü¤ünü yapm›flt›r.

1997 y›l›nda ma¤aza say›s›n› yurt içinde 169'a, yurt
d›fl›nda Bakü ve Moskova'da 6'ya ç›karan Migros,
toplam 175 ma¤azas› ile hizmet sunmaya bafllam›flt›r.

1998 Yurt içinde 6 co¤rafi bölgeye yay›lan Migros,
1998 y›l›nda Denizli, Hatay, Isparta, Elaz›¤,
Kahramanmarafl illerinde de hizmet vermeye bafllam›fl,
hizmet a¤›n› 27 ile yayg›nlaflt›rm›flt›r.

Rusya'da ilkinden daha büyük ikinci Ramstore Al›flverifl
Merkezi'ni Maryina Roscha bölgesinde açan Migros,
yurt d›fl› ma¤aza say›s›n› 7'ye ç›kararak, 1998 y›l›nda
Kazakistan'da yeni bir Ramstore Al›flverifl Merkezi’nin
temelini atm›flt›r.

Migros müflteri sadakatini çoklamak ve müflteri talebi
do¤rultusunda kampanyalar düzenleyebilmek için
ilk CRM uygulamas›n› Migros Club ile bafllatm›flt›r.

1999 Yurt d›fl›nda h›zl› büyümesini sürdüren Migros,
Kazakistan'la birlikte Ramstorelar› 3 ülkeye
yayg›nlaflt›rarak, ma¤aza ve al›flverifl merkezi say›s›n›
11'e ulaflt›rm›flt›r. Kazakistan'›n ilki ve en büyü¤ü
olan Ramstore Al›flverifl Merkezi Almaata, dev bir
ticaret ve aktivite merkezi olarak Kazakistan
tüketicilerinin günlük yaflam›n›n bir parças› olmufltur.
Migros’un yurt içinde1999 sonunda sundu¤u avantajlar
ve açt›¤› yeni kulvar nedeniyle benimsenen Migros
Club uygulamas›nda kart say›s› 2,5 milyona ulaflm›flt›r.

Yurt içi ve yurt d›fl› yat›r›mlar›n› her y›l art›ran Migros, güçlü
bir bölgesel zincir olma yönünde emin ad›mlarla ilerliyor.
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 2000 Türkiye’nin ilk Sanal Al›flverifl Merkezi Kangurum
Türkiye’nin her köflesine hizmet vermeye bafllam›flt›r.
Sektöründe lider 48 ma¤azan›n 25.000’i aflk›n ürünüyle
hizmete bafllayan Kangurum’da firma say›s› y›l sonunda
60’a ulaflm›flt›r.

Migros, yurt içinde ve yurt d›fl›nda birçok bölgede 128
ma¤aza açarak, ma¤aza say›s›n› 450’ye yükseltmifltir.

2001 Migros yurt d›fl›nda 4. ülke olan Bulgaristan
Sofya'da Ramstore açt›, böylece ülkenin do¤usundan
sonra bat›s›nda da Ramstorelar genifllemeye bafllad›.
Yurt d›fl›ndaki Ramstore say›s› 16'ya ulaflm›flt›r.

59 ma¤azada, 28 kategoride ve 75.000 ürünle hizmet
veren Sanal Al›flverifl Merkezi Kangurum, 2001 y›l›nda
toptan sat›fllar›n Internet üzerinde yap›lmas›n› sa¤layan
Migros Toptan Market, kurumsal sat›n almay›
sa¤layan B2B hizmete sunulmufltur.

2002 Yurt içinde 1 MMM, 5 MM, 4 M olmak üzere
10 Migros, 23 fiok, yurt d›fl›nda 6's› Rusya'da, 1'i
Bulgaristan'da, 1'i de Azerbaycan'da olmak üzere
toplam 41 yeni yat›r›m› hizmete sokmufltur.

Yurt içinde 65 M, 58 MM, 30 MMM, 273 fiok ve 3
Al›flverifl Merkezi ve hipermarkette hizmet veren
Migros’un yurt d›fl›nda Bakü’de 3, Moskova’da 15,
Kazakistan’da 3, Sofya’da 2 Ramstore ile 2002 y›l›
sonunda ulaflt›¤› ma¤aza say›s› 452‘dir.

2003 Migros, 2003 sonunda "haftada 1" ma¤aza
hedefine ulaflarak, yurt içinde 3 MMM, 10 MM, 12 M
olmak üzere 25 Migros, 18 fiok, yurt d›fl›nda 10'u
Rusya'da, 1'i Bulgaristan'da, 1'i de Azerbaycan'da
olmak üzere toplam 55 yeni yat›r›m› hizmete sokmufltur.

Yurt içinde 7 co¤rafi bölgede 73 M, 68 MM, 33 MMM,
273 fiok ve 3 Al›flverifl Merkezi ve hipermarkette hizmet
veren Migros, yurt d›fl›nda Bakü’de 3, Moskova’da 25,
Kazakistan’da 3, Sofya’da 3 Ramstore olmak üzere
484 ma¤azaya ulaflm›flt›r.

Migros'un yurt d›fl› geniflleme politikas› ile Rusya'da
ilk kez 2003'de Ramstorelar Moskova d›fl›na taflm›fl,
Sibirya'n›n önde gelen eyaletlerinden Krasnoyarsky
bölgesinde aç›lan Ramstore'u, Sibirya'dan sonra,
Tataristan'›n bafl flehri Kazan'da Nisan ay›nda aç›lan
Ramstore izlemifltir.

2004
2004’te Migros 50. y›l›n› büyük bir coflkuyla tüm
müflterileriyle birlikte kutlad›. Migros gelecek 50 y›l
içinde, Türkiye’de modern perakende sektörünün
öncülü¤ünü yaratmak amac›yla, 20 sat›fl kamyonunun
sinyalleri ile ilk yola ç›kt›¤› yer Galata Köprüsü’nde
perakende meflalesini yakt›.

Migros, 2004 y›l› sonunda yurt içinde 6 Migros, 27 fiok,
yurt d›fl›nda 8'i Rusya'da, 1'i Bulgaristan'da, 2'si de
Kazakistan'da olmak üzere toplam 44 yeni yat›r›m›
hizmete sokmufltur.

Migros Nisan ay›nda Ordu’da Karadeniz bölgesinin ilk
Al›flverifl Merkezi’ni, Aral›k ay›nda ise Trabzon’da MM
Migros Trabzon’u hizmete açm›flt›r. Antalya’da aç›lan
M Keykubat, MM Laura ve Side MM, Mersin’de aç›lan
MM Tece’yle birlikte Migros, 40 ilde hizmet vermeye
bafllam›flt›r.

2004 y›l›nda Moskova’da 5 yeni Ramstore hizmete
aç›lm›flt›r. Moskova d›fl›nda ise Ramstore Rostov,
Ramstore St. Petersburg ve Ramstore Samara ile birlikte
Rusya’da 32 ma¤aza ile hizmet verilmeye bafllanm›flt›r.
Kazakistan’da Ramstore Aynabulak ve Ramstore
Atakent’i hizmete açan Migros, Bulgaristan’da da
Ramstore Lozanets’i açm›flt›r.
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yönetim kurulu

Toplant› Gündemi

1. Aç›l›fl ve Baflkanl›k Divan› seçimi,

2. 2005 y›l› faaliyet ve hesaplar› hakk›nda
Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler
Raporu ve Ba¤›ms›z D›fl Denetim fiirketi
Baflaran Nas Serbest Muhasebeci Mali
Müflavirlik A.fi. rapor özetinin okunmas›
ve müzakeresi, Yönetim Kurulu’nun 2005
y›l› bilanço ve gelir tablosu ile ilgili
önerisinin kabulü, de¤ifltirilerek kabulü
veya reddi,

3. Yönetim Kurulu üyelerinin ve
denetçilerin, fiirket’in 2005 y›l›
faaliyetinden dolay› ibra edilmeleri,

4. Yönetim Kurulu’nun 2005 y›l›
kazanc›n›n da¤›t›lmas› ve da¤›t›m tarihi
konusundaki önerisinin kabulü,
de¤ifltirilerek kabulü veya reddi,

5. Görev süreleri dolmufl bulunan
Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar
seçilmeleri veya de¤ifltirilmeleri ve görev
sürelerinin tayini,

6. Görev süreleri dolmufl bulunan
denetçilerin tekrar seçilmeleri veya
de¤ifltirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,

7. Yönetim Kurulu Baflkan ve üyeleri ile
denetçi ücretlerinin tespiti,

M. Vehbi Koç
(1901 - 1996)
Sayg›yla An›yoruz.
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Denetçiler
Ali Yavuz Denetçi

Serkan Özyurt Denetçi

Ahmet Sönmez Denetçi

Üst Yönetim
Aziz Bulgu Genel Müdür

Ender Alkaya Genel Müdür Yard›mc›s› (‹nsan Kaynaklar› ve Endüstri ‹liflkileri)

A. Fuat Yanar Genel Müdür Yard›mc›s› (Yat›r›m)

Erkin Y›lmaz Genel Müdür Yard›mc›s› (Mali ‹fller)

M. ‹hsan Usel Genel Müdür Yard›mc›s› (Pazarlama)

Demir Aytaç Genel Müdür Yard›mc›s› (Sat›fl)

8. fiirket’in sosyal yard›m amac›yla vergi
muafiyetini haiz vak›f ve derneklere 2005
y›l›nda yapt›¤› ba¤›fl ve yard›mlar›n Genel
Kurul’un bilgisine sunulmas›,

9. Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan
yay›nlanan Sermaye Piyasas› Ba¤›ms›z
D›fl Denetleme hakk›nda yönetmelik
gere¤i Yönetim Kurulu taraf›ndan yap›lan
ba¤›ms›z denetleme kuruluflu seçiminin
onaylanmas›,

10. Yönetim Kurulu üyelerine fiirket
konusuna giren iflleri bizzat veya
baflkalar› ad›na yapmalar› ve bu nevi
iflleri yapan flirketlere ortak olabilmeleri
ve di¤er ifllemleri yapabilmeleri
hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun
334. - 335. maddeleri gere¤ince izin
verilmesi,

11. Genel Kurul Toplant› Tutana¤›'n›n
Genel Kurul ad›na Baflkanl›k Divan›'nca
imzalanmas› ve bununla yetinilmesi için
yetki verilmesi,

12. Dilekler.
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Rahmi M. Koç Baflkan

K. Ömer Bozer Baflkan Yard›mc›s›

Cengiz Solako¤lu Üye

Dr. Nüsret Arsel Üye

U¤ur Çatbafl Üye

F. Bülend Özayd›nl› Üye

Y. Ali Koç Üye

Oktay Irs›dar Üye

H. Hasan Y›lmaz Üye

Yönetim Kurulu
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Baflkan mesaj›

Say›n Ortaklar›m›z,

Migros Türk T.A.fi.’nin 51. çal›flma y›l›na iliflkin faaliyet ve
hesaplar›n›n görüflülece¤i Genel Kurul Toplant›s›’na hofl
geldiniz.

Ülkemiz ekonomisi 2005 y›l›nda olumlu bir seyir izledi.
Enflasyon, 30 y›l› aflk›n süredir ilk defa tek haneli seviyelere
indi. Mevduat faizleri ve reel faizlerde düflüfl yafland›.
2001 y›l› krizinden beri ekonomimiz üst üste dördüncü
y›l›nda da büyümeye devam etti. Türkiye’nin büyüyor
olmas› ve bu do¤rultuda uluslararas› sayg›nl›¤›n›n giderek
art›yor olmas› hepimize gurur veriyor.

Y›l içinde yaflanan en önemli geliflmelerden bir tanesi de,
Avrupa Birli¤i ile müzakerelere bafllanmas› oldu. Türkiye
için nihai hedef tam üyelik olmak üzere, art›k geri
dönülemez bir yola girildi. Müzakerelere resmen
bafllanmas›yla çok önemli bir merhale afl›lm›flt›r.

Uluslararas› piyasalarda yaflanan olumlu geliflmelerin de
etkisiyle, 2005 y›l›nda ekonomimize yabanc› sermaye
girifli h›zland›. Yap›lan özellefltirmelere yabanc› yat›r›mc›lar›n
ilgisinin ne kadar yo¤un oldu¤unu hep birlikte gördük.

Bütçe aç›¤›n›n azalt›lmas›, kamu borçlanma
gereksinimlerinin düflürülmesi, s›k› maliye politikas›,
enflasyon hedeflemesine geçilmesi ve uygulanan
politikalardan taviz verilmemesi, gelece¤e daha güvenle
bakmam›z› sa¤lad›. Belirli g›da ürünlerinde KDV oranlar›n›n
düflürülmesi ve kurumsal vergi oranlar›nda yap›lan indirim,
kay›t d›fl› ekonomiyle ve iflsizlikle mücadelede fayda
sa¤layacak geliflmelerdir.

Y›l içinde perakende sektörü aç›s›ndan da son derece
önemli geliflmeler meydana geldi. Sektörde birbiri ard›na
sat›n almalar yafland›. fiirketimiz ise bu süreçte ulusal
perakende zinciri Tansafl’› sat›n alarak sektördeki liderli¤ini
perçinledi. Migros olarak, Tansafl’›n %64,25’i için 351
milyon ABD Dolar› ödedik. Bu sat›n alman›n finansman›n›
fiirket kaynaklar›ndan ve banka kredisi kullanmak suretiyle
karfl›lad›k. Önümüzdeki dönemde, hem büyümemizi
devam ettirmeyi hem de kredi borçlar›m›z› ödemeyi
hedefliyoruz. Bugün Tansafl, gerek faaliyetleri ve gerekse
sahip oldu¤u konumla Türk perakende sektöründe çok
önemli bir flirkettir. Tansafl isminin müflteriler ve özellikle
Ege Bölgesi için önemini biliyoruz, bu ismi koruyaca¤›z.

Tansafl’›n mali yap›s›na bak›ld›¤›nda, finansal borcu yok
denecek kadar az ve nakit yaratan bir fiirket konumunda
oldu¤unu görüyoruz. Migros, Tansafl ile birlikte daha da
güçlenmifltir, bu iflbirli¤inin hepimize ve ülkemize hay›rl›
olmas›n› diliyorum.

Ayn› flekilde, y›l içinde yurt d›fl› yat›r›mlar›m›z da bütün
h›z›yla devam etti. ‹fltiraklerimiz arac›l›¤›yla, yurt d›fl›nda
yeni ma¤azalar açarak h›zl› büyümeye devam ettik.
Baflkent Üsküp’te yeni bir al›flverifl merkezi açarak
Makedonya’da ilk kez faaliyet göstermeye bafllad›k.
Böylece yurt d›fl›nda faaliyet gösterdi¤imiz ülke say›s›
befle ç›kt›. Makedonya’n›n ilk modern al›flverifl merkezi
müflteriler taraf›ndan büyük bir ilgiyle karfl›land›. Rusya’da
h›zl› büyümemiz devam ederken, Kazakistan, Azerbaycan
ve Bulgaristan’da faaliyetlerimiz sürüyor. Her zaman
söyledi¤imiz gibi, güçlü bir bölgesel zincir olma yönünde
emin ad›mlarla ilerliyoruz.

Migros olarak, yurt içinde 7 co¤rafi bölgede 505 ma¤azaya
ulaflt›k. Tansafl ma¤azalar›yla birlikte bu say› 722’ye
yükseldi. Yurt d›fl›nda ise 12 al›flverifl merkezi ve
hipermarket olmak üzere toplam 61 ma¤azada hizmet
veriyoruz. Konsolide sat›fllar›m›z geçen y›la göre %18,1
art›flla 2.686 milyon YTL’ye ulaflt›. Brüt kâr marj›n›
%22,5’den %23,7’ye ç›kard›k. Ayn› paralelde esas faaliyet
kâr›m›z geçen y›la göre %39,4 art›flla 107,4 milyon YTL’ye
ulaflt›. Migros’un konsolide vergi öncesi kâr› 98,3 milyon
YTL olurken, net kâr› 73,7 milyon YTL olarak gerçekleflti.

Etik de¤erlere verdi¤imiz önem ifl yap›fl fleklimize de
yans›yor. Dürüst Sat›c› kimli¤imizle, her geçen gün sosyal
sorumluluk bilincimizi gelifltiriyoruz ve iyi bir kurumsal
vatandafl olarak ülkemize ve müflterilerimize hizmet etmeyi
bir görev biliyoruz.

Yönetim Kurulumuz ve flahs›m ad›na Tansafl ile güçlenen
Migros’a ve gelece¤ine olan inanc›m›z› bir kez daha
sizlerle paylaflmak istiyorum.

Bu vesile ile her zaman yan›m›zda olan müflterilerimize,
daima bize destek olan tedarikçilerimize, geceli gündüzlü
çal›flanlar›m›za ve de siz ortaklar›m›za Genel Kurulumuza
kat›ld›¤›n›z için teflekkür ediyor, sayg›lar›m› sunuyorum.

Rahmi M. Koç
Yönetim Kurulu Baflkan›
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yönetim kurulu raporu

Yönetim Kurulu
2005 y›l›nda Yönetim Kurulu; Rahmi M. Koç’un Baflkan,
K. Ömer Bozer’in Baflkan Vekili, Cengiz Solako¤lu,
Dr. Nüsret Arsel, U¤ur Çatbafl, F. Bülend Özayd›nl›,
Y. Ali Koç, Oktay Irs›dar ve H. Hasan Y›lmaz’›n üye
olarak yer ald›¤› 9 kiflilik bir heyetten oluflmufltur.

08 Nisan 2005 tarihli Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’nda
al›nan karar gere¤i, Yönetim Kurulu üyelerine ayl›k
brüt 1.100 YTL ücret ödenmifltir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleflme
ile Genel Kurul’a verilen yetkiler d›fl›nda kalan tüm
ifller hakk›nda karar almaya yetkilidir.

Ana sözleflmenin 9. maddesine göre, Yönetim Kurulu
üyeleri seçildikleri Genel Kurul’da daha k›sa bir süre
saptanmam›flsa 3 y›l için seçilirler. Ancak süresi biten
üyelerin yeniden seçilmeleri mümkün oldu¤u gibi,
Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini
her zaman de¤ifltirebilir.

Bu vesileyle, Genel Kurul taraf›ndan 2005 y›l› için
seçilen ve süreleri dolan Yönetim Kurulu üyelikleri için
seçim yap›lmas› hususlar›n› onaylar›n›za sunar›z.

Üst Yönetim
Üst Yönetim; Genel Müdür Aziz Bulgu, Genel Müdür
Yard›mc›lar› Ender Alkaya, A. Fuat Yanar, Erkin Y›lmaz,
‹hsan Usel ve Demir Aytaç olmak üzere 6 kiflilik bir
ekipten oluflmaktad›r.

fiirket üst yönetimi, ana sözleflmeye göre Yönetim
Kurulu taraf›ndan seçilerek göreve atan›rlar.

Y›l içinde, fiirket üst yönetiminde vuku bulan de¤ifliklik
yoktur.

fiirketimiz Yönetim Kurulu taraf›ndan,

fiirketimiz ‹nsan Kaynaklar› ve Endüstri ‹liflkilerinden
Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›l›¤› görevinden 31
Aral›k 2005 tarihi itibariyle emekli olan Ender Alkaya
yerine 01 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere,
fiirketimiz ifltiraklerinden Ramenka Ltd (Rusya) Sat›fl
ve Pazarlama’dan Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s›
Özgür Tort’un atanmas›na karar verilmifltir.

Denetçiler
Denetçilerin görev, yükümlülük ve sorumluluklar› ve
denetçili¤e iliflkin di¤er hususlarda Türk Ticaret Kanunu
hükümleri uygulan›r.

Ayn› kanunun 275. madde hükümleri sakl›d›r. Denetçiler
ana sözleflmenin 14. maddesine göre Genel Kurul
taraf›ndan en fazla 3 y›l için seçilirler.

08 Nisan 2005 tarihli Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’nda
al›nan karar gere¤i, denetçilere ayl›k brüt 400 YTL
ücret ödenmifltir.

2005 y›l›nda toplanan Genel Kurul taraf›ndan 1 y›l
süreyle denetçi seçilen Ali Yavuz, Serkan Özyurt ve
Ahmet Sönmez’in görev süreleri dolmufl bulunmaktad›r.
Süreleri dolan denetçiler için seçim yap›lmas›n› ve
görev sürelerinin tespitini Genel Kurulumuz’un onay›na
sunar›z.

Denetimden Sorumlu Komite
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri: X, No.19 say›l›
tebli¤i gere¤i kurulan denetimden sorumlu komite
üyeliklerine U¤ur Çatbafl ve Oktay Irs›dar Yönetim
Kurulumuzca seçilmifltir.

Denetimden sorumlu komite 31 Aral›k 2005 tarihi
itibariyle yap›lan denetim çal›flmalar›n› ve ba¤›ms›z
denetim raporunu incelemifltir. Buna göre, SPK Seri:
XI, No. 25 say›l› tebli¤ hükümleri uyar›nca, SPK
taraf›ndan yay›mlanm›fl muhasebe ilkelerine uygun
olarak haz›rlanan konsolidasyon sonras› mali tablolar›n,
fiirket’in 31.12.2005 tarihindeki gerçek mali durumu
ile an›lan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlar›n› do¤ru
bir biçimde yans›tt›¤› görüflü Yönetim Kurulumuza
iletilmifltir.

Ana Sözleflme De¤iflikli¤i
Esas mukavelenin maksat ve mevzuu ile ilgili 3.,
sermaye ile ilgili 6. maddesinin de¤ifltirilmesi ve geçici
maddenin ilave edilmesi, idare meclisinin görev ve
yetkileri ile ilgili 11., kâr›n taksimi ile ilgili 26. ve ilanlar
ile ilgili 29. maddelerinin Sermaye Piyasas› Kurulu'nun
16.03.2005 tarih 7418 say›l› ve Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤›'n›n 16.03.2005 tarih 1791 say›l› ön izinleri
do¤rultusunda de¤ifltirilmesine 08 Nisan 2005 tarihli
Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’nda karar verilmifl olup,
esas mukavele de¤iflikli¤i 19 Nisan 2005 tarihinde
‹stanbul Ticaret Sicili’ne tescil edilmifl ve bu tescil
22 Nisan 2005 tarih ve 6288 say›l› Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi’nde yay›nlanm›flt›r.
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Sermaye
fiirketimizin Kay›tl› Sermayesi 190.000.000 YTL’dir.
Mevcut 137.700.000 YTL’lik ödenmifl sermayenin
%10’undan fazlas›na sahip olan ortaklar›n adlar›,
paylar›n›n miktarlar› ve sermayeye oranlar› flöyledir:

Migros’un Sektördeki Yeri ve 2005 Y›l› Yat›r›mlar›
G›da ve ihtiyaç sektöründe faaliyet gösteren Migros
Türk T.A.fi., her türlü g›da ve tüketim mallar›n›n
perakende ve perakende tüketimine yönelik toptan
sat›fl›n› yapmaktad›r. Ayr›ca fiirket, yurt içinde ve ba¤l›
ortakl›klar› vas›tas›yla yurt d›fl›nda Al›flverifl Merkezi
iflletmecili¤i faaliyetlerini de sürdürmektedir.

Yurt içinde 7 co¤rafi bölgede 79 M, 79 MM, 33 MMM,
311 fiok ve 3 hipermarkette hizmet veren Migros, yurt
d›fl›nda ifltirakleri vas›tas›yla Azerbaycan’da 3, Rusya’da
49, Kazakistan’da 5, Bulgaristan’da 3 ve Makedonya’da
1 Ramstore olmak üzere toplam 566 ma¤azaya
ulaflm›flt›r. Migros yar›m as›rl›k deneyimi ile sektördeki
liderli¤ini sürdürmektedir.

fiirketimiz 2005 y›l›nda,
M format›nda; Ankara’da ‹ncek, Antalya’da Kafl,
Ayd›n’da Güzel Çaml›, Düzce’de Düzce, Eskiflehir’de
Tepebafl›, K›rklareli’nde Lüleburgaz, Mu¤la’da Güllük
ve Dalyan,

MM format›nda; Ayd›n’da Söke, Bal›kesir’de Alt›noluk,
Erdek, Akçay, ‹stanbul’da Cennet, Çekmeköy,
Büyükçekmece, Ni¤de’de Ni¤de,

MMM format›nda; ‹stanbul’da fiiflli Cevahir olmak üzere
toplam 17 Migros ma¤azas›n› ve

fiok format›nda; 29 sat›fl ma¤azas›n› hizmete açm›flt›r.
Ayr›ca y›l içinde ma¤aza yenileme çal›flmalar›n›
sürdürmüfltür.

Yurt d›fl›nda ise, Makedonya’da 1 ve Rusya'da 17
olmak üzere toplam 18 yeni Ramstore ma¤azas› açarak
yat›r›mlar›n› sürdürmüfltür.

Finansal Yap›ya ‹liflkin Bilgiler
Faaliyet sonuçlar›m›z konsolide olarak ve Sermaye
Piyasas› Kurulu (“SPK”) taraf›ndan yay›mlanan
muhasebe ve raporlama ilkelerine (“SPK Muhasebe
Standartlar›”) uygun olarak haz›rlanm›flt›r. SPK XI-25
no’lu “Sermaye Piyasalar›nda Muhasebe Standartlar›”
tebli¤inde kapsaml› bir muhasebe ilkeleri seti
yay›nlam›flt›r. An›lan tebli¤de, alternatif olarak
Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu (“IASB”)
taraf›ndan ç›kar›lm›fl olan Uluslararas› Finansal
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Migros Türk T.A.fi. Sermaye Da¤›l›m› (bin YTL)

Ad› Oran› Pay Tutar›

Koç Holding A.fi. %51,06 70.307

Halka Aç›k K›s›m %48,94 67.393

Toplam %100,00 137.700



Raporlama Standartlar›’n›n (“UFRS”) uygulanmas›n›n
da, SPK Muhasebe Standartlar›na uyulmufl say›laca¤›
belirtilmifltir. Tansafl Perakende Ma¤azac›l›k T.A.fi.
10 Kas›m 2005 tarihi itibariyle sat›n al›nd›¤›ndan bu
tarihten sonraki faaliyetlerine iliflkin finansal sonuçlar›
konsolidasyona dahil edilmifltir.

fiirketimizin konsolide sat›fllar›, 2005 y›l›nda bir önceki
y›la göre %18 art›fl göstererek 2.686 milyon YTL’ye
ulaflm›flt›r. Konsolide brüt kâr tutar› ise %25 art›fl
göstererek 637 milyon YTL’ye ulaflm›flt›r. Bu art›fl brüt
kâr marj›nda %22,5’ten %23,7’ye olan bir yükselifle
karfl›l›k gelmektedir. Brüt kârl›l›k yükselirken, esas
faaliyet kâr› %39 art›fl göstererek 107 milyon YTL’yi
aflm›flt›r. Di¤er bir deyiflle, esas faaliyet kâr marj›
geçen y›lki %3,4 seviyesinden %4 seviyesine
yükselmifltir. Bu art›flta özellikle yurt içi faaliyetlerdeki
iyileflme etken olmufltur. fiirketimizin vergi öncesi net
kâr› 98,3 milyon YTL olarak gerçekleflirken, net dönem
kâr› 73,7 milyon YTL olmufltur.

Toplam yükümlülüklerimizin pasifler içerisindeki oran›
%66’d›r. Aktif toplam›n›n % 31’i dönen varl›klara,
%69’u ise duran varl›klara tahsis edilmifltir. Bu oranlar
geçen y›l s›ras›yla, %50, %40 ve %60’d›r.

Kâr Da¤›t›m Önerisi ve Sonuç
2005 y›l› faaliyetleri sonucu fiirketimiz konsolide olarak
73.705.332,00 YTL vergi ve ana ortakl›k pay sonras›
net kâr gerçeklefltirmifltir. Elde edilen bu kârdan,
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas› Mevzuat›
ile esas sözleflme hükümlerine göre ayr›lan
2.253.355,73 YTL birinci tertip kanuni ihtiyat

düflüldükten sonra geriye kalan 71.451.976,27 YTL’nin
ola¤anüstü yedek akçelere ayr›lmas›n›, Sermaye
Piyasas› Mevzuat› çerçevesinde tespit edilen
53.920.573,70 YTL tutar›ndaki da¤›t›labilir kârdan,
1999 y›l› di¤er kazançlara isabet eden ola¤anüstü
ihtiyatlardan 8.434.153,82 YTL, 2002 y›l› di¤er
kazançlara isabet eden ola¤anüstü ihtiyatlardan
10.272.901,77 YTL ve 2003 y›l› di¤er kazançlara
isabet eden ola¤anüstü ihtiyatlardan 1.947.944,41
YTL olmak üzere toplam 20.655.000 YTL tutar›nda
kâr pay›n›n sermayeye eklenmek suretiyle da¤›t›lmas›n›
ve bu suretle 1 YKr’lik nominal hisseye %15 oran›nda
bedelsiz hisse senedi verilmesini, bedelsiz hisse
da¤›t›m› ile ilgili sürece Genel Kurul toplant›s›n›
müteakip derhal bafllanmas›n›,

Onaylar›n›za sunar›z.

Bu suretle, önerimizin kabul görmesi durumunda,
fiirketimizin mevcut durumda 137.700.000 YTL
tutar›nda olan ödenmifl sermayesi, %15 oran›nda
20.655.000 YTL art›r›larak 158.355.000 YTL’ye
ulaflacakt›r.

Say›n Ortaklar›m›z,

2005 y›l› çal›flmalar›m›z› ve elde edilen neticeleri
bilgilerinize sunmufl bulunmaktay›z. 31 Aral›k 2005
tarihli konsolide bilanço ve gelir tablosunu onay›n›za
arz ederiz.

Sayg›lar›m›zla,
Yönetim Kurulu

fiirketimizin vergi öncesi net kâr› 98,3 milyon YTL olarak
gerçekleflirken, net dönem kâr› 73,7 milyon YTL olmufltur.
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Migros Türk T.A.fi.
Genel Kurulu’na

fiirketin 2005 y›l› hesap dönemi ile ilgili murakabe çal›flmalar›m›z›n sonuçlar› afla¤›da yüksek görüfllerinize
sunulmufltur.

1. fiirket, Sermaye Piyasas› Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesi içinde yürüttü¤ü faaliyet konular›nda baflar›l›
bir dönem geçirmifltir.

2. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat gere¤ince tutulmas› zorunlu defter ve kay›tlar›n kanunlar›n icaplar›na
uygun bir flekilde tutuldu¤u ve kay›tlar› tevsik edici belgelerin muntazam bir flekilde muhafaza edildi¤i görülmüfltür.

3. Görüflümüze göre içeri¤ini benimsedi¤imiz Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan düzenlenen Seri: XI, No: 25
say›l› “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤” hükümlerine uygun olarak haz›rlanan ekli
31.12.2005 tarihi itibariyle düzenlenmifl, SPK’n›n 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon
muhasebesi uygulamas›n›n gerekli olmad›¤›na dair 17 Mart 2005 tarihli karar›na paralel olarak enflasyon düzeltmesi
yap›lmam›fl konsolidasyon sonras› mali tablolar fiirket’in an›lan tarihteki gerçek mali durumu ile an›lan döneme
ait gerçek faaliyet sonuçlar›n› do¤ru bir biçimde yans›tmaktad›r.

4. fiirket yönetimi ile ilgili kararlar›n usulüne uygun flekilde tutulan karar defterine geçirildi¤i görülmüfltür.

Netice olarak, Yönetim Kurulu taraf›ndan haz›rlanm›fl bulunan raporda özetlenen fiirket çal›flmalar› ve Sermaye
Piyasas› mevzuat›na uygun olarak düzenlenen konsolidasyon sonras› mali tablolar ile Yönetim Kurulu’nun
kâr›n da¤›t›m› ile ilgili önerilerinin tasvibini ve Yönetim Kurulu’nun aklanmas› hususunu Genel Kurul’un yüksek
görüfllerine sunar›z.

‹stanbul, 16.03.2006

Sayg›lar›m›zla,

Ali Yavuz Ahmet Sönmez Serkan Özyurt

konsolidasyona tabi

denetçi raporu



Yurt içinde 7 co¤rafi bölgede 79 M, 79 MM, 33 MMM, 311 fiok ve 3 hipermarkette hizmet
veren Migros, yurt d›fl›nda Azerbaycan’da 3, Rusya’da 49, Kazakistan’da 5, Bulgaristan’da
3 ve Makedonya’da 1 Ramstore olmak üzere toplam 566 ma¤azaya ulaflm›flt›r.
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2005 y›l› faaliyetleri

Ekonomik De¤erlendirme
ve Perakende Sektörü
Ülkemiz ekonomisi 33 y›l aradan sonra 2005 y›l›nda
yeniden tek haneli enflasyonla tan›flt›. Enflasyon,
TÜFE’de %7,72 ve ÜFE’de %2,66 olarak gerçekleflti.
Böylece enflasyon, 2002 y›l›ndan itibaren üst üste
dördüncü y›lda resmi hedeflerin alt›nda kalm›fl oldu.
Ayn› paralelde, mevduat faizleri ve reel faizlerde düflüfl
yafland›. D‹E verilerine göre, 2005 y›l›nda GSMH
büyüme h›z› reel %7,6 olarak aç›kland› ve baflta inflaat
sektörü olmak üzere güçlü büyüme rakamlar›na ulafl›ld›.

Y›l içinde, uluslararas› piyasalarda yaflanan pozitif
geliflmelerin de etkisiyle makro düzeyde olumlu
geliflmeler izlendi. Y›l boyunca s›k› para politikas›na
devam edildi ve IMF ile 10 milyar ABD Dolar› tutar›nda
mali yard›m› kapsayan yeni bir ekonomik program
bafllat›ld›. Bu program, uluslararas› piyasalara ve iç
piyasalara güven verdi. Uluslararas› piyasalarda
sermayenin geliflmekte olan ülkelere yönelmesinin de
etkisiyle, ülkemize yabanc› sermaye ak›fl›nda çarp›c›
bir art›fl görüldü ve ekonomimize y›l içinde yaklafl›k
10 milyar ABD Dolar› tutar›nda do¤rudan yabanc›
sermaye girifli yafland›. Bu döviz kurlar› üzerinde bask›
yaratt› ve y›l içinde T.C. Merkez Bankas›’n›n al›m
yönünde müdahalelerine ra¤men YTL de¤erlenmeye
devam etti. T.C. Merkez Bankas›’n›n döviz rezervlerinde
belirgin bir yükselifl görüldü. Ancak ucuz döviz
nedeniyle ithalat art›fl› h›zland› ve petrol fiyatlar›ndaki
art›fl›n da etkisiyle cari aç›k GSMH’nin %6’s›n› aflarak
22,8 milyar ABD Dolar› seviyelerine yükseldi.

Y›l içinde yaflanan en önemli geliflmelerden bir tanesi
de, 03 Ekim 2005’de Avrupa Birli¤i ile müzakerelere
bafllanmas› oldu. Uzun ve meflakkatli bu yolda Türkiye
istedi¤ini elde etti ve müzakerelere resmen bafllad›.
Nihai hedef tam üyelik olmak üzere bu geliflmeyi
ülkemiz için çok önemli bir dönüm noktas› olarak
de¤erlendiriyoruz.

Özellefltirme konusunda da ciddi mesafe kaydedildi.
Erdemir, Tüprafl ve Türk Telekom gibi de¤erli kamu
kurulufllar›, yabanc› flirketlerin de yo¤un ilgisi alt›nda
yap›lan fleffaf ihalelerle sat›ld›. Ayn› paralelde kamu
borçlanma gereksinimleri azalt›ld› ve özellefltirme
gelirleri ekonomiye bir nebze de olsa soluk ald›rd›.
Bütçe aç›¤›n›n GSMH’ya oran›, y›llardan sonra ilk kez,
%3 olan Avrupa Birli¤i Maastricht kriterinin de alt›na
indi.

T.C. Merkez Bankas› 2006 y›l›nda enflasyon
hedeflemesine geçece¤ini aç›klayarak 2006-2008
y›llar› için enflasyon hedeflerini aç›kland›. S›ras›yla %5,
%4 ve %4 olarak aç›klanan bu hedefler, Merkez
Bankas› aç›s›ndan ba¤lay›c› nitelikte olmakla beraber
ifl dünyas›n›n önünü görebilmesi ve yat›r›m planlar›n›
buna göre flekillendirmesine yard›mc› olmas› aç›s›ndan
son derece önemli ve faydal›d›r.

Y›l içinde yaflanan bir di¤er önemli geliflme, kurumlar
vergisi oranlar›n›n 2006 mali y›l› kârlar›na uygulanmak
üzere 2007’den itibaren %30’dan %20’ye
düflürülece¤inin aç›klanmas› oldu. Bu uygulama, kay›t
d›fl› ekonomiyle mücadeleye katk› sa¤layaca¤› gibi,
flirketleri daha fazla yat›r›m yapmaya teflvik edecektir.
Bu sayede iflsizlik ile mücadelede mesafe al›nmas›
olas›d›r.
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Sosyal güvenlik reformu, emeklilik yasas›, iflsizlik,
Avrupa Birli¤i ile müzakereler ve cari aç›k gibi konular
2006 y›l›n›n gündem maddeleri olmaya devam
edecektir.

Perakende sektörü aç›s›ndan, ekonomide yaflanan
iyileflmelerin tüketicinin al›m gücünü canland›rmada
yetersiz kald›¤›n› görüyoruz. Y›l içinde, düflen faizler
neticesinde ev, tafl›t ve tüketici kredilerinde tam bir
patlama yafland›. Ayn› paralelde, kredi kart›
harcamalar›ndaki yükselifl tüketicileri baflta lüks tüketim
mallar› olmak üzere, giyim, g›da ve içki harcamalar›nda
k›s›nt›ya gitmek zorunda b›rakt›. Yine y›l içinde petrol
fiyatlar›ndaki h›zl› art›fl, tüm flirketlerde oldu¤u gibi
perakende flirketlerinde de nakliye giderlerinde art›fla
yol açt›.

Harcamalar yöntemiyle GSY‹H içinde özel nihai tüketim
harcamalar› alt›nda gösterilen g›da ve içecek
harcamalar› 2005 y›l›nda 101,4 milyon YTL’yi aflt›.
Di¤er bir deyiflle, 2005 y›l› sonu itibariyle, g›da ve
içecek harcamalar› 75,7 milyar ABD Dolar›’na ulaflt›.
AC Nielsen verilerine göre, toplam ticarette 2005
y›l›nda miktar baz›nda %11 büyüme yaflan›rken,
enflasyondan ar›nd›r›lm›fl YTL baz›nda büyüme %10,2
mertebesindedir. Organize perakendenin toplam
perakende içerisindeki pay› ise 2005 y›l sonu itibariyle
%35,3’tür. (Retailing Institute Chain Insight Raporu,
2005)

Ülkemizde 2005 y›l›nda perakende sektörünün
dengelerinde önemli de¤iflimler meydana geldi.
‹lk olarak Frans›z ortakl› perakende zinciri CarrefourSA,
Gima’y› sat›n ald›. Sonras›nda fiirketimiz ana orta¤›
Koç Holding ile birlikte, ulusal süpermarket zinciri
Tansafl’› 10 Kas›m 2005’te bünyesine katt› ve sektörde
liderli¤ini perçinledi. Bölgesel bazda ise, Kiler
hipermarketler zinciri, Ankara merkezli Canerler’i sat›n
ald›. Bir önemli geliflme ise, indirim ma¤azac›l›¤›
format›nda hizmet veren B‹M’in halka arz› oldu.
Böylece, halka aç›k perakendeci say›s› 5’e ulaflt›.

Bugün Türk g›da perakende sektörü, çok önemli yerli
ve yabanc› perakende flirketleri bünyesinde bar›nd›ran
ve rekabetin giderek k›z›flt›¤› bir yap›ya sahiptir.
Organize olmayan perakende sektöründe ise, kay›t
d›fl› faaliyet gösteren bir kesim halen varl›¤›n›
sürdürmekte ve haks›z rekabete neden olmaktad›r.
Bu ayn› zamanda, devletimiz için vergi kayb›na yol
açmaktad›r. Bu noktada sektörde, organize
perakendede faaliyet gösteren market zincirlerine
yönelik yasal düzenlemelerin yap›lmas›ndan önce,
kay›t d›fl› ekonomiyi önlemeye yönelik yasal
düzenlemelere ihtiyaç vard›r. Bu perspektifte, Avrupa
Birli¤i ile entegrasyon sürecinin de etkisiyle yap›lacak
yasal düzenlemelerle birlikte sektörün gelifliminin
organize perakende yönünde olaca¤› ön görülmektedir.
Bu anlamda, organize perakendenin toplam sektörden
ald›¤› pay›n artaca¤› ve bundan tüketicilerin kârl›
ç›kaca¤› beklenmektedir.



2005 Y›l› Yat›r›mlar›
fiirketimiz, Migros formatl› ma¤azalar›n›n yan› s›ra fiok,
Ramstore, Al›flverifl Merkezi, Sanal Market-Kangurum
ve Toptan Sat›fl olmak üzere farkl› formatlarda
müflterilerine ça¤dafl al›flverifl olana¤› sunmaktad›r.
Migros 2005 y›l›nda yurt içinde organik ve inorganik
büyüme stratejileriyle sektörde sahip oldu¤u liderlik
konumunu perçinlemifltir. Yurt d›fl›nda ise, özellikle
Rusya operasyonlar›na a¤›rl›k verilmek üzere h›zl› bir
büyüme stratejisi uygulanm›flt›r.

fiirketimiz 2005 y›l›nda yurt içinde 8 M, 8 MM ve
1 MMM olmak üzere 17 Migros ve 29 fiok ma¤azas›
açm›flt›r. Yurt d›fl›nda ise, iki ayr› ülkede toplam 18
Ramstore aç›lm›flt›r. Böylelikle, 2005 y›l› içerisinde
toplam 64 yeni yat›r›m hizmete girmifltir. (2004: 44)
2005 y›l› sonu itibariyle, yurt içinde 7 co¤rafi bölgede
79 M, 79 MM, 33 MMM, 311 fiok ve 3 hipermarkette

hizmet veren fiirketimiz, yurt d›fl›nda Azerbaycan’da
3, Rusya’da 49, Kazakistan’da 5, Bulgaristan’da 3 ve
Makedonya’da 1 Ramstore olmak üzere toplam 566
ma¤azaya ulaflm›flt›r.

Migros yurt içinde 5 adet al›flverifl merkezine sahiptir.
Yurt d›fl›nda ise 1 tanesi Kazakistan’da, 1 tanesi
Makedonya’da ve 10 tanesi Rusya’da olmak üzere
toplam 12 al›flverifl merkezi hizmet vermektedir. Yurt
içinde net sat›fl alan› geçen y›la göre %4 mertebesinde
art›fl gösterirken, yurt d›fl› ma¤azalar›n sat›fl alan› %49
art›fl göstermifltir. Rusya’da yer alan Ramstore
ma¤azalar›n›n net sat›fl alan› ise %59 art›flla 120.000
metrekareye ulaflm›flt›r. Yurt içi ve yurt d›fl› toplam net
sat›fl alan› geçen y›la göre %14 art›fl göstererek
481.997 m2 olmufltur. Migros, yeni ma¤azalar açman›n
yan› s›ra, Migros formatl› ma¤azalar›n› keyifli al›flverifl
tarz› ile yenilemeye devam etmifltir.

2004-2005 Net Sat›fl Alan›

2005 (m2) 2004 (m2) De¤iflim (%)

Türkiye 343.040 330.448 3,8

HPM 23.115 23.115 0,0

MMM 98.460 103.405 (4,8)

MM 121.686 113.715 7,0

M 39.373 34.862 12,9

fiok 60.406 55.351 9,1

Yurt d›fl› 138.957 93.024 49,4

Rusya 119.988 75.553 58,8

Kazakistan 9.250 9.250 0,0

Azerbaycan 3.007 3.007 0,0

Bulgaristan 4.364 5.214 (16,3)

Makedonya 2.348 - -

Yurt içi ve

yurt d›fl› toplam 481.997 423.472 13,8

Ma¤aza Say›s› ve Net Sat›fl Alan›

2005 2004 2003 2002
Türkiye 505 463 450 429
HPM 3 3 3 3
MMM 33 33 33 30
MM 79 72 68 58
M 79 72 73 65
fiok 311 283 273 273
Yurt içi net
sat›fl alan› (m2) 343.040 330.448 324.28 299.149
Yurt d›fl› 61 44 34 23
Rusya 49 32 25 15
Kazakistan 5 5 3 3
Azerbaycan 3 3 3 3
Bulgaristan 3 4 3 2
Makedonya 1             -              -              -
Yurt d›fl› net
sat›fl alan› (m2) 138.957 93.024 72.020 56.795

Migros’un yurt içi ve yurt d›fl› toplam net sat›fl alan› geçen
y›la göre %14 art›fl göstererek 481.997 m2 olmufltur. Tansafl
ile birlikte toplam 616.186 m2 ve 783 ma¤azaya ulafl›lm›flt›r.
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Migros 2005 y›l› içinde birçok stratejik noktada yeni
ma¤azalar› müflterilerinin be¤enisine sunmufltur.
fiirketimiz, bir taraftan Ankara, ‹stanbul, ‹zmir ve Bursa
gibi büyük flehirlerde ma¤aza aç›l›fllar›na devam
ederken, di¤er taraftan Antalya ve Mu¤la gibi turistik
flehirlerimiz ve bölgelerinde mevcudiyetini art›rm›flt›r.
Ayr›ca, ulusal perakende zinciri olman›n gere¤i olarak,
Ayd›n, Düzce, Isparta, ‹çel, Konya, K›rklareli, Ni¤de,
Sakarya ve Tekirda¤ gibi Anadolu flehirlerine yap›lan
yat›r›mlarla yurt içi yayg›nl›¤›m›z art›r›lm›flt›r. fiirketimiz
2005 y›l sonu itibariyle 42 ilde müflterilerine hizmet
vermeye devam etmifltir.

2005 Y›l›nda Aç›lan Ma¤azalar
M format›nda (8 adet); Ankara’da ‹ncek, Antalya’da
Kafl, Ayd›n’da Güzel Çaml›, Düzce’de Düzce,
Eskiflehir’de Tepebafl›, K›rklareli’nde Lüleburgaz,
Mu¤la’da Güllük ve Dalyan

MM format›nda (8 adet); Ayd›n’da Söke, Bal›kesir’de
Alt›noluk, Erdek, Akçay, ‹stanbul’da Cennet, Çekmeköy,
Büyükçekmece, Ni¤de’de Ni¤de

MMM format›nda (1 adet); ‹stanbul'da fiiflli, Cevahir

fiok format›nda (29 adet); Ankara’da Çevre, Dikmen,
Beytepe, Antalya’da Ifl›klar Pazar›, Manavgat Lise,
Memurevleri, Bursa’da Çekirge ‹ntam, Güzelyal›, ‹çel’de
Mersin Pirireis, Susano¤lu, Isparta’da ‹stiklal,
‹stanbul’da Elmada¤, ‹stanbul Evleri, F›nd›kzade
Çukurbostan, Pendik Ayd›nl› Yolu, Ümraniye Atakent,
Sahray›cedit Eski Pazar, Selimpafla, Bak›rköy Cevizlik,
Taçspor, Kofluyolu Park, ‹zmir’de Çandarl›, Konya’da
Millet, Mu¤la’da Yata¤an, Göltürkbükü, Sakarya’da
Karasu, Tekirda¤’da fiarköy, Demirkaya, Yeniçiftlik

Ramstore format›nda (18 adet); Makedonya’da Vardar
(AVM), Rusya’da Tobtim, Ismailovsky, Kazan-2,
Garibaldi, Rublovsky, Akademika Pavlova, Volgagrad,
Dostoyevsky, Gudovanseva, Udelny Park (AVM),
Sevastopolsky (AVM), Krasnogorsk, Borovaya, Volsky,
Cheov, Yaroslavsky, Kazan Ikea

Tansafl Hakk›nda
fiirketimiz ana hissedar›m›z Koç Holding A.fi. ile birlikte
Do¤ufl Grubu flirketleri ile 18.08.2005 tarihinde Tansafl
Perakende Ma¤azac›l›k Ticaret A.fi. hisselerinin sat›n
al›nmas› için bir Hisse Devir Sözleflmesi imzalam›flt›r.
Hisse devir bedeli, toplam fiirket de¤eri 547.000.000
ABD Dolar› olmak üzere belirlenmifltir.

Tansafl Perakende Ma¤azac›l›k Ticaret A.fi. hisselerinin
Do¤ufl Holding A.fi. ve di¤er Do¤ufl Grubu
flirketlerinden fiirketimiz ve Koç Holding A.fi. taraf›ndan
sat›n al›nmas› hususunda sat›c›lar ile al›c›lar aras›nda
akdedilen Hisse Devir Sözleflmesi’ne istinaden, 25
A¤ustos 2005 tarihinde Rekabet Kurumu'na yap›lan
baflvuru neticesinde, Rekabet Kurumu'nun devre konu
hisselerin al›c›lara devrine iliflkin vermifl oldu¤u izin
01.11.2005 tarih ve 4573 say›l› yaz›lar› ile taraf›m›za
bildirilmifltir.

Sonras›nda, fiirketimizin 10 Kas›m 2005 tarihinde
yap›lan Yönetim Kurulu toplant›s› gere¤ince; Tansafl
Perakende Ma¤azac›l›k Ticaret A.fi.'nin, fiirket
sermayesinin %64,25'ine tekabül eden beheri 1.000
TL nominal bedelli 205.155.834.633.000 TL tutar›ndaki
205.155.834.633 adet hissesinin 351.454.448 ABD
Dolar› peflin bedel ile sat›c›lar Türkiye Garanti Bankas›
A.fi., Do¤ufl Holding A.fi., Do¤ufl ‹nflaat ve Ticaret
A.fi., Do¤ufl Sigorta Arac›l›k Hizmetleri A.fi., Somtafl
Tar›m ve Ticaret A.fi. ve Start Investment Limited'den
sat›n al›nmas› ifllemi gerçeklefltirilmifltir. Ödeme hisse
devrinden sonra peflin olarak yap›lm›flt›r ve hisse
bedelinin tespitinde beher hissenin peflin de¤eri
0,0017131097 ABD Dolar› olarak dikkate al›nm›flt›r.
Koç Holding A.fi. ise, %13,85 oran›nda Tansafl hissesi
için vadeli 97,6 milyon ABD Dolar› (peflin 75,8 milyon
ABD Dolar›) ödeyecektir. Böylece Koç Grubu Tansafl
hisselerinin %78,1’ine sahip olmufltur.

Migros, toplam 351 milyon ABD Dolar› olan Tansafl’›n
sat›n alma finansman›n›, elindeki nakdi kullanmak ve
yaklafl›k 250 milyon ABD Dolar› banka kredisi almak

fiok
%17,6

Migros
%75,7 Hipermarket

%6,7
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Tansafl Ege, Marmara, Orta Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri’nde
217 ma¤azada 134.189 m2 sat›fl alan› ile faaliyet göstermektedir.

suretiyle yapm›flt›r. Piyasa flartlar›na göre, uygun faiz
oranlar›yla kullan›lan kredilerin ilk y›l› geri ödemesiz
olup, 5 y›l vadelidir.

Migros, Tansafl’›n 351 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki
%64,25’lik hissesini, bedelli sermaye art›fl›na
gitmeksizin, di¤er bir deyiflle ortaklar›ndan sermaye
talep etmeksizin finanse etmifltir. Migros, 2006 y›l›nda
Tansafl ile birleflmeyi hedeflemektedir. Tansafl’›n sat›n
al›nmas›nda kullan›lan ilk y›l› geri ödemesiz 5 y›ll›k
kredinin anaparas› ve faizi birleflik fiirket’in ileriki y›llarda
yarataca¤› nakit ile ödenecektir. Böylece Migros
hissedarlar›, herhangi bir nakit katk›s›nda bulunmadan
daha de¤erli bir fiirket’in (Migros+Tansafl’›n) hisse
senetlerine sahip olacaklard›r.

Hisse devri sonras› SPK’ya ça¤r› baflvurusu Koç Holding
A.fi. taraf›ndan yap›lm›fl olup, ça¤r› (16.01.2006-
30.01.2006) tarihleri aras›nda gerçeklefltirilmifltir. Ça¤r›
sat›n alma fiyat›n›n belirlenmesinde Tansafl’›n Do¤ufl
Grubu fiirketleri’nden sat›n al›nan paylar›n›n sat›n alma
bedeli esas al›nm›flt›r. Buna göre Koç Holding A.fi.
taraf›ndan ‹MKB’de 1,00 YTL nominal de¤erli Tansafl
hissesi için teklif edilen fiyat 1,7131097 ABD Dolar›’n›n
YTL karfl›l›¤›d›r. YTL fiyat›n hesaplanmas›nda Tansafl
paylar›n›n devir/sat›n al›nm›fl oldu¤u 10 Kas›m 2005
tarihindeki T.C. Merkez Bankas› (TCMB) ABD Dolar›
Döviz Al›fl Kuru veya ça¤r›n›n bafllayaca¤› günden
önceki ifl günü saat 15:30’da TCMB taraf›ndan aç›klanan
gösterge niteli¤indeki ABD Dolar› Döviz Al›fl Kuru’ndan
yüksek olan› kullan›lm›flt›r. Buna göre, nihai ça¤r› fiyat›,
1,00 YTL nominal de¤erli her bir Tansafl pay› için 2,321
YTL olarak gerçekleflmifltir.

Ça¤r› sonras› Tansafl’taki hisse da¤›l›m› afla¤›daki
flekilde oluflmufltur:

Tansafl 1986 y›l›nda kurulmufl olup, 2005 y›l sonu
itibariyle Tansafl ve Macrocenter markalar› ile Ege,
Marmara, Orta Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri’nde 217
ma¤azada 134.189 m2 sat›fl alan› ile faaliyet
göstermektedir. (2004: 206 ma¤aza ve 123.053 m2

sat›fl alan›)

Y›l içinde üç ma¤aza sat›fla kapanm›fl olup, 12.539 m2

net sat›fl alan›na sahip 14 yeni ma¤aza aç›lm›flt›r.
Tansafl ma¤azalar› Mini, Midi, Maxi ve Exclusive –
Macrocenter olmak üzere dört format alt›nda
toplanm›fllard›r. fiirket ayr›ca ‹zmir-Buca’da entegre et
üretim tesislerinde ma¤azalar›nda sat›lan taze et
mamullerini üretmektedir.

fiirket’in y›l içinde yap›lan kampanyalar ve sat›fl art›r›c›
çal›flmalarla hizmet verdi¤i müflteri say›s› geçen y›la
göre %13 artarak 88 milyona ulaflm›flt›r. Ayn› paralelde,
fiirket’in net sat›fllar› geçen y›la göre %18 oran›nda
artarak 1.270 milyon YTL’ye ulaflm›flt›r. Uygulanan
operasyon stratejileriyle brüt kâr marj› da geçen y›lki
%23 seviyesinden %24,1’e yükselmifltir. Brüt kârl›l›ktaki
art›fl operasyonel kârl›l›¤a da yans›m›flt›r. Net esas
faaliyet kâr› geçen y›l 4,9 milyon YTL negatif de¤er
gösterirken, bu y›l %3,7 marja karfl›l›k gelen 46,4 milyon
YTL’ye ulafl›lm›flt›r.

fiirket 2005 y›l sonu itibariyle çok düflük seviyede
finansal borca sahip olup, nakit yaratan bir flirket
konumundad›r.

2002 y›l›ndan 2004 y›l›na kadar azalarak gelen “Net
Zarar”, yerini “Net Kâr”a b›rakm›flt›r. Tansafl, 2005
y›l›nda 14,2 milyon YTL vergi sonras› net kâra ulaflm›flt›r.

Tansafl art›k büyümesini ve finansal borç geri
ödemelerini d›fl kayna¤a ihtiyaç duymadan
operasyonlar›ndan sa¤lad›¤› nakit ile finanse etmektedir.

Tansafl Sermaye Da¤›l›m›

Sermaye Da¤›l›m› (TL) Hisse Oran› (%)

Migros Türk T.A.fi. 205.155.834.633.000 64,25

Koç Holding A.fi. 55.745.477.827.000 17,46

Di¤er 58.401.066.665.000 18,29

Toplam 319.302.379.125.000 100,00

Tansafl Ma¤azalar›

Format    Ma¤aza Adedi Net Sat›fl Alan› (m2)

Mini 110 34.135

Midi 69 48.863

Maxi 32 46.860

Macrocenter 6 4.331

Toplam 217 134.189
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Pazarlama ve Sat›fl Aktiviteleri
Migros Club ve CRM (Müflteri ‹liflkileri Yönetimi),
Migros’un rakiplerinden fark yaratan özelliklerinden
biri olan kifliye özel uygulamalar›n› 2005 y›l›nda
geniflleterek devam ettirmifltir. ‘360o Müflteri Bilgisi ‘
ad› verilen çal›flma sayesinde müflterimizi tüm
özellikleriyle tan›ma imkân› gelifltirilmifl ve müflteriye
yönelik yap›lan kampanyalar›n çeflitlili¤i art›r›lm›flt›r.

Migros Club Kart aktif müflteri say›s› 2004 y›l›na göre
%8 oran›nda artarak 4,4 milyonu aflm›flt›r. Migros Club
Kart ile yap›lan sat›fllar›n oran› %78,1 oran›nda olmufltur.
Özellikle y›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren kullan›m
oranlar›n›n %80’i geçti¤i gözlenmifltir.

2004 y›l›nda bafllat›lan altyap› ve analitik çal›flmalar›n
uygulamalar› h›zl› ve etkin bir biçimde 2005 y›l›nda da
devam etmifltir. Pilot olarak denenen ve baflar›l› görülen
tüm kampanyalar her ay düzenli olarak uygulanmaya
devam etmifltir. Yeni müflteri bulma, müflteriyi geri
kazanma ve en önemlisi müflteri sadakatini koruma
olarak adland›r›lan Migros müflteri pazarlama stratejileri,
her ay bafllat›lan kampanyalar sayesinde sürekli
uygulanan ve sonuçlar› al›nan stratejilere
dönüfltürülmüfltür.

Migros’un perakende sektöründe farkl› olarak öne
koydu¤u uygulamalardan biri olan eve direkt
postalamalar›n say›s› artarak devam etmifltir. Her
müflteriye yap›lan gönderiler, kifliye özel indirim kuponu
ve indirim çekinden oluflmaktad›r. 850.000 müflteriye
ve y›lda 10 farkl› dönemde yap›lan gönderimler

Migros’un oldu¤u kadar di¤er Koç fiirketleri’nin de
kulland›¤› bir mecra haline gelmifltir. Özellikle diyet,
gurme gibi yaflam tarz›n› hedef alan gönderilerin geri
dönüflleri %43’e kadar yükselmifltir.

Migros, 2005 y›l›nda Migros Club Kart kullanan
müflterilerinin g›da kadar temel bir ihtiyaç maddesi
olan petrol ürünlerinde de avantaj sa¤lamalar› amac›yla
Opet ile büyük bir iflbirli¤ine gitmifltir. Yap›lan iflbirli¤i
kapsam›nda Migros Club ve Opet Kart sahipleri,
Migros ma¤azalar› ve Opet benzin istasyonlar›nda
yapt›klar› al›flverifllerinde puan kazanmaktad›rlar.
Kazan›lan puanlar, bedava al›flverifl olarak
kullan›labilmektedir. Yap›lan iflbirli¤i sayesinde elde
edilen yeni müflterilere akaryak›t ve g›da al›flveriflinde
çoklu kazanç sunulabilmifltir.

Migros Club uygulamalar› ve CRM (Müflteri ‹liflkileri
Yönetimi) için 2005 y›l›, yap›lan çal›flmalar›n sektörde
yaratt›¤› fark›n ilgili kurumlar taraf›ndan ödüllendirildi¤i
bir y›l olmufltur. Her sene organize edilen ‘Perakende
Günleri’ konferans›nda perakende sektöründe yenilikçi,
yarat›c› ve özgün yaklafl›mlar› ile Migros CRM
Uygulamas› "Maximum Özel Ödülü"ne hak kazanm›flt›r.
Bunun yan›nda ilk defa bu sene Koç Holding taraf›ndan
verilmeye bafllanan “CRM Öncüsü” ödülüne de Migros
lay›k görülmüfltür.

Migros Müflterileri 2005 Y›l›nda Kampanyalar›n ve
‹ndirimlerin Keyfini Ç›kartmaya Devam Etti...
“9-12 Saatleri Aras› %10 ‹ndirim”, “51. Y›l”, “Hafta ‹çi
Al›flverifline Hafta Sonu ‹ndirimi”, “Ramazan Al›flverifline

Migros Kartl› Sat›fllar
%78,1

Di¤er
%21,9
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6. çal›flma y›l›n› geride b›rakan Kangurum Sanal Al›flverifl
Merkezi 100 bin çeflitten fazla ürünü Internet üzerinde
müflterileri ile buluflturmaktad›r.

Bayram ‹ndirimi”, “Migros Markal› Ürünlerde 2.si %50
‹ndirimli”, “fiok Ma¤azalar›nda Tüm Ürünlerde 2.si %25
‹ndirimli”, “fiok Markal› Ürünlerde 2.si %50 ‹ndirimli”,
“Hafta Sonu ‹ndirim Kampanyas›” ve özellikle meyve-
sebze ve et ürünlerinde yap›lan “Günün ‹ndirimi”
kampanyalar›yla müflteri ve sat›fl art›fl› sa¤lanm›flt›r.
2005 y›l›nda müflteri say›s› %8’lik bir art›fl göstermifl
ve 140 milyondan fazla müflteriye hizmet verilmifltir.

Migros B2B Sistemi, Tedarikçilerimiz ‹çin Vazgeçilmez
Bir Platform Haline Gelmifltir…
7 gün 24 saat hizmet veren B2B sistemi Migros'un
tedarik zinciri operasyonlar›n›n ifl ortaklar›yla birlikte
verimli ve etkin bir flekilde yönetilmesinde vazgeçilmez
bir platform haline gelmifltir. Y›l sonu itibariyle 677 firma
tüm siparifl ak›fl›n› Migros B2B sistemi üzerinden
yönetmektedir. Bu firmalar, Migros’un toplam sat›n
al›m›n›n yaklafl›k %70’ini oluflturmaktad›r. Tedarikçi
firmalar sat›fl, stok, cari hesap, fatura, iade ve sevk›yat
bilgilerini sistem üzerinden takip etmekte; ayr›ca fatura
kay›tlar›n› elektronik ortamda Migros'a
gönderebilmektedir.

Migros Otomatik Siparifl Veriyor...
Migros ve fiok ma¤azalar›nda 2005 y›l›nda otomatik
siparifl sistemi uygulanmaya bafllam›flt›r. Sistem,
ma¤aza baz›nda envanter, gün, teslimat günleri, teslimat
süresi ve sat›fl tahmini parametrelerini dikkate alarak
her bir ürün ve ma¤aza için siparifl tahmini yapmakta
ve siparifl tahminlerini da¤›t›m merkezlerine iletmektedir.

Ayr›ca, merkezi sat›n alma siparifllerinin de otomatik
olarak oluflturulmas› için test çal›flmalar›na bafllanm›flt›r.

Ka¤›t ve kiflisel bak›m ürünlerinin da¤›t›m merkezi
sipariflleri otomatik olarak haz›rlanmaya bafllanm›flt›r.

Migros Fiyat De¤iflimi
Son dört y›ld›r oldu¤u gibi bu y›l da Migros fiyat de¤iflimi
enflasyon oranlar›n›n alt›nda gerçekleflmifltir.
Yap›lan indirimlerin ve kampanyalar›n etkisiyle,
2005 y›l›nda TÜFE y›ll›k ortalamas›n›n ancak yar›s›
kadar art›fl gösteren Migros ortalama fiyat de¤iflimi
%4,21 olarak gerçekleflmifltir. 2005 y›l› için D‹E
taraf›ndan aç›klanan ortalama TÜFE enflasyonu
ise %8,18’dir.

Ma¤aza Sat›fl Verimlili¤i
Yap›lan kampanyalar ve artan müflteri memnuniyeti
neticesinde hem Migros, hem fiok formatlar›nda
ma¤aza verimlili¤inde art›fl görülmüfltür. Metrekare
bafl›na sat›fllar, 2002 y›l›ndaki 2.374 ABD Dolar›
seviyesinden %93 art›fl göstererek 2005 y›l›nda y›ll›k
4.570 ABD Dolar› seviyesine ulaflm›flt›r. Geçen y›la
göre ABD Dolar› baz›nda de¤iflim %17 seviyesindedir.
Sepet bafl›na sat›fllar da, 2002 y›l›nda 9 ABD Dolar›
iken 2005 y›l›nda 15,6 ABD Dolar› seviyesine ulaflm›flt›r.
Y›l içinde aç›lan yeni ma¤azalar hariç, hem 2005 y›l›nda,
hem de 2004 y›l›nda aç›k olan Migros ve fiok
ma¤azalar›n›n (birebir ma¤azalar) nominal YTL baz›nda
sat›fl art›fl› %10 olmufltur. Bu art›fl ABD Dolar› baz›nda
%17’ye karfl›l›k gelmektedir. 2005 y›l›nda bir önceki
y›la göre müflteri say›s›ndaki art›fl›m›z %8 mertebesinde
gerçekleflmifl olup, yurt içi Migros ve fiok ma¤azalar›m›z›
bir y›l içinde ziyaret eden müflteri say›s› 140 milyonu
aflm›flt›r. Di¤er bir deyiflle, Migros aç›k oldu¤u her
saniyede 8 müflteri a¤›rlamaktad›r.
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Kangurum ve Sanal Market 
www.kangurum.com.tr
fiirketimiz ifltiraklerinden Sanal Merkez T.A.fi.,
Kangurum ve Migros Sanal Market operasyonlar›n›
bünyesinde toplam›flt›r. 6. çal›flma y›l›n› geride b›rakan
Kangurum Sanal Al›flverifl Merkezi 100 bin çeflitten
fazla ürünü Internet üzerinde müflterileri ile
buluflturmaktad›r. Kangurum’da yer alan, markalar›
ve kaliteleri ile kendilerini ispatlam›fl seçkin
ma¤azalardan 2005 y›l›nda günde ortalama 358
adet siparifl (2004 y›l›: 335 adet) Türkiye çap›nda
baflar› ile teslim edilmifltir. 2004 y›l› sonunda 35.375
olan siparifl veren müflteri say›s› 2005 y›l› sonu itibariyle
47.764’e ulaflm›flt›r. 2004 y›l›nda 86,8 ABD Dolar›
olarak gerçekleflen ortalama siparifl tutar›, 2005 y›l›nda
%44’lük art›fl ile 125,3 ABD Dolar› seviyesine
yükselmifltir.

Sanal Merkez T.A.fi., kanuni sonuçlara göre, 2004
y›l›nda gerçeklefltirdi¤i 13.6 milyon YTL tutar›ndaki
cirosunu 2005 y›l›nda 18,6 milyon YTL’ye ç›karm›flt›r.
Baflka bir ifade ile 2005 y›l›nda bir önceki y›la göre
fiirket cirosu %36 oran›nda artm›flt›r.

2005 y›l›nda Kangurum’da Koçbank, Akbank, ‹fl
Bankas›, Garanti ve Yap› Kredi Bankas› ile yürütülen
ortak çal›flmalar neticesinde müflterilerimize taksitli
al›flverifl imkân› sa¤lanm›flt›r.

Kangurum, müflteri memnuniyeti odakl› pazarlama
ilkesini baz alarak, mal de¤il hizmet satt›¤› bilinci ile
hizmet kalitesini her zaman en üst seviyede tutmaktad›r.
Müflteri hizmetleri servisi, haftan›n 7 günü telefonuna
gelen ça¤r›lar› ve gönderilen e-postalar› her gün büyük
bir dikkat ve titizlikle cevaplamaktad›r. Al›nan teflekkür
mesajlar› bu konudaki baflar›y› tescillemektedir.

Kangurum’un sat›fl gelirlerinin büyük bir k›sm›n›
oluflturan Migros Sanal Market, 2005 y›l›nda 6 il ve
13 ma¤aza ile hizmet vermifltir. Araç say›s› 23 adede,
da¤›t›m personeli say›s› 75’e ulaflm›flt›r. Geçen y›llarda
oldu¤u gibi, 2005 y›l›nda da Kurban Bayram› öncesinde
faaliyete geçen elektronik ortamda kurban sat›fl› ile
hem Internet, hem de Migros ma¤azalar›ndan kurban
sipariflleri al›nm›flt›r. Al›nan kurban sipariflleri Maret
tesislerinde kesilip paketlendikten sonra ‹stanbul, ‹zmir
ve Ankara’da istenen adreslere teslim veya hay›r
kurumlar›na ba¤›fllanmas› yolu ile müflterilerin tercihleri
do¤rultusunda de¤erlendirilmifltir.

Teknolojik Geliflmeler ve Projeler
fiirketimiz, sahip oldu¤u insan kayna¤›na olan güvenin
yan› s›ra, teknolojik geliflmelerin faydas›n› müflterilerine
sunma çabas›ndad›r. Bilgi teknolojilerine verdi¤imiz
önem ve yapt›¤›m›z yat›r›mlar bu aç›dan sektörde her
zaman bir ad›m önde olma stratejimizle paraleldir.
Bu kapsamda yap›lan çal›flmalar ayn› zamanda
maliyetlerimizi azaltmam›za katk› sa¤lamaktad›r.

Koç CRM Ortak Sadakat Program›
Migros ve Opet sadakat programlar›n›n birlefltirilerek
"Koç Grubu Müflterisi" prototip uygulamas›n›n
bafllat›lmas›, her iki fiirket’in müflterilerinin ortak
programda puan kazan›p, harcayabilme esnekli¤ine
sahip olmalar›n› sa¤lam›flt›r. Ayr›ca, Migros Kiosk ve
Kasa sistemlerinde Opet müflterilerine online puan
kazanma, çek basma, puan kullanma gibi opsiyonlar›n
sunulmas› gerçeklefltirilmifltir.

Migros Bilgi Güvenlik Denetimi
2005 y›l› son iki çeyre¤inde MasterCard ve Visa'n›n
y›ll›k 6.000.000 kredi kartl› sat›fl ifllemini geçen firmalar
için öngördü¤ü, fiirket’in Internet'e aç›labilen sistemleri
üzerinde bilgi güvenlik denetimi yapt›r›lm›flt›r. A¤ustos
2005 ve Aral›k 2005 aylar›nda Master Card ve Visa'n›n
onaylad›¤› Mastercard SDP (Site Data Protection)
program›na uygunluk raporu al›nm›flt›r.
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Ma¤aza Arka Ofis Programlar›
Ma¤azalarda kullan›lan bilgisayarlar›n geliflimi
tamamlanm›flt›r. ‹flletim sistemi olarak Windows XP
seçilerek programlar gelifltirilmifltir. fiu an ma¤azalarda
merkezden takip edilebilen ve güvenlik seviyeleri Koç
Holding Bilgi Teknolojileri standartlar›na getirilmifl
uygulamalar çal›flmaktad›r.

Ürün Reklam/Tan›t›m Kiosku
Müflterilerimizin ürünler hakk›nda bilgi edinmesi ve
karfl›laflt›rma yapabilmesi için ma¤aza içerisindeki ürün
aktiviteleri için alternatif bir kanal yarat›lm›flt›r. Görsel
ve iflitsel efektleri art›r›lm›fl kiosklar ile ma¤aza içerisinde
fark yarat›lmas› sa¤lanm›flt›r.

Kasan›z› Yan›nda Tafl›y›n - Kasas›z Al›flverifl
Müflterilerimizin daha kolay ve rahat al›flverifl
yapabilmelerine imkân veren ve al›flverifl boyunca
yanlar›nda tafl›yabilecekleri mini bilgisayarlar›n (müflteri
el terminali) kullan›m›na 2005 y›l›nda bafllanm›flt›r.
Müflterilerimiz sat›n ald›klar› ürünlerin barkodlar›n›
kendileri el terminaline okutabilmekte, al›flveriflin her
aflamas›nda toplam al›flverifl tutar›n› izleyebilmekte
ve kasada barkodlar›n tekrar okutulmas›n›
beklemeksizin kolayca ödeme yaparak al›flverifllerini
sonland›rabilmektedirler. Mevcut durumda belli say›daki
MMM formatl› ma¤azalarda hayata geçirilen uygulama,
müflterilerimiz taraf›ndan yo¤un ilgi görmüfltür. Y›l içinde
kasas›z al›flverifl sistemlerinin ödeme esnekli¤i
art›r›lm›flt›r. Ayr›ca müflteriye elde tafl›nan bilgisayar
ekran› üzerinden öneriler sunulmaya bafllanm›fl,
meyve/sebze seçimlerinde dijital ve görsel teraziler
kullan›lmaya bafllanm›flt›r.

Yurt D›fl› Ma¤aza Mobil Uygulamalar›
Ma¤aza içerisinde kullan›lan el terminali uygulamalar›
gelifltirilip sadece Türkiye içerisinde de¤il, ayn› zamanda
yurt d›fl›ndaki Ramstore ma¤azalar›nda da standart
yap› uygulamas›na geçilmifltir. fiu an siparifl sistemi,
etiket yönetimi, iletiflim, girifl ç›k›fl ifllemleri ve envanter
ifllemlerinde el terminalleri kullan›lmaktad›r.

‹nsan Kaynaklar› ve E¤itim
fiirketimizin yurt içinde 2005 y›l›ndaki ortalama çal›flan
say›s› 6.790 kiflidir. Çal›flanlar›m›z›n 4.163’ü tam zamanl›
(full-time), 2.627’si yar› zamanl› (part-time) çal›fland›r.

31 Aral›k 2005 itibariyle toplam k›dem tazminat›
yükümlülü¤ümüz 7.671.965,04 YTL’dir.

Çal›flanlara ücret ve y›lda 4 kez ödenen ikramiye
yan›nda yakacak, izin, giyim, bayram paras› ödenmekte,
do¤um, tahsil, evlenme, ölüm, askerlik yard›m›
yap›lmakta, yemek, yol paras›, ifl giysisi ve ayl›k g›da
al›mlar›nda kullan›lmak üzere Migros çeki verilmektedir.

‹nsan Kaynaklar› stratejilerimiz, süreç ve sistemlerimiz;
kurumumuzun stratejik hedeflerine ulaflmas› için
organizasyonun bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlar›n›
analiz etmek, güvenilir, h›zl› hareket eden ve proaktif
bir organizasyonel yap›y› sürdürebilmek ve bu
ihtiyaçlara en uygun insan kayna¤›n› kurum içinde
gelifltirmek üzere yap›land›r›lm›flt›r. Rekabet avantaj›n›n
sa¤lanmas›nda ayr›cal›kl› ve stratejik bir unsur olarak
de¤erlendirilen insan kayna¤›m›z, tecrübe ve
yarat›c›l›klar› ile geliflen rekabet koflullar›na ve girilen
yeni pazarlara h›zl› uyumun sa¤lanmas› ve liderlik
konumuna gelinmesinde itici güç olarak
de¤erlendirilmektedir. Çal›flanlar›m›z›n ifl hayat›ndaki
bireysel rekabet gücü ve geliflimi, kurumsal rekabet
gücümüzü destekleyen en önemli unsur olarak kabul
edilmekte ve bu nedenle ‹nsan Kaynaklar› süreçleri
çal›flanlar›n mesleki geliflimlerini sadece kurum
içerisinde de¤il, tüm mesleki platformlarda rekabetçi
düzeyde tutabilmek amac›yla yap›land›r›lmaktad›r.

2005 y›l›nda da; Stratejik ‹nsan Kaynaklar› Planlamas›
çerçevesinde, Entegre ‹nsan Kaynaklar› De¤erlendirme
ve Planlama sistemleri uygulamalar› baflar›yla
gerçeklefltirilmifltir.

fiirketimizin stratejik plan› do¤rultusunda, k›sa ve uzun
vadeli olarak gelifltirilen Stratejik ‹nsan Kaynaklar› Plan›

Kullan›m›na 2005 y›l›nda bafllanan mini bilgisayarlar (müflteri
el terminali) müflterilerimiz taraf›ndan yo¤un ilgi görmüfltür.



ile, kurumun organizasyonel ihtiyaçlar› belirlenmifl ve
bu ihtiyaçlara yönelik mevcut ve potansiyel insan
kayna¤› ihtiyac› hem nicelik, hem de nitelik olarak
tan›mlanabilmifl; bu süreçte her sene ortalama 750
beyaz yakal› çal›flan›n 360 derece yetkinlik
de¤erlendirmesi yap›lm›fl ve yetkinlikleri
de¤erlendirilmifltir. De¤erlendirme sonuçlar› ile
çal›flanlar›n geliflim ihtiyaçlar› belirlenmifl; ma¤aza
yöneticileri dahil 1.100 kifliyi aflk›n beyaz yakal›
çal›flan›m›z için, Geliflim Planlama ve Kariyer Yönetimi
süreçleri kat›l›mc› bir flekilde gerçeklefltirilmifltir. Tüm
beyaz yakal› çal›flanlar›m›z, kendi pozisyonlar›n›n ve
bir üst kademenin beklenen profiline göre kiflisel
de¤erlendirme sonuçlar›n› ve tespit edilen geliflim
ihtiyaçlar›na iliflkin sunulan geliflim araçlar›n›
görebilmekte ve uzaktan e¤itim sistemimiz “AkadeMig”
arac›l›¤›yla bu geliflim araçlar›na kendi kiflisel
bilgisayarlar›ndan eriflebilmektedirler.

Performans Yönetim sisteminde, fiirket strateji ve
hedeflerinin Balanced Scorecard (Çok Boyutlu
Hedefler) yaklafl›m› ile organizasyonda yay›l›m›
sa¤lanmakta, çal›flanlar›n performanslar› ortak ilkeler
çerçevesinde objektif bir flekilde de¤erlendirilmekte
ve de¤erlendirme sonuçlar› do¤rultusunda kariyer
geliflimi/yedekleme, gelir paketi ve kiflisel geliflim
politikalar›na yön verilmektedir. Bu kapsamda, Migros’ta
çal›flan her seviyeden 833 beyaz yakal› çal›flan için
2005 y›l› bafl›nda gerçeklefltirilmifl olan hedef yay›l›m›
süreci ile hedefler belirlenmifl ve y›l sonunda
performans de¤erlendirmesi yap›lm›flt›r.

Entegre ‹nsan Kaynaklar› sistemleri, ortak prensipler
ve ilkeler çerçevesinde mavi yakal› çal›flanlar için de

yap›land›r›lm›flt›r. Ma¤azac›l›¤a özel beceri ve yetkinlik
gereksinimleri tan›mlanarak mavi yakal› çal›flanlar için
tasarlanan Performans Yönetim Sistemi ile fiok
ma¤azalar›m›zda Ma¤aza Sorumlusu atamalar›
gerçeklefltirilmektedir.

Migros ma¤azalar›nda, kapsam içi çal›flanlar› kapsayan
“Kategori Performans Yönetim Sistemi”ne geçilmifltir.
Kategori Performans Yönetim Sistemi ile, ma¤azalarda
kategori hedef ve sorumluluklar›n›n sahiplenilmesi,
farkl› performanslar›n ödüllendirilmesi ve ma¤aza
içinde tak›m ruhunun kuvvetlendirilmesi
amaçlanmaktad›r. Yetkili sendikayla prensipleri ve
esaslar›nda uzlafl›larak bafllat›lan bu sistem ile;
belirlenen göstergeler do¤rultusunda ma¤azalarda
kategoriler baz›nda performans de¤erlendirilmekte
ve ayl›k bazda hedeflerinin üzerinde performans
gösteren çal›flanlara performans primi ödenmektedir.
Ayr›ca tak›m ruhunu kuvvetlendirmek amac›yla,
ma¤aza ve Migros toplam performans›na göre de
çal›flanlar ilave performans primleri ile
ödüllendirilmektedir.

‹fl Kanunu’nda tan›mlanan Esnek Çal›flma Modeline
iliflkin Migros’a özel bir model, altyap›s› ile birlikte
tasarlanm›fl ve yetkili sendika yönetimi ile çal›flma
esaslar›nda uzlafl›larak bir protokol imzalanm›flt›r.
Esnek Çal›flma Modeliyle; çal›flma saatlerinin dengeli,
etkin ve verimli kullan›m› amaçlanmaktad›r. Böylece,
mevsimsel ya da dönemsel ifl yo¤unlu¤u farkl›l›klar›na
göre çal›flma saatleri optimize edilerek, servis kalitesi
standartlar›m›z yo¤un dönemlerde de korunmakta,
yo¤unlu¤u nispeten az dönemlerde ma¤aza verimlili¤i
hedeflenen seviyelere çekilebilmektedir.
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‹lk uygulamalar›, sezonluk ma¤azalar›m›zda yaz›n
yaflanan yo¤unlu¤u dengeleyebilmek amac›yla
bafllat›lan esnek çal›flma modelinin, 2006 y›l›nda, tüm
Migros ma¤azalar›na yayg›nlaflt›r›lmas›
hedeflenmektedir.

2005 y›l›nda, ‹nsan Kaynaklar› bilgi birikimimizi ve
süreçlerimizi yurt d›fl› ifltiraklerimize yayg›nlaflt›rmay›
sürdürerek, Entegre ‹nsan Kaynaklar› süreçlerinin yurt
d›fl›nda da etkin uygulanabilmesi için önemli ad›mlar
at›lm›flt›r.

Migros E¤itim Departman›; fiirket’in stratejik hedefleri
do¤rultusunda oluflabilecek yap›y› öngörüp, bu yap›y›
oluflturacak insan kayna¤›n›n gelifltirilmesi için gereken
e¤itim ihtiyac›n› teknolojiyi de kullanarak planlamay›,
oluflturmay› ve uygulamay› hedeflemektedir.

E¤itim ihtiyaçlar› a¤›rl›kl› olarak iç kaynaklar ve stratejik
e¤itim orta¤› Koç Üniversitesi arac›l›¤› ile
karfl›lanmaktad›r. Sektörel bir özellik olarak, farkl›
disiplinlerden gelen çok say›da yetiflmifl insan gücüne
sahip olan fiirketimiz, e¤itim uygulamalar›nda genellikle
yayg›n ve iyi e¤itilmifl çal›flan taban›na baflvurmaktad›r.

Çal›flanlar›m›z›n hizmet kalitesini art›rmak amac› ile
2005 y›l› içinde Türkiye genelinde 11,84 adam/saat
bafl› e¤itim verilmifltir.

E¤itim ihtiyaçlar›, Mesleki Beceri Alanlar›, Yetkinlik ve
Performans de¤erlendirme sistemleri sonucunda
belirlenmektedir. Ortaya ç›kan e¤itim ihtiyaçlar›
do¤rultusunda haz›rlanan “Geliflim Planlar›” ile
çal›flanlar›m›za kariyer yolunda gereksinim duyacaklar›
destek verilmekte ve organizasyonun ihtiyac› olan
potansiyel adaylar takip edilmektedir.

fiirket öncelikleri ve stratejileri dikkate al›narak kifliye
özel haz›rlanan geliflim planlar›; klasik s›n›f e¤itimleri,
uzaktan e¤itim, makale ve kitap gibi çoklu e¤itim
unsurlar›n› içermekte; bu unsurlar ifl bafl›nda ö¤renme
aktiviteleri (projede görev alma, yönetici yard›mc›l›¤›
vb.) ile desteklenmektedir.

Uzaktan ö¤renme ça¤›m›z ifl yaflam›n›n gereklilikleri
aras›ndad›r. Çal›flanlar›m›z, teknolojik geliflime paralel
olarak “Kiflisel Geliflim Planlar›”na online ö¤renme
portal› olan “AkadeMig” arac›l›¤›yla ulaflabilmektedir.

Migros çal›flanlar›n›n uzaktan e¤itim programlar›na
kat›labildikleri bir platform hüviyetinde olan “AkadeMig”
arac›l›¤›yla çal›flanlar›m›z kendi geliflimlerini izleyip,
daha fazla sorumluluk alabilmekte ve geliflim
performanslar›n› elektronik ortamda da takip
edebilmektedirler. E¤itim ve ö¤renmeyi sürekli hale
getirmek ve ifl d›fl› yaflama da yayg›nlaflt›rabilmek
amac›yla 2005 y›l›nda Migroslular›n iflyeri d›fl›ndan da
“AkadeMig”’e ba¤lanabilmelerini sa¤layacak teknolojik
altyap› oluflturulmufltur. Bugün gelinen noktada tüm
çal›flanlar›m›z, Internet ba¤lant›s› olan herhangi bir
noktadan y›ll›k geliflim planlar›n› görerek, kiflisel ve
mesleki içerikli uzaktan e¤itimlere kat›labilmekte,
makalelere ve kitap önerilerine ulaflabilmektedirler.

Stratejik e¤itim uygulamalar›m›z aras›nda;
• “Koç Üniversitesi - Migros Profesyonel Yönetici E¤itim
Merkezi”nde Koç Toplulu¤u Potansiyel Yöneticileri’ne
uygulanan programlar,
• fiirket üst düzey yöneticilerine Amerikan Babson
Üniversitesi ö¤retim üyeleri taraf›ndan “Perakendecilikte
Stratejik Pazarlama Yönetimi” program›,

2005 y›l›nda Stratejik ‹nsan Kaynaklar› Planlamas›
çerçevesinde, Entegre ‹nsan Kaynaklar› De¤erlendirme ve
Planlama sistemleri uygulamalar› baflar›yla gerçeklefltirilmifltir.



• Georgia State Üniversitesi akademisyenleri taraf›ndan
uygulanan, ma¤aza yöneticilerinin sektörel bilgilerini
ve yöneticilik vas›flar›n› art›rmak amac›yla uygulanan
“Ma¤aza Yöneticisi Gelifltirme Program›”,
• T.C. Milli E¤itim Bakanl›¤› iflbirli¤i ile kurulan G›da
Teknolojisi ve Sat›fl Elemanl›¤› E¤itim Merkezi’nde “‹flçi
sa¤l›¤›, ‹fl güvenli¤i” içerikli konulardan oluflan e¤itimler,
• Kapsam içi çal›flanlar›m›z›n kat›l›m›yla gerçeklefltirilen
hizmet kalitemizi daha yukar›lara tafl›may›
hedefledi¤imiz “Migros Mükemmellik Serüveni”
e¤itimleri yer almaktad›r.

2005 y›l› içerisinde; iletiflim kalitemizi fiirket
kültürümüzün de gerektirdi¤i en üst düzeye
ç›kartabilmek amac›yla yap›lan çal›flmalara bir yenisi
eklenmifltir. Migros ailesinin kurum içi iletiflimini
güçlendirmek amac›n› da güden Migros Turuncu
Dergisi yay›n hayat›na bafllam›flt›r. Turuncu ile mevcut
iletiflim platformlar›m›z güçlenmifl ve çal›flan
Migroslular›n sesi her zamankinden daha gür
duyulmaya bafllanm›flt›r. Migros Turuncu, üç ayda bir
7.500 adet bas›lmakta ve tüm çal›flanlar›m›za
da¤›t›lmaktad›r.

Migros çal›flanlar›n›n yarat›c› önerilerinden faydalanmak
ve bu önerileri bir proje mant›¤› içerisinde toplay›p,
iflleyebilmek amac›yla “Migros Proje Öneri Sistemi”
hayata geçirilmifltir. Günümüzde, çal›flan önerileri
flirketleri yenileyen ve rekabete karfl› dirençli k›lan
önemli de¤erler aras›nda yer almaktad›r. Kaizen mant›¤›
içerisinde proje üreten ve hayata geçiren çal›flanlar
flirketleri için; fayda, kârl›l›k, müflteri memnuniyeti ve
benzeri konularda katk› sa¤lamaktad›rlar. Migros
çal›flanlar›, önerilerini 7 öneri kategorisi alt›nda
elektronik ortamda paylaflabilmektedirler.

De¤erlendirilen projeler, hayata geçirilmeleri ve
yayg›nlaflt›r›lmalar› için desteklenmektedirler.

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.

Kalite anlay›fl›m›z›n süreklili¤ini ve geliflimini sa¤layacak
olan bu sistem ile, ayn› zamanda her zaman ön planda
tuttu¤umuz müflteri memnuniyetini de en üst seviyede
gerçeklefltirmek hedeflenmektedir.

ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Standard›’n›
kendine k›lavuz olarak seçen Migros’un bundan sonraki
hedefi sadece standard›n flartlar›n› karfl›lamak de¤il,
kalite yönetim sistemini daha da ileri tafl›yarak her
zaman oldu¤u gibi bu konuda da sektörde örnek
gösterilecek uygulamalara imza atmakt›r.

‹nsan kayna¤›m›z›n yetkinli¤i, altyap› yeterlili¤i ve
halihaz›rda sürdürdü¤ümüz kalite yaklafl›m› ile, ISO
9001-2000 projesi, 200 ayr› noktada 7 ay gibi rekor
denebilecek bir sürede tamamlanm›fl ve Türk
Standartlar› Enstitüsü taraf›ndan gerçeklefltirilen detayl›
tetkikler sonucunda belgelendirilmifltir.

Ancak kalite yolunda, Kalite Belgesi’nin sadece bir
bafllang›ç oldu¤unun bilincinde olan Migros Türk
T.A.fi., hem sistemin süreklili¤inin, hem de gelifliminin
sa¤lanmas› için tüm gücüyle çal›flmaya devam
etmektedir.
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‹yi bir kurumsal vatandafl olmay› her zaman öncelikli hedefleri aras›nda tutan Migros, topluma
sa¤layaca¤› katk›lar› her zaman daha ileri götürmeyi hedeflemekte, e¤itim, kültür, sanat, çevre,
spor ve sa¤l›k gibi sosyal konularda topluma faydal› projelerin gerçeklefltirilmesine kaynak
sa¤lamaktad›r.



30/31M‹GROS TÜRK T.A.fi. FAAL‹YET RAPORU 2005



Topluma karfl› duyarl› ve sorumluluklar›n›n her zaman
bilincinde olan Migros Türk, iyi bir kurumsal vatandafl
olmay› her zaman öncelikli hedefleri aras›nda
tutmaktad›r. fiirketimiz bu bilinçle topluma sa¤layaca¤›
katk›lar›, her zaman daha ileri götürmeyi
hedeflemektedir.

E¤itim, kültür, sanat, çevre, spor ve sa¤l›k gibi sosyal
konularda özveri ile çal›flan vak›f ve kurumlarla
iflbirliklerini devam ettiren fiirketimiz, bu kurumlara
destek vererek, do¤rudan organizasyonlar
gerçeklefltirmekte ve topluma faydal› projelerin
gerçeklefltirilmesine kaynak sa¤lamaktad›r.

2005 y›l›nda sosyal yard›m amac›yla vak›f ve derneklere
toplam 1.422.043 YTL ba¤›flta bulunulmufltur.

Sosyal Yard›mlar
Topluma karfl› duyarl› olmay› kurumsal vatandafll›¤›n
gereklerinden sayan Migros, farkl› kurumlara destek
vererek, toplumun belirli konulara dikkatinin çekilmesi
çabas› içindedir.

• Migros E¤itim Gönüllüleri ile dönem dönem farkl›
çal›flmalar yapmaktad›r.
• Bo¤aziçi Üniversitesi Sosyal Hizmetler Kulübü
arac›l›¤› ile Rumelihisar› Muhtarl›¤›’n›n tespit etti¤i, hiç
geliri olmayan 60 aileye çeflitli temel tüketim
malzemeleri verilmifltir.
• Tohum Vakf›’na yap›lan ba¤›fla devam edilerek,
1 çocu¤un 1 y›ll›k bak›m gideri karfl›lanm›flt›r.

• Kütahya Cezaevi ‹flyurtlar›‘n›n çal›flmalar›
kapsam›nda, Antalya Al›flverifl Merkezi’nde tan›t›m
amaçl› stand kurulmas›na destek verilmifltir.
• Migros - P&G iflbirli¤i ile “Dile¤imiz Çocuklar
Üflümesin” kampanyas› dahilinde, SHÇEK
yuvalar›ndaki çocuklara palto ve bot yard›m› yap›lm›flt›r.
• Mersin Görme Özürlüleri Birlefltirme ve Kalk›nd›rma
Derne¤i ve Ankara Beyaz Baston Görmeyenler
Derne¤i’ne Ramazan ay›nda gereksinim duyulan temel
ihtiyaçlarda destek sa¤lanm›flt›r.
• D›fliflleri Mensuplar› Eflleri Dayan›flma Derne¤i,
Cumhuriyetimizin 82. y›l kutlamalar› kapsam›nda, tüm
geliri Pakistan depremzedelerine ba¤›fllanacak olan
bir organizasyon düzenlemifl, ilgili Bölge
Müdürlü¤ümüz arac›l›¤› ile organizasyona destek
sa¤lanm›flt›r.
• Hava Kuvvetleri Komutanl›¤› - Cevizli Özel E¤itim
Merkezi Komutanl›¤›’n›n çal›flmalar› dahilinde, hava
flehitlerimizin ailelerine kaynak sa¤lamak amac› ile
Kartal Vakf›’na destek sa¤lanm›flt›r.
• 2004 y›l›nda bafllayan P&G ile Özel Olimpiyatlar'a
destek kampanyas› dahilinde çal›flmalar devam etmifl,
2005 y›l›nda 500 zihinsel engelli sporcunun daha
yetiflmesine destek verilmifltir.
• Sanal Market arac›l›¤› ile 6 ilde 15 hayvan bar›na¤›na,
bar›naklar›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda hayvan severlerin
yard›mlar› ulaflt›r›lm›flt›r.
• Topluma karfl› olan duyarl›l›¤›n›, çevre ve trafik
kurallar› konusunda da gösteren Migros, Migros
kamyonlar›nda "Hatal›ysam Bildir" sticker› uygulamas›
bafllatarak sosyal denetim görevi üstlenmifltir.

toplumsal sorumluluk
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• Toplumu her kufla¤› ile kucaklayan Migros, 16 Mart
Dünya Yafll›lar Günü çerçevesinde de sosyal
duyarl›l›¤›n› göstererek, Genel Müdürlük personeli ile
huzurevi ziyareti yapm›fl, huzurevinde bir kutlama
yaparak Türk Sanat Müzi¤i dinletisi eflli¤inde farkl›
kuflaklarla birlikteli¤in keyfi yaflanm›flt›r.
• Kurban Bayram›’nda, ma¤azalar›m›z ve sanal market
arac›l›¤› ile Türk E¤itim Gönüllüleri Vakf›, Çocuk
Esirgeme Kurumu, Darülaceze, Darüflflafaka Cemiyeti
ve Lösemili Çocuklar Vakf›’na ba¤›fl imkân› sunulmufltur.

Sa¤l›k
Topluma her yönden katk› sa¤lamak arzusunda olan
fiirketimiz, sa¤l›k konusunda da duyarl› olup, bu alanda
da çal›flmalara destek verme çabas›ndad›r.

• Pek çok hastaya teflhis ve tedavi için yeni bir umut
olan Filiz Ak›n Sar› Bilezik Kampanyas›’nda gönüllü
olarak yer alan Migros, ma¤azalar› arac›l›¤› ile
bileziklerin sat›fl›na destek vermifltir. Bilezik sat›fl›ndan
elde edilen gelirin tümü, Türkiye Meme Vakf›’n›n
merkezinde bulunan teflhis poliklini¤inde kullan›lmak
üzere ultrason cihaz›n›n al›nmas› için ba¤›fllanm›flt›r.
Daha sonra farkl› bir kampanya olan Mavi Bilezik
Projesi hayata geçmifl, bu projede Onkoloji Vakf›
ile iflbirli¤i yap›lm›fl ve ayn› destek bu proje için de
sa¤lanm›flt›r.
• Ülkemizde yaflama sevincini kaybetmeyen, gelece¤e
umutla bakan kiflilere yap›lan yard›mlar devam etmifl,
2005 y›l›nda 100 bedensel engelli kifliye daha tekerlekli
sandalye da¤›t›lm›flt›r.

• Migros çal›flanlar› K›z›lay Derne¤i’ne periyodik olarak
her y›l kan ba¤›fl›nda bulunmaktad›r.
• Lösemili ve kan hastas› olan çocuklar›n sa¤l›k ve
e¤itim baflta olmak üzere her türlü ihtiyaçlar›n›n
giderilmesine yard›mc› olmak amac› ile ma¤azalara
konan Lösev’e ait yard›m kumbaralar› ile müflterilerin
deste¤inin ulaflmas›na yard›mc› olunmufltur. Ayr›ca
Kanserle Savafl Derne¤i’ne destek olmak amac› ile
yine ma¤azalarda yard›m kumbaralar› bulunmaktad›r.
• Migros ma¤aza otoparklar›nda engelli
vatandafllar›m›z için özel otopark alanlar› ayr›lm›fl,
ayr›ca belli Migros ma¤azalar›nda engelli
vatandafllar›m›z›n al›flveriflini kolaylaflt›rmak için özel
tasarlanm›fl motorlu sepetli al›flverifl arabalar›
bulunmaktad›r.

E¤itim
Sosyal geliflimin en önemli konusu olan e¤itim, özellikle
gelece¤imizin temeli olan çocuklar›m›z söz konusu
oldu¤unda fiirketimiz için en önemli konular›n bafl›nda
gelmektedir.

• Ulu önder Atatürk’ün gençlere arma¤an› olan
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayram› kutlama
etkinlikleri kapsam›nda, Migros'un bulundu¤u 41 ilden,
toplam 42 lise son s›n›f ö¤rencisi ‹stanbul'da
a¤›rlanm›flt›r. Gelece¤imizin temeli olan gençlere,
geleceklerine yön verirken destek olmak amac› ile
üniversite seçimi ile ilgili özel dan›flmanl›k hizmeti
sa¤lanm›fl, tak›m çal›flmas› ve liderlik vas›flar›na yönelik
e¤itim çal›flmas› yap›lm›fl, Migros içi e¤itimler verilmifl,



Migros, kültürel ve sosyal geliflime destek olmak amac› ile
toplumun her kesimine yönelik, de¤iflik faaliyetlerde yer alma
çabas›ndad›r.

Koç Holding ziyaret edilmifltir. Ayr›ca kiflisel geliflimlerini
desteklemek amac› ile flehir içi kültürel geziler
düzenlenmifltir.
• 1998 y›l›nda Migros taraf›ndan fi›rnak’›n Silopi
ilçesinde yapt›r›lan ve Milli E¤itim Bakanl›¤›’na
devredilen Silopi Koç ‹lkö¤retim Okulu’na destek
çal›flmalar›na devam edilmifl, okulun ihtiyaç tespitleri
yap›larak, belirlenen ihtiyaçlar›n temininde arac›
olunmufltur.
• Migros taraf›ndan 1999 y›l›nda Koç Üniversitesi
bünyesinde kurulan (Koç Üniversitesi Migros
Profesyonel Yönetici E¤itim Merkezi) KÜMPEM arac›l›¤›
ile ifl dünyas› ve üniversite iflbirli¤ine yap›lan katk›lara
devam edilmifltir. 2005 y›l›ndaki (Yöneylem Araflt›rmas›
ve Endüstri Mühendisleri) YAEM 25.Ulusal Kongresi,
KÜMPEM’in sponsorlu¤unda, Koç Üniversitesi’nde
gerçeklefltirilmifltir.
• Migros, çal›flanlar› ve tedarikçileri ile birlikte, TEGEV’in
üretti¤i ve uygulad›¤› e¤itim faaliyetlerine önemli bir
kaynak yaratmaktad›r.
• Befliktafl - Org. Kami ve Saadet Güzey ‹lkö¤retim
Okulu’na s›n›f e¤itimlerinde kullan›lmak üzere 1 adet
televizyon verilmifltir.
• Isparta - Ali Köyü ‹lkö¤retim Okulu kütüphanesini
zenginlefltirmek için Antalya Bölge personeli kitap
toplay›p ilgili yere hediye etmifltir.
• Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Derne¤i flubesi
taraf›ndan organize edilen 19 May›s flenlikleri
çerçevesinde, burs verdikleri 300 çocu¤a yönelik
etkinlikte kullan›lmak üzere malzeme temin edilmifltir.

Çevre
Kendi bünyesi ve ma¤azalar›nda yapt›¤› çal›flmalarla
Migros, çevreye olan duyarl›l›¤›n› her f›rsatta ifade
etmeye çal›flmaktad›r.
• Denizlerimizin temizli¤i ile ilgili her y›l yap›lan
çal›flmalar kapsam›nda Migros, Turmepa Deniz Temiz
Derne¤i ile iflbirli¤ini 2005 y›l›nda da sürdürmüfl, deniz
k›y›lar›n›n temizli¤i organizasyonuna kat›larak çevreye
olan duyarl›l›¤›n› bir kez daha göstermifltir.
• Tema'n›n 10 milyar mefle kampanyas›na kiosklardan
tan›t›m ve duyuru yap›larak direkt ba¤›fl deste¤i
sa¤lanm›fl, toplanan yard›m tutar› vakfa aktar›lm›flt›r.
• Çevko üyesi olan Migros, geri kazan›m ve
de¤erlendirme konular›ndaki çal›flmalar›na devam
etmektedir. fiirketimiz çevre bilinci ile hareket ederek,
at›klar›n› de¤erlendirme merkezinde geri dönüflüm
için toplamaktad›r. Enerji kaynaklar›n› verimli kullanmak
amac› ile fiirket içinde bilgisayar yard›m› ile yeterli
ayd›nlatma yap›lmaktad›r.

Kültür-Sanat
Migros, kültürel ve sosyal geliflime destek olmak amac›
ile toplumun her kesimine yönelik, de¤iflik faaliyetlerde
yer alma çabas›ndad›r.

• 23 Nisan Tiyatro fienli¤i; 1994 y›l›ndan itibaren devam
eden ve tüm Türkiye’de 12 ilde Devlet Tiyatrolar› ile
iflbirli¤i içinde düzenlenen flenliklerde, yaklafl›k 16.000
çocuk ücretsiz olarak tiyatro izlemifltir.
• Migros Çocuk Tiyatrosu 2005 y›l› boyunca 7 ilde
sa¤l›kl› g›dalar›n önemi ve kitap sevgisi konulu toplam
55 oyun sahnelemifl, yaklafl›k 16.400 çocu¤a ücretsiz
olarak tiyatro izleme imkân› sa¤lanm›flt›r.
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Spor
Gençlerin kiflisel geliflimine ve yarat›c›l›klar›na katk›
sa¤larken, sporun kazand›rd›¤› tak›m ruhu ve topluma
olumlu etkilerine de inanan Migros, sporun de¤iflik
dallar›na katk› sa¤lamaktad›r.
• 2003 ve 2004 y›l›nda oldu¤u gibi, 2005 y›l›nda da
Migros, Pamukspor Tenis Turnuvas›’na sponsor
olmufltur.
• Ankara Gençlik ve Spor ‹l Müdürlü¤ü Basketbol ‹l
Tertip Komitesi taraf›ndan düzenlenen, 3. Türkiye
Minikler Basketbol fienli¤ine destek sa¤lanm›flt›r
• 2005 y›l› itibariyle 17.si düzenlenen Koç Spor
fienli¤ine Migros; futbol, basketbol, masa tenisi,
voleybol ve satranç olmak üzere befl branflta kat›lm›flt›r.
Basketbol ve masa tenisi branfllar›nda yap›lan
müsabakalarda iki flampiyonluk alm›flt›r. Ayr›ca bu y›l
satranç branfl› Koç Spor fienli¤i kapsam›na Migros'un
katk›lar›yla dahil edilmifltir.

Migros Spor Kulübü Derne¤i
• Migros çal›flanlar›n›n kurdu¤u ve üye oldu¤u Migros
Spor Kulübü Derne¤i; ülkemizde özellikle bayan
basketboluna verdi¤i önemle ön plana ç›kmaktad›r.
Migros, basketbol branfl›nda altyap›ya önem vererek,
çeflitli kategorilerde milli tak›ma oyuncu kazand›rma
onurunu defalarca yaflam›fl, gençleri Türk sporuna
kazand›rma konusunda da duyarl›l›¤›n› göstermifltir.
• Migros Bayan Basketbol Tak›m›, Deplasmanl›
Bayanlar 1. liginde mücadele vermektedir.
Tak›m›m›z 2004-2005 sezonunu 6. s›rada bitirmifltir.
Diyarbak›r'da yap›lan Türkiye Kupas›’nda ilk turda
Ceyhan Belediyesi’ni yenerek 2. tura ç›km›flt›r. Türk
basketboluna altyap›ya verdi¤i önemle destek olan
ve genç sporcular›m›za spor sevgisini afl›layan Migros,
Altyap› Tak›m› ile ‹stanbul'da ald›¤› 2.lik derecesinden
sonra, Afyon'da yap›lan Türkiye fiampiyonas›’nda
Türkiye 4.sü olmufltur. Turnuva sonucu yap›lan
oylamalarla “En ‹yi Forvet Oyuncusu”nun tak›m
oyuncular›m›z aras›ndan seçilmesi ayr›ca gurur
kayna¤›m›z olmufltur.

Sporun gençlerin kiflisel geliflimini ve yarat›c›l›klar›n› olumlu
etkiledi¤ine inanan Migros, de¤iflik spor dallar›na katk›
sa¤lamaktad›r.



Türkiye’ye komflu co¤rafyalarda lider ve önemli bir bölgesel oyuncu
olarak faaliyetlerine devam eden Migros; Rusya, Kazakistan, Bulgaristan,
Azerbaycan ve Makedonya olmak üzere befl ülkede Ramstore markas›
alt›nda çal›flmaktad›r.
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fiirketimiz yurt içindeki yayg›nl›¤›n›n yan› s›ra, Türkiye’ye
komflu co¤rafyalarda lider ve önemli bir bölgesel
oyuncu olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Migros
Rusya, Kazakistan, Bulgaristan, Azerbaycan ve
Makedonya olmak üzere befl ülkede Ramstore markas›
alt›nda çal›flmaktad›r. Migros, baflta Rusya’da olmak
üzere h›zl› büyümesini 2005 y›l›nda da devam ettirmifltir.
2005 y›l›nda Makedonya’n›n baflkenti Üsküp’te
“Ramstore Mall” ve içinde Vardar hipermarketi hizmete
sokulmufltur. Böylece faaliyette bulunulan ülke say›s›
befle ç›km›flt›r. 2005 y›l›nda aç›lan 18 yeni ma¤aza ile
befl ülkedeki Al›flverifl Merkezi (AVM) ve Hipermarket
say›s›n› 12’ye ve toplam ma¤aza say›s›n› 61’e
ç›kartm›flt›r.

Y›l sonunda, yurt d›fl› ma¤azalar›n toplam net sat›fl
alan› bir önceki y›la göre %49,4 artarak 139 bin m2‘ye
ulaflm›flt›r. Yurt d›fl› ifltiraklerden elde edilen gelirler,
toplam konsolide sat›fllar›m›z›n %15,9’unu
oluflturmaktad›r. Buna karfl›n yurt d›fl› ifltiraklerimizden
elde edilen faaliyet kâr› Migros’un toplam konsolide
faaliyet kâr› içinde %30’luk paya sahiptir.

Ramenka (Rusya)
Ekonomi, Perakende Pazar›n›n Genel Yap›s› ve
Geliflmeler
Rusya, dünyan›n en h›zl› büyüyen tüketim pazarlar›ndan
birisidir. Nominal GSY‹H 2000-2005 aras›nda y›lda
%24 artm›flt›r. Ekonomi istikrar kazanm›fl ve sekizinci
y›l üst üste büyümüfltür. 2005’de GSY‹H büyümesi
%6,2 olmufltur ve 2006’da da beklentiler ayn› yöndedir.
Petrol ve do¤algaz ekonomik büyümeye önemli ölçüde
katk›da bulunmufl ve büyüyen pazar ekonomisini
destekleyen reformlar bu geliflmede aç›k bir rol
oynam›flt›r. Ülkenin döviz rezervleri 2005 sonunda
182,2 milyar ABD Dolar›’na ulaflm›fl ve bütçe GSY‹H’n›n
%7,5’ine denk gelen 54,3 milyar ABD Dolar› fazla
vermifltir. Bu ekonomik büyüme hükümete d›fl
borçlar›n›n bir bölümünü erken ödeme ve ülkenin kredi
notunu önemli derecede iyilefltirme imkân› vermifltir.

Rusya’da enflasyon 2005’te %12,5 olarak
gerçekleflmifltir. 2006 y›l›nda enflasyonun %10,3’e
çekilebilece¤i beklenmektedir. 2005’te do¤rudan
yabanc› sermaye 2004’e göre %50’den fazla art›flla
18 milyar ABD Dolar›’na ulaflm›flt›r. Rusya’n›n nüfusunun

yurt d›fl› ifltirakler
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%7’sini oluflturan Moskova’n›n, ülkenin GSY‹H’s›n›n
%20’sini oluflturdu¤u tahmin edilmektedir. Moskova
ekonomisinin 2005-2007 aras›nda %6 y›ll›k büyüme
sergilemesi beklenmektedir.

Rusya’da, mevcut flartlar tüketim sektöründe h›zlanan
bir büyüme potansiyeline iflaret etmektedir. Tüketim
patlamas›n›n gerisindeki ana güç artan hanehalk›
geliridir. Ayl›k ortalama ücret Ocak 2000’de 64 ABD
Dolar›’ndan 2005 Aral›k’ta 384 ABD Dolar›’na ç›km›flt›r.

Rosstat’a göre, perakende sektörü 2005’de bir önceki
y›la göre reel olarak %12 ve nominal ABD Dolar›
baz›nda %27 artarak 245 milyar ABD Dolar› oldu.
112,7 milyar ABD Dolar› olan g›da perakende sat›fllar›
toplam pazar de¤erinin %46,1’ini oluflturdu. Perakende
pazar› 2005 yurt içi GSY‹H’n›n %33’ünü oluflturdu.
2005’te kifli bafl›na perakende sat›fllar 1.697 ABD
Dolar›’d›r ve bu tutar kifli bafl›na mal ve hizmetlere
yap›lan hanehalk› harcamas› olan 2.273 ABD Dolar›’n›n
%75’idir.

Hali haz›rda süpermarket, indirim ma¤azalar› ve
hipermarketlerin oluflturdu¤u yeni perakende
formatlar›n birleflik pay› pazar›n %22,2’sini
oluflturmaktad›r. Bakkallar hala %41 ile en genifl paya
sahipken, aç›k ve kapal› pazarlar pay› azalsa da %21

gibi yüksek bir orana sahiptir. 2005’te en büyük 15
g›da perakendecisi Rusya’n›n toplam g›da perakende
pazar›n›n %11’ine ve en büyük befl perakendeci de
%6,5 paya sahiptir.

Ramenka Yat›r›mlar›
Ramenka 2005-2007 aras›nda Rusya’ya 400 milyon
ABD Dolar› yat›r›m yapma karar› alm›flt›r. Bu yat›r›m
karar›na uygun olarak fiirket, faaliyet kârl›l›¤›na önemli
katk› sa¤layan büyük al›flverifl merkezi yan›nda küçük
ve orta büyüklükte ma¤aza açmaya devam etmifltir.
Ramenka Krasnoyarsk ve Kazan ile 2003 y›l›nda
bafllayan bölgelere yay›lma politikas›na 2005’te de
devam etmifltir. Ramenka 2005 y›l›nda 157 milyon
ABD Dolar› yat›r›mla 3 tanesi AVM ve hipermarket
olmak üzere toplam 17 Ramstore açm›flt›r. 2005 y›l›
içinde Kazan, St. Petersburg Udelny Park ve
Moskova’da Sevastopolsky AVM’leri hizmete aç›lm›flt›r.
Krasnogorsk ve Volgograd 2005’te yeni girilen bölge
flehirleri, Cheov ve Yaroslavl ise Moskova civar›ndaki
küçük flehirlerdir. Böylece Moskova d›fl›nda girilen
bölge say›s› 7’ye ç›km›fl ve bu bölgesel geniflleme
stratejisi fiirket’in sat›n alma ve lojistik alanlar›nda yeni
bir organizasyonel yap›ya gitmesini gerektirmifltir.
Aç›lan yeni ma¤azalarla St. Petersburg’daki ma¤aza
say›s› dörde, Kazan’daki ma¤aza say›s› befle ve
Volgograd’daki ma¤aza say›s› ikiye ç›km›flt›r.
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Faaliyetler
Y›l sonunda ma¤aza say›s› 49 Ramstore’a ve net sat›fl
alan› ise %59 artarak 119.988 m2’ye ulaflm›flt›r.

2005 y›l›nda artan rekabet karfl›s›nda Ramenka
sa¤lad›¤› ürün tazeli¤i, hizmet kalitesi ve müflteri
sadakatini ön plana ç›kartan bir strateji izlemeye
bafllam›flt›r. Bu kapsamda müflterilere sunulan ürün
ve hizmetler çeflitli kampanya ve indirimler, yaz›l› ve
görsel medya kanallar› vas›tas›yla yap›lan reklâmlar
ile desteklenmifltir.

Rusya’n›n en büyük sadakat program› olarak kabul
edilen “Malina Card” program›na dahil olunmufltur.
Bu program sayesinde Ramstorelar d›fl›nda flirket ve
perakende d›fl›ndaki sektörlerde faaliyette bulunan
firmalara ulaflma imkân› do¤mufltur. Bu programa
dahil olan firmalar›n verece¤i puanlar ortak bir havuzda
biriktirilerek müflterilere daha kazançl› hediyeler
verilmesi amaçlanmaktad›r. Ramenka, bu programa
ifltirak etmekle müflteri sadakatini art›rmay› ve di¤er
firmalardan gelebilecek müflteriler sayesinde müflteri
say›s›n› art›rmay› hedeflemektedir.

Ramstore ma¤azalar›nda 2005 y›l›nda 38,5 milyon
müflteriye hizmet edilmifltir. Geçen y›la göre %25
müflteri art›fl› sa¤lanm›flt›r. Bu dönem CRM
çal›flmalar›na da h›z verilmifltir. Müflterilere e-posta
arac›l›¤›yla gönderim yap›lm›fl ve müflteri veri taban›n›n
incelenmesine devam edilmifltir. Broflürlerin etkinli¤ini
art›rabilmek için broflür süreleri hem Moskova, hem
de bölgelerde iki haftaya indirilmifltir.

Ma¤azalar fiyatlama stratejisine göre gruplanm›flt›r.
Dan›flmanl›k firmas› deste¤inde sürdürülen kategori
yönetimi devam etmekte olup, pilot ma¤azalarda
uygulamalar bafllat›lm›flt›r.

Ramenka merkez da¤›t›m faaliyetlerine de bu y›l içinde
bafllam›flt›r. Kiralanan 9.000 m2’lik depo üzerinden
aralar›nda ithal ürünlerin, meyve-sebze, kuru g›da ve
konservenin de oldu¤u 12 ürün grubunda da¤›t›m
yap›lmaktad›r.

Altyap› gelifltirme çal›flmalar› kapsam›nda 2005 y›l›
ortas›nda bafllat›lan B2B projesi k›sa zamanda
uygulamaya al›nm›fl ve büyük baflar› kazanm›flt›r.
fiirket sat›n al›m›n›n %40’›n› oluflturan firmalarla
(150 malveren) B2B platformu üzerinden çal›fl›lmaya
bafllanm›flt›r. Bu sayede Ramenka önemli ölçüde
zaman ve iflgücü tasarrufu sa¤lam›flt›r.

Rambutya (Kazakistan)
Ekonomi, Perakende Pazar›n›n Genel Yap›s› ve
Geliflmeler
Son befl y›lda ortalama %10 büyüyen Kazak ekonomisi
2005 y›l›nda %9,4 büyümüfltür. Devam eden altyap›
harcamalar›, yerel para birimi Tenge’nin de¤er
kazanmaya devam etmesi ve artan petrol gelirleri
ekonomik canl›l›¤› sürdürmektedir. Ocak-Aral›k 2005
döneminde sanayi üretimi geçen y›la göre %4,6
artm›flt›r. Petrol ve gaz üretimi ile metalürji üretimindeki
büyümede yaflanan azalma, sanayideki büyümeyi
etkilemektedir. Yat›r›mlarda y›ll›k art›fl h›z› bak›m›ndan
K›z›lorda %86,3, Akmola %85,8, Karaganda %75,3,
Jambil %13,9 ve Almaata flehirleri %19,8 ile
s›ralanmaktad›r.
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2005 y›l›nda aç›lan 18 yeni ma¤aza ile befl ülkedeki Al›flverifl
Merkezi ve Hipermarket say›s› 12’ye, toplam ma¤aza say›s›
61’e ç›km›flt›r.



Yat›r›mlar ve Faaliyetler
Tüketici fiyatlar› 2005’de hedeflenenin 1,5 puan
üzerinde %7,5 artt›. 2006 y›l› için enflasyon tahmini
%5-7 aras›ndad›r. Buna karfl›n 2005 y›l›nda ücretler
Tenge baz›nda reel olarak %12 art›fl gösterdi. Ülkedeki
iflsizlik oran› 2005’te %8,1 olarak kaydedildi.

Kazakistan perakende pazar› 2005 y›l›nda 9,9 milyar
dolar büyüklü¤üne ulaflt›. Bir önceki y›la göre
perakende ticareti Tenge baz›nda %12,4 büyümüfltür.
Bu ticaretin %41,5’i Almaata, %5,9’i Astana’da cereyan
etmektedir.

Y›l içinde toplam 5 ma¤aza ve 9.260 m2 sat›fl alan›nda
yaklafl›k 4,2 milyon müflteriye hizmet verilmifltir. Müflteri
‹liflkileri Yönetimi (CRM) projesi uygulama ad›mlar›na
May›s ay›nda bafllanm›flt›r. Akabinde planland›¤› gibi
30.000 müflteriye indirim kuponu ulaflt›r›lm›flt›r.

Y›l boyunca sat›fl ve müflteri art›rmaya yönelik
kampanya ve aktiviteler yap›lm›flt›r. Sevgililer Günü,
Dünya Kad›nlar Günü, Ramazan ve Kurban Bayram›,
Y›lbafl› gibi özel gün ve dönemlere yönelik olarak
“3 al 2 öde, flok indirimler” gibi pazarlama çal›flmalar›
yap›lm›fl ve bunlar “Rampost”, el ilanlar› ve medya
araçlar›na verilen reklamlar ile müflterilere duyurulmaya
çal›fl›lm›flt›r.

Yurt d›fl›ndan ithal edilen ve rakiplerde olmayan
ürünlerin teflhiri büyük be¤eni ve ilgi görmüfl, bu
ürünlerin yaratt›¤› katma de¤er fiirket’in ciro ve kârl›l›¤›
üzerinde olumlu bir etki yaratm›flt›r. Türkiye’den ithal
edilen taze meyve-sebzenin de müflteriler taraf›ndan
yo¤un ilgi ve büyük be¤eniyle karfl›lanmas› üzerine
daha yüksek tonajlarda yeni taze meyve-sebze siparifli
verilmeye bafllanm›flt›r.

Samal ma¤azas›n›n aç›l›fl›n›n 6. y›l› olmas› sebebiyle
özel Rampost say›s›, medya destekli çekilifl ve hediye
kampanyas› düzenlenmifltir. Aralar›nda iki adet
otomobilin de bulundu¤u 100’den fazla hediye
da¤›t›lm›flt›r. Atakent AVM yönetimi ile iflbirli¤i yap›larak
sat›fl art›r›c› aktiviteler düzenlenmifltir.

Ramstore (Bulgaristan)
Ekonomi, Perakende Pazar›n›n Genel Yap›s› ve
Geliflmeler
2005 y›l› ülke ekonomisi için rekor say›labilecek
ekonomik büyüme, artan d›fl ticaret aç›¤› ve AB’ye
kat›l›m için al›nan tedbirlerle dolu bir y›l olarak geçti.
2005 y›l›nda ekonominin %5,7-5,9 aras›nda büyüdü¤ü
ve bu büyümenin 2006’da %4-5’e gerileyece¤i tahmin
ediliyor. Nüfusun 7,8 milyona ulaflt›¤› ülkede kifli bafl›na
düflen milli gelir 2.000 Avro seviyesindedir.

Sanayi üretimi 2005’de %3,2 art›fl gösterdi. Y›l›n son
çeyre¤inde gözlenen sanayi üretimindeki yavafllama
ve devam eden özel sektör yat›r›mlar› nedeniyle
GSY‹H’nin %9’una yak›n cari aç›k ekonomik büyümeyi
de yavafllatt›. Y›l boyunca Bulgar halk› yaklafl›k 2,5
milyar Leva (1,3 milyar Avro) kredi kulland›. Konut
kredileri geçen y›la göre %101 ve tüketici kredileri
%49 artt›.

Ülkedeki y›ll›k enflasyon oran› son 5 y›l›n en yüksek
oran› olan %6,5 seviyesine ulaflt›. Bulgaristan’a gelen
yabanc› sermaye ise 2005’de bir önceki y›la göre
%17,6 azalarak 1,8 milyar Avro’ya düfltü. Bulgaristan,
IMF ve Dünya Bankas›’na olan 340 milyon Avro’luk
borcunu erken ödeme ile kapatt›. Standard and Poor’s
ülkenin döviz cinsinden kredi notunu BBB’ye ç›kard›.
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2005’de perakende sat›fllar›n büyüklü¤ü 10,3 milyar
ABD Dolar› oldu. Bunun %60’› ve 6 milyar ABD Dolar›
g›daya harcand›. 2005’de perakende ticareti geçen
y›l›n ayn› dönemine göre %9,1 büyüdü.

Yat›r›mlar ve Faaliyetler
fiirket 2005 y›l›nda yeni ma¤aza açmam›flt›r. A¤ustos
ay› sonunda görülen lüzum üzerine Lozanetz
ma¤azas›n› kapat›lm›flt›r. Y›l içinde brüt kâr marj›n›n
yükseltilmesi için rakiplerde olmayan ürünlerin teflhir
ve desteklenmesine h›z verilmifltir. Türkiye’den ithal
edilen ürünlerin say›s› art›r›lm›fl ve özellikle Türkiye’den
meyve-sebze tedarikine çal›fl›lm›flt›r.

Daha genifl bir müflteri kitlesine hitap edebilmek
için “Sodexho Pass” g›da çeklerinin Ramstore
ma¤azalar›nda geçerli olmas› için firma ile anlaflmaya
var›lm›flt›r. Yine taksit kart hizmeti veren yerel “EuroLine”
flirketi ile Bulgaristan’daki Ramstore ma¤azalar›na
POS cihazlar›n›n kurulmas› ve kartlar›n›n kabulü için
anlaflma yap›lm›flt›r. Söz konusu firman›n POS
cihazlar›n›n kullan›m› VISA ve AMEX kredi kartlar›na
uygulanan komisyon oran›nda bir azalma sa¤layacakt›r.

Ramstore (Azerbaycan)
Ekonomi, Perakende Pazar›n›n Genel Yap›s› ve
Geliflmeler
GSY‹H 2005 y›l›nda %27 büyürken, endüstri
üretimindeki art›fl %33’ü geçti. Kaydedilen %9,8’lik
enflasyon oran›na ra¤men ülke nüfusunun kifli bafl›na
geliri bir önceki y›la göre %33 art›flla 2.000 ABD
Dolar›’na yükseldi. Ücretler ise %22 artt›. Y›l sonu
itibariyle ülkedeki ayl›k ortalama ücret 140 dolard›r.

Azerbaycan’›n d›fl borcunun 2005 y›l› sonunda 1,6
milyar ABD Dolar›’na (GSY‹H’n›n %12,6’s›) ulaflt›¤›
aç›kland›.

FitchRatings Azerbaycan’›n yerel ve döviz cinsinden
kredi notunu da BB olarak belirledi. Azerbaycan 1
Ocak 2006’da 1 Yeni Manat› 5.000 Manat’a eflitleyerek
yeni para birimine geçti. Ülkede perakende sektörü
3,7 milyar ABD Dolar› büyüklü¤e sahiptir. Bunun
%66’s›n› ise g›da oluflturmaktad›r.

Yat›r›mlar ve Faaliyetler
fiirket 2005 y›l›nda yeni ma¤aza açmam›flt›r. fiirket
halen faaliyetlerine 3 ma¤aza ve toplam 3.007 m2

 sat›fl alan› ile devam etmektedir. Y›l içinde yaklafl›k

923 bin kifli Ramstore ma¤azalar›ndan al›flverifl
yapm›flt›r. fiirket sat›fl art›r›c› ve maliyet düflürücü
çal›flmalar›yla kârl›l›¤› giderek art›rmaktad›r.

May›s 2005’te di¤er ortaklara ait toplam %22’lik hisse
sat›n al›narak Migros’un Ramstore Azerbaycan’daki
hisse oran› %94,25’e ç›kart›lm›flt›r.

Ramstore (Makedonya)
Ekonomi, Perakende Pazar›n›n Genel Yap›s› ve
Geliflmeler
Avrupa Birli¤i 17 Aral›k 2005’te Makedonya’ya aday
üyelik statüsü tan›d›. Makedonya 2 milyon ile Avrupa’n›n
en küçük nüfuslu ülkelerinden birisidir. Baflkent Üsküp
450.000 nüfusu ile ülkenin tart›fl›lmaz bir numaral›
ekonomik merkezidir. 2005 y›l›nda ekonomi reel olarak
%3,8 büyümüfltür. Kifli bafl›na düflen milli gelir 2.723
ABD Dolar›’d›r. Sanayi üretimi bir önceki y›la göre
%7 artt›. Ocak-Aral›k 2005 döneminde TÜFE %0,5 ve
ÜFE %3,2 artt›.

Perakende pazar›n›n 2005’deki büyüklü¤ü 2,5 milyar
ABD Dolar›’d›r. Perakende harcamalar›n›n %60’›
g›daya gitmektedir. Sektörde aç›k pazar ve mini
marketlerin hakimiyeti devam etmektedir. Organize
perakendecilerin sektör içindeki pay› %7’dir.

Yat›r›mlar ve Faaliyetler
Ramstore Bulgaristan’›n ifltiraki olarak Haziran ay›nda
faaliyetine bafllayan “Ramstore Makedonya” Migros’un
yurt d›fl›nda faaliyet gösterdi¤i 5. ülke olmufltur. Baflkent
Üsküp’te aç›lan “Ramstore Mall” Al›flverifl Merkezi ve
Vardar ma¤azas› dünya normlar›nda ça¤dafl al›flverifl
olanaklar›n› Üsküplülere sunmaya bafllam›fl ve
Türk ürünlerine yeni bir pazar olana¤› yaratm›flt›r.
Makedonya’da yap›lan en büyük Türk yat›r›m› olan ve
toplam 25.000 m2’lik kapal› alana inflaa edilen Ramstore
Mall Al›flverifl Merkezi’nde tüketicilere modern, pratik
ve avantajl› al›flverifl seçenekleri sunan çok say›da
ma¤aza ve di¤er sosyal alanlar bulunmaktad›r.

Yap›lan farkl› aktiviteler ile çeflitli ürün gruplar›nda
sat›fllar art›r›lm›flt›r. Müflteri bafl›na has›lat› yükseltmek
için Diners Club Card ile anlaflma yap›larak al›flverifllerin
taksitlerdirme imkân› sa¤lanm›flt›r. ‹ki ay süren bu
kampanya Makedonya’da ilk defa Ramstore taraf›ndan
yap›lmaktad›r.

Ramstore ma¤azalar›nda 2005 y›l›nda 38,5 milyon müflteriye
hizmet edilmifl, geçen y›la göre %25 müflteri art›fl› sa¤lanm›flt›r.



Yurt içinde ve ifltirakleriyle yurt d›fl›nda yat›r›mlar›na
h›zla devam eden Migros, 2005 y›l› sonunda toplam
566 ma¤azada hizmet sunarak, net sat›fl alan›n›
481.997 metrekareye ç›karm›fl ve %13,8 mertebesinde
fiziki büyüme gerçeklefltirmifltir.

Tansafl dahil edildi¤inde ise toplam ma¤aza say›s›
783’e, toplam net sat›fl alan› 616.186 metrekareye
ulaflm›flt›r.

Migros’un toplamda sat›fl alan› büyümesi %46’d›r.

fiirketimizin 2005 sonu itibariyle konsolide sat›fllar›
2.686 milyon YTL’ye ulaflm›flt›r.

Brüt kâr tutar› ise %24,6 art›fl göstererek 637 milyon
YTL’ye yükselirken, brüt kâr marj› %22,5’den %23,7’ye
yükselmifltir. Özellikle yurt içi operasyonlardaki
iyileflmeyle esas faaliyet kâr› %39,4 art›fl göstermifl
ve 107,4 milyon YTL’ye ulaflm›flt›r. Esas faaliyet kâr
marj› da yine ayn› flekilde %3,4’ten %4’e ç›km›flt›r.
Migros’un konsolide VAFÖK (EBITDA) marj› da %7
seviyesine dayanarak, Avrupa’da faaliyet gösteren
güçlü perakende zincirlerinin marjlar›na ulaflm›fl ve
birço¤unu geride b›rakm›flt›r.

Vergi öncesi kâr tutar›m›z 103,9 milyon YTL’den 98,3
milyon YTL’ye ve net kâr›m›z ise 74,7 milyon YTL’den
73,7 milyon YTL’ye gerilemifltir. Bu gerilemenin nedeni,
geçen y›l enflasyon muhasebesi gere¤i 11,3 milyon
YTL tutar›nda parasal kazanc›n oluflmas›d›r. Bu y›l ise

mevzuat gere¤i enflasyon düzeltmesi yap›lmam›fl ve
dolay›s›yla parasal kazanç da oluflmam›flt›r. Ayr›ca,
mali tablolarda 2004 y›l› rakamlar›n›n yap›lan enflasyon
düzeltmesiyle 31.12.2004 fiyatlar›yla gösterildi¤i
gözden kaç›r›lmamal›d›r. fiirketimizin 2005 y›l› vergi
öncesi kâr ve net kâr performans›n› do¤ru analiz etmek
için bu unsurlar dikkate al›nmal›d›r.

Yurt içinde 2005 y›l›nda 2.258 milyon YTL sat›fl
gerçeklefltirilerek, ciroda geçen y›la göre %18,8 sat›fl
art›fl› sa¤lanm›flt›r. Yurt içi sat›fllardan elde edilen brüt
kâr 511 milyon YTL’yi aflm›flt›r. Yap›lan maliyet düflürücü
ve sat›fl art›r›c› çal›flmalarla yurt içi operasyonlardan
elde edilen faaliyet kâr› 2004 y›l›nda 2003 y›l›na göre
iki kat›na ç›km›flt›. Bu y›l da iyileflme trendi devam
etmifl ve yurt içinde faaliyet kâr› %63 iyileflmifltir. Reel
faizlerin düfltü¤ü ve finansal getirilerin azald›¤› mevcut
ekonomik koflullarda bu geliflmenin çok önemli
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Konsolide Sonuçlar

Özet (bin YTL) 2005 % 2004 %

Sat›fllar 2.686.100 100,0 2.273.937 100,0

Brüt Kâr 636.996 23,7 511.045 22,5

Esas Faaliyet Kâr› 107.382 4,0 77.028 3,4

VAFÖK (EBITDA) 185.164 6,9 140.072 6,2

Vergi Öncesi Kâr 98.279 3,7 103.949 4,6

Net Kâr 73.705 2,7 74.687 3,3
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oldu¤unu düflünüyoruz. Migros yurt içinde do¤rudan
kendi operasyonlar›ndan sat›fllar›n›n %3,3’ü
mertebesinde net esas faaliyet kâr› elde etmektedir.
Faaliyet kârl›l›¤›ndaki bu yükselifl, VAFÖK (EBITDA:
Vergi, Amortisman ve Faiz Öncesi Kâr) marj›n› da
olumlu etkilemifl ve geçen y›ldaki %5,2 seviyesinden
%6,2 seviyesine ç›karm›flt›r.

Rusya operasyonlar›nda ise sat›fllar YTL baz›nda %12
art›fl göstermifltir. Migros’un konsolide sat›fllar›na dahil
edilen Ramenka operasyonlar›ndan elde edilen sat›fl
geliri, konsolide sat›fllar›n %12’si kadarken, Ramenka
operasyonlar›ndan elde edilen esas faaliyet kâr›
konsolide faaliyet kâr›n›n %21,4’ü seviyesindedir. Esas
faaliyet kâr›nda ve VAFÖK’de (EBITDA) görülen düflüfl,
Ramenka’n›n giderek Moskova d›fl›nda bölgelere
yay›l›yor olmas›ndan ve a¤›r yat›r›m program›n›n

etkisinden kaynaklanmaktad›r. Ancak, %10,2
seviyesindeki VAFÖK (EBITDA) marj› organize
perakendenin geliflmifl oldu¤u Avrupa ülkeleri ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda dahi yüksek kalmaktad›r. Bu
anlamda, özellikle marjlar aç›s›ndan, Rusya
operasyonlar›n› oldukça tatmin edici buluyoruz.

Kazakistan’da befl ma¤aza ile faaliyet gösteren
Rambutya sat›fllar› 70,9 milyon YTL’ye ulaflm›flt›r.
Rambutya operasyonlar› 2005 y›l›nda yeni ma¤aza
aç›lmamas›na ra¤men, %17 sat›fl art›fl› kaydetmifltir.
Rambutya sat›fllar›, Migros’un konsolide sat›fllar›n›n
yaln›zca %2,6’s›n› olufltururken, elde edilen faaliyet
kâr› konsolide faaliyet kâr›n›n %9,4’ünü oluflturmaktad›r.
Yurt d›fl›na yat›r›m yapt›¤›m›z ülkeler aras›nda, marjlar
aç›s›ndan en yüksek de¤erlere ulafl›lan Rambutya
operasyonlar›n› yine Rusya operasyonlar› gibi çok
baflar›l› olarak nitelendiriyoruz.

Konsolide sat›fllar›m›z›n %0,8’ini oluflturan Ramstore
Bulgaristan ve %0,4’ünü oluflturan Ramstore
Azerbaycan operasyonlar›na iliflkin bilgiler ise
afla¤›daki tablolarda sunulmufltur. Ramstore
Bulgaristan operasyonlar›na ise bu y›l ilk kez faaliyet
göstermeye bafllad›¤›m›z Makedonya operasyonlar›
konsolide edilmeye bafllanm›flt›r.

Migros ve Tansafl birleflmesi ile özsermaye verimini art›rmak
ve hissedarlara daha fazla kâr pay›n› y›llara yayg›n olarak
istikrarl› bir flekilde da¤›tmak hedeflenmektedir.

Ramenka - Rusya

Özet (bin YTL) 2005 % 2004 %

Sat›fllar 323.588 100,0 288.719 100,0

Brüt Kâr 96.213 29,7 82.765 28,7

Esas Faaliyet Kâr› 23.343 7,2 25.187 8,7

VAFÖK (EBITDA) 33.078 10,2 32.990 11,4

Rambutya - Kazakistan

Özet (bin YTL) 2005 % 2004 %

Sat›fllar 70.942 100,0 60.527 100,0

Brüt Kâr 20.693 29,2 18.066 29,8

Esas Faaliyet Kâr› 10.221 14,4 8.076 13,3

VAFÖK (EBITDA) 11.535 16,3 9.233 15,3

Ramstore - Azerbaycan

Özet (bin YTL) 2005 % 2004 %

Sat›fllar 11.712 100,0 10.295 100,0

Brüt Kâr 2.959 25,3 2.490 24,2

Esas Faaliyet Kâr› 796 6,8 123 1,2

VAFÖK (EBITDA) 1.147 9,8 451 4,4

Ramstore - Bulgaristan

Özet (bin YTL) 2005 % 2004 %

Sat›fllar 22.045 100,0 13.086 100,0

Brüt Kâr 5.548 25,2 2.491 19,0

Esas Faaliyet Kâr› (1.765) (8,0) (2.179) (16,7)

VAFÖK (EBITDA) 74 0,3 (799) (6,1)

Yurt ‹çi Sonuçlar

Özet (bin YTL) 2005 % 2004 %

Sat›fllar 2.257.813 100,0 1.901.310 100,0

Brüt Kâr 511.583 22,7 405.586 21,3

Esas Faaliyet Kâr› 74.787 3,3 45.821 2,4

VAFÖK (EBITDA) 139.330 6,2 98.197 5,2



Tansafl ile Entegrasyon, 2006 Y›l›na Yönelik
Beklentiler ve Hedefler
Migros ana orta¤› Koç Holding A.fi. ile birlikte, 2005
y›l›nda çok önemli bir at›l›m gerçeklefltirerek Tansafl
Perakende Ma¤azac›l›k T.A.fi.’yi sat›n alm›fl ve sektörde
liderli¤ini perçinlemifltir. Migros’un 24 fiubat 2006 ve
Tansafl’›n 27 fiubat 2006 tarihlerinde yap›lan Genel
Kurullar›’nda fiirket yönetimlerine birleflme hususunda
yetki verilmifltir. Birleflmede 31.12.2005 tarihli UFRS
bazl› solo mali tablolar baz al›nacakt›r. fiirketler
birleflmeye yönelik çal›flmalar›n› tamamlad›ktan sonra,
ba¤›ms›z uzman kurulufl ve Ticaret Mahkemesi’nin
atayaca¤› bilirkifli raporlar›na istinaden haz›rlayacaklar›
rapor ile Sermaye Piyasas› Kurulu’na baflvuracaklard›r.
Raporda alternatif birleflme yöntemleri yan› s›ra,
birleflme için seçilen yöntem, birleflme oran› ve birleflme
s›ras›nda Tansafl ortaklar›na verilecek Migros hisse
senedi de¤iflim oranlar› yer alacakt›r. SPK’dan izin
al›nmas›n› takiben her iki fiirket’in bilahare yap›lacak
Genel Kurullar’›nda nihai birleflme karar› görüflülecektir.
Genel Kurullar sonras› Migros ve Tansafl, Migros Türk
T.A.fi. bünyesinde birleflecektir.

Birleflmenin gerçekleflmesi durumunda 2006 y›l› tam
bir entegrasyon y›l› olacakt›r. Bu iki flirketi, Migros Türk
T.A.fi. bünyesinde birlefltirmekle yarat›lacak sinerjiyle
sat›fl-pazarlama ile genel yönetim konular›nda
daha etkin bir yönetim ve tasarruf sa¤lanmas› ön
görülmektedir. Halen her iki flirketin bünyesinde yer
alan ve birleflme nedeniyle mükerrerlik arz edecek
olan sat›n alma, stok, lojistik, depolama, da¤›t›m, sabit
k›ymetler ve bilgi teknolojileri gibi maliyet kalemlerinde

önemli tasarruflar sa¤lanmas› hedeflenmektedir. Bu
sayede, elde edilecek verimlilik art›fl› ile pazardaki
rekabet gücümüz art›r›lacak ve müflterilere daha uygun
fiyatlarla mal ve hizmet sunma imkân› do¤acakt›r.
Bunlar›n yan› s›ra, Migros Türk T.A.fi. sahip oldu¤u
liderlik konumunu güçlendirecek yurt içi ve yurt d›fl›
yat›r›m imkânlar›n› art›racakt›r. Netice olarak, bu
birleflme ile özsermaye verimini art›rmay› ve
hissedarlar›m›za daha fazla kâr pay›n› y›llara yayg›n
olarak istikrarl› bir flekilde da¤›tmay› hedef almaktay›z.

Migros, Tansafl ile birlikte yurt içinde 2006 y›l›nda
3,8 milyar YTL tutar›nda bir sat›fl hacmine ulaflmay›
hedeflemektedir. Entegrasyon dolay›s›yla yat›r›mlar
yurt içinde h›z kesmeyecek olup, y›l içinde 19 adet
Migros, 30 adet fiok ve 20 adet Tansafl ma¤azas›
olmak üzere toplam 80’e yak›n ma¤aza aç›lmas›
planlanmaktad›r.

Yurt d›fl›nda ise, dolar baz›nda %30 mertebesinde
büyüme hedeflenirken, Rusya'da yeni Al›flverifl
Merkezleri ve Ramstore aç›l›fllar›yla h›zl› fiziki
büyümenin 2006 y›l›nda da devam etmesi planlanm›flt›r.
Rusya’da dört tanesi al›flverifl merkezi olmak üzere
20’nin üzerinde ma¤azan›n yat›r›m›na bafllanmas›
planlanmaktad›r. Bunlardan Moskova’da inflaat› devam
eden Vernadskovo Al›flverifl Merkezi 120.000 m2’yi
aflan kapal› alan› ile Moskova’daki en büyük Ramstore
unvan›n› ele geçirecektir. Ayr›ca, Kazakistan’da iki ve
Makedonya’da iki ma¤aza aç›lmas› planlanmaktad›r.
Kazakistan’da aç›lacak ma¤azalardan birisinin Almaata
ve Astana d›fl›nda olmas› planlanmaktad›r.
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Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum Beyan›
Migros Türk T.A.fi., SPK 04.07.2003 tarih ve 35/835
say›l› karar› ile kabul edilen ve Temmuz 2003’de ilk
olarak kamuya aç›klanan “Kurumsal Yönetim ‹lkelerini”
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 fiirket olma yolundaki çal›flmalara devam
edilmektedir. 

Bölüm I - Pay Sahipleri

Yat›r›mc› ‹liflkileri - Pay Sahipleri ‹le ‹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 Kurul’u,
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. 

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 imkân tan›yan
bir yap› kurulmufltur. 

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,
Internet, telefon, bilgi bültenleri vb.) Migros
hissedarlar›n› ve fiirket’e rapor haz›rlayan Arac›
Kurulufl analistlerini fiirket 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.

fiirketimiz ile ilgili bilgi almak isteyen tüm pay sahipleri
yatirimci@migros.com.tr adresine e-posta göndererek
bilgi taleplerini iletebilirler.

Mali ‹fller Genel Müdür Yard›mc›s›: Erkin Y›lmaz
Adres: Turgut Özal Bulvar› No. Ata 6, 34758 Ataflehir
Kad›köy/‹STANBUL
Telefon: 0.216.579 30 00 (#3214)
E-posta: erkiny@migros.com.tr

Yat›r›mc› ‹liflkileri Yöneticisi: Dr. Affan Nomak
Telefon: 0.216.579 30 00 (#3142)
E-posta: affann@migros.com.tr

Y›l içinde, bedelsiz sermaye art›r›mlar›na süresinde
ifltirak etmemifl ve/veya hak etti¤i temettüyü almam›fl
olan toplam 86 Migros hissedar›n›n geriye dönük
ifllemi fiirket merkezinden yap›lm›flt›r. Cari y›la ait
ifllemlere iliflkin çok say›da baflvuru sahibi ise gerekli
bilgiler verilerek haklar›n› kullanabilmeleri için
Koçbank 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, Koç Yat›r›m ‹stanbul Harbiye
flubesinden ya da Koçbank’›n tüm flubelerinden hisse
senedi de¤iflim ve bedelsiz hisse senedi alma
ifllemleri gerçeklefltirilmektedir. 2000 y›l› ve sonras›na
ait kâr pay› kuponlar›na karfl›l›k gelen temettü tutarlar›
da yine Koç Yat›r›m Harbiye flubesinden ve
Koçbank’›n tüm flubelerinden ödenmektedir.
Ayr›ca, hisse senetleri borsada ifllem gören flirketlerin
hisse senetlerinin kaydilefltirilerek Merkezi Kay›t
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Kuruluflu (MKK) nezdinde kayden izlenmesine
28.11.2005 tarihinde bafllanm›flt›r. Bu kapsamda,
fiirketimiz hisse senetlerini fiziken ellerinde
bulunduran ortaklar›m›z›n, Koçbank flubelerine
baflvurarak hisse senetlerini kay›t alt›na ald›rarak
ifllem gören hisse statüsüne geçirmeleri ve
kaydilefltirmeleri gerekmektedir. Bundan sonraki
sermaye art›r›mlar›nda hiçbir surette fiirketimizce fiziki
hisse senedi bas›lmayacakt›r.

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
da¤›t›lan temettü sürecine iliflkin; temettü tutar›,
da¤›t›m flekli ve yeri yan› s›ra, Genel Kurul’a kat›l›m ve
bedelsiz sermaye art›r›m›ndan do¤an haklar›n nas›l
kullan›labilece¤ine iliflkin bilgi istenmifltir. Bu süreçlere
iliflkin, gerekli gazete ilanlar› verilmekte ve Migros
Internet sitesinde gerekli bilgiler sunulmaktad›r.
Ayr›ca, yine pay sahipleri y›l içerisinde, bilanço
dönemleri sonras› fiirket’in sahip oldu¤u ma¤aza
say›lar›, net sat›fl alan› bilgileri, y›l içerisinde aç›lmas›
planlanan ma¤aza say›s›, y›l sonu sat›fl hedefi vb.
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. fiirket faaliyet raporunun yan› s›ra,
her üç ayda bir “Yat›r›mc› Bülteni” ile elde edilen
finansal sonuçlar de¤erlendirilerek yat›r›mc›lar›n eflit
flekilde bilgilendirilmesine zemin oluflturulmaya
çal›fl›lmakta ve fiirket hakk›nda genel tan›t›c› bilgi
verilmektedir. Pay Sahipleri Yat›r›mc› Bülteni’ne, ayn›
y›ll›k faaliyet raporu gibi fiirket Internet sitesinden de
eriflilebilmektedirler.

Denetim
Migros ana sözleflmesine göre, Genel Kurul “gerek
hissedarlar aras›ndan, gerek hariçten en çok 3 sene
için 3 denetçi seçer.” Uygulamada Migros Genel
Kurul’u her sene için denetçi seçimi yapmaktad›r.

Ayr›ca Migros Genel Kurul’u her y›l SPK taraf›ndan
yay›nlanan Sermaye Piyasas› Ba¤›ms›z D›fl Denetleme
hakk›ndaki yönetmelik gere¤i, bir flirketi Ba¤›ms›z 

Denetçi olarak seçmektedir. 2005 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.
2005 y›l› için Say›n U¤ur Çatbafl ve Say›n Oktay
Irs›dar, 2005 y›l› faaliyetlerinin görüflülece¤i Genel
Kurul toplant›s›na kadar görev yapmak üzere
seçilmifllerdir.

Genel Kurul Bilgileri
Migros Türk Ticaret Anonim fiirketi’nin 2004 y›l›
faaliyet ve hesaplar›n›n incelendi¤i 2005 y›l› Ola¤an
Genel Kurul Toplant›s› 08 Nisan 2005 tarihinde saat
11:30’da, Cumhuriyet Caddesi No. 2, Elmada¤, fiiflli/
‹STANBUL adresinde bulunan Divan Oteli’nde
‹stanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlü¤ü’nün 07.05.2005
tarih ve 17863 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 23
Mart 2005 tarih ve 6266 say›l› nüshas›nda ilan edilmek
suretiyle ve ayr›ca 22 Mart 2005 tarihinde Milliyet
Gazetesi’nin Türkiye bask›s›nda yay›nlanmak suretiyle
yap›lm›flt›r. Ayr›ca fiirket ‹nternet 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 fiirketimizden girifl
kartlar›n› alarak ilgili gündemi görüflmek ve bir karara
ba¤lamak üzere toplant›da bizzat bulunmalar› veya
bir temsilci göndererek kendilerini temsil ettirmeleri
arz edilmifltir. Uygulamada ise, Genel Kurul’dan bir
gün öncesine kadar 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 vekâleten temsil 
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ettirecek ortaklar›m›z›n vekâletlerini ilan edilen forma 
uygun olarak haz›rlamalar› ve 9 Mart 1996 günü 
Resmi Gazete’de yay›nlanan Sermaye Piyasas› Kurulu
Seri: IV, No: 8 Tebli¤ hükümleri çerçevesinde notere
onaylatacaklar› vekâletnamelerini fiirketimize tevdi
etmeleri istenmifltir.

2004 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 23 Mart 2005 tarihinden itibaren fiirketimizin
idare merkezinde say›n ortaklar›m›z›n tetkiklerine haz›r
bulundurulmufltur.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, fiirket’in toplam
137.700.000 YTL’lik sermayesine tekabül eden
137.700.000.000 adet hisse 70.307.365,05 YTL’lik
sermayesine tekabül eden 70.307.365.050 adet hisse
asaleten, 16.592.799,375 YTL’lik sermayesine tekabül
eden 16.592.799.375 adet hissenin vekaleten olmak
üzere toplam 86.900.164.425 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 say›n ortaklar›m›za söz
vermifl ve bu kapsamda ortaklar›m›z fiirket ve
faaliyetlerine yönelik olarak dilek ve görüfllerini ifade
edebilme imkân›n› bulmufllard›r. Migros Genel Kurul’u
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¤›, 22 Nisan 2005 tarih 6288 say›l› Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmifl olup, talep
eden say›n ortaklar›m›za ayr›ca faks yoluyla iletilmifltir.
fiirketimizin Internet sitesinde son befl y›la ait
gündem, Hazirun Cetveli ve toplant› tutanaklar› say›n
ortaklar›m›z›n bilgisine sunulmaktad›r.

Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›
fiirketimiz 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 içerisinde olunan ortak yoktur.

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 gerçeklefltirilmektedir.

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 15 y›ld›r kesintisiz olarak her y›l
sermayesinin çeflitli oranlar›nda temettüyü ortaklar›na
da¤›tm›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, fiirketimizin uzun vadeli stratejileri, yat›r›m,
finansman planlar› ve kârl›l›k durumu da dikkate
al›narak ve SPK tebli¤lerine istinaden hesaplanan
da¤›t›labilir kâr›n en az %20'si oran›nda temettüyü
nakit ya da bedelsiz hisse senedi vermek suretiyle
da¤›t›labilir.

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.

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 almak haklar›n›n
s›n›rland›r›lmas› konular›nda kararlar alabilir.

Bölüm II - Kamuyu Ayd›nlatma ve fieffafl›k

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.
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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 nitelikte her türlü bilginin talep
edildi¤inde paylafl›lmas›n› gerektirmektedir. 

Özel Durum Aç›klamalar›
fiirketimiz taraf›ndan 2005 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 78 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. 

fiirket Internet Sitesi ve ‹çeri¤i
Müflteri ihtiyaçlar›n› her zaman ön planda tutan
Migros, teknolojiye yapt›¤› yat›r›mlarla bir taraftan
sektörde farkl›l›k yarat›rken, di¤er taraftan
müflterilerine teknolojinin getirdi¤i avantajlar›
sunmaktad›r. fiirketimiz, bu kapsamda
www.migros.com.tr Internet 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 yenilenmifltir. Beklentiler
do¤rultusunda yap›land›r›lan yeni tasar›m, “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.

Gerçek Kifli Nihai Hâkim Pay Sahibi/
Sahiplerinin Aç›klanmas› 
Migros Türk T.A.fi. ortakl›k yap›s› afla¤›da
sunulmufltur.

Migros Türk T.A.fi.
Ad› Pay Oran› Pay Tutar› (Bin YTL)
Koç Holding A.fi. %51,06 70.307
Halka Aç›k K›s›m %48,94 67.393
Toplam %100 137.700

‹mtiyazl› pay yoktur.

‹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 Yönetim Kurulu Baflkan›
K. Ömer Bozer Yönetim Kurulu Baflkan Vekili
Cengiz Solako¤lu Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Nüsret Arsel Yönetim Kurulu Üyesi
U¤ur Çatbafl Yönetim Kurulu Üyesi
F. Bülend Özayd›nl› Yönetim Kurulu Üyesi
Y. Ali Koç Yönetim Kurulu Üyesi
Oktay Irs›dar Yönetim Kurulu Üyesi
H. Hasan Y›lmaz Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Yavuz Denetçi
Ahmet Sönmez Denetçi
Serkan Özyurt Denetçi

Aziz Bulgu Genel Müdür
Ender Alkaya Genel Müdür Yard›mc›s›
A. Fuat Yanar Genel Müdür Yard›mc›s›
Erkin Y›lmaz Genel Müdür Yard›mc›s›
‹hsan Usel Genel Müdür Yard›mc›s›
Demir Aytaç Genel Müdür Yard›mc›s›

Bölüm III - Menfaat Sahipleri

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 ihlâlleri 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 Internet 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 imkân›na sahip olmakta ve her konuda
birinci elden taleplerini iletebilme imkân›na
kavuflmaktad›rlar. Sunulan bu imkân ile, fiirket ve
menfaat sahipleri aras›nda daha fleffaf ve sa¤lam bir
iletiflim modeli oluflturulmas› hedeflenmektedir.
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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 ‹lkelerinin 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 verilmesini 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, 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 birebir 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›¤› imkânlar› 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.

Çal›flanlar›n çal›flanlara karfl› sorumluluklar›
1- Çal›flanlar yap›lan iflin gere¤i fiirket çal›flanlar›
hakk›nda edindikleri özel bilgileri ifl gere¤i
d›fl›ndakilerle paylaflmazlar.

Genel maddeler
Yukar›da belirtilenler ile iliflkilendirilemeyen sorunlarla
fiirket’in kendi bünyesinde kurmufl oldu¤u “Migros ‹fl
Eti¤i” kurulu aç›kl›k getirmekle yükümlüdür.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›
Migros’un ‹fl Eti¤i ‹lkelerinin 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 bu hususta gereken
hassasiyeti göstermektedir. Migros’un çal›flanlar› ise,
öneri ve taleplerini fiirket üst düzey yöneticilerine ve
Yönetim Kurulu üyelerine iletme imkân›na sahiptirler.

‹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
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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 imkân 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’da ‹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 ifl yerlerinde
güvenle çal›flabilmeleri için, “‹fl Kanunu ve ‹fl
Güvenli¤i ile ‹lgili Kanun, Yönetmelik ve Tüzükler”in
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 içerisinde tatbikat
ve e¤itim organizasyonlar› ile gerçeklefltirilir.

F›rsat Eflitli¤i: 
Migros, Türkiye ve yurt d›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 içerisinde 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) Müflteri memnuniyetini öncelikli görmek
2) Ça¤dafl ve dinamik olmak
3) Dürüstlük ve güvenilirlik
4) Yasalara ve kiflilik haklar›na sayg›l› olmak
5) Topluma ve çevreye duyarl›l›k
6) Tak›m çal›flmas›na yatk›nl›k

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.
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Migros’ta, çal›flanlar ile iliflkileri yürütmek, fiirketimiz
bünyesinde kurulmufl olan Endüstri ‹liflkileri
Departman›’n›n ana fonksiyonudur. Dokuz (9) kiflilik
bir ekipten oluflan bu departman›n amac›, kurumda
ilgili kanun ve mevzuat›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.

Müflteri ve Tedarikçilerle ‹liflkiler Hakk›nda Bilgiler
Migros’un yar›m as›r› 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’da
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 imkân›na kavuflmufltur. Migros modern
ve ça¤dafl büyük ma¤azalar›n yan› s›ra, 1995 y›l›nda
fiok ile ‹ndirim ma¤azalar›n›, 1997 y›l›nda Migros
Sanal Market ile e-ticaret alan›nda formatlar›n›
zenginlefltirmifl ve de¤iflen müflteri ihtiyaçlar›na göre
çeflitlendirmifltir. 

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› 6.500
kiflilik Migros Müflteri Memnuniyeti Anketini 1994
y›l›ndan itibaren sürekli yapmaktad›r. Bu sayede,
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 içerisinde yer
alan kiosklardan yap›lan özel konularla ilgili anketlerle
de müflterinin sesi duyulmaya çal›fl›lmakta ve
beklentileri izlemektedir. 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 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 Sistemi’ni, ISO
9001:2000 standard› ile bütünlefltirerek ISO 9001-
2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almaya hak
kazanm›flt›r.
• Migros, ürün sat›n ald›¤› her tedarikçisini titizlikle
seçmekte ve belirli dönemlerde tedarikçi firmalar
TÜB‹TAK- MAM G›da Bilimi ve Teknolojisi Araflt›rma
Enstitüsü taraf›ndan denetlenmekte ve ürünlerin
periyodik olarak kalite kontrol analizleri yap›lmaktad›r.
Ayr›ca bu kapsamda, Migros markal› ürünler de
TÜB‹TAK taraf›ndan kontrol sürecine dahil
edilmektedir.
• Migros ma¤aza raflar›nda sat›fla sunulacak her yeni
ürün bir ön kalite kontrol sürecine tabii 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 tabii



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.
• Müflterilerimizden gelen her türlü öneri
de¤erlendirilmekte ve en k›sa süre içerisinde ma¤aza
taraf›ndan ya da Genel Merkez’den sonucu
müflterimize 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.

Sosyal Sorumluluk
Migros Etik Kurallar› içerisinde 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, 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, 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 bilinciyle ile
hareket eder. Her yapt›¤› uygulamada eti¤e ve
dürüstlü¤e önem verir. Güvenin kolayca sat›n
al›nmayaca¤›n›, günlük, y›ll›k kavramlarla sloganlarla
de¤il, zaman içinde giderek geliflen, büyüyen, müflteri
ile flirket 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 raporunun ilgili bölümlerinde
anlat›lm›flt›r.

Bölüm IV - Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulunun Yap›s›, Oluflumu 
ve Ba¤›ms›z Üyeler
Migros Yönetim Kurulu Genel Kurul’un seçti¤i 
9 üyeden oluflmaktad›r.

Üyeler;
Rahmi M. Koç
K. Ömer Bozer
Cengiz Solako¤lu
Dr. Nüsret Arsel
U¤ur Çatbafl
F. Bülend Özayd›nl›
Y. Ali Koç
Oktay Irs›dar
H. Hasan Y›lmaz

M‹GROS TÜRK T.A.fi.
kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu 2005



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 icrac› Yönetim Kurulu
üyesidir. 

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.

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 geleneksel Koç de¤erlerimizden gelen
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, organizasyon ve
kontrol gibi temel yönetim fonksiyonlar›n› yerine
getirebilmesi için, y›ll›k, üç ayl›k ve ayl›k bilgilendirme
yap›lar› kurulmufltur. 

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. 

Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›
Migros iç denetim sistemi, finansal kontrol ve
operasyonel kontrol olmak üzere iki ana kategoride
kontrol mekanizmas›n› kurmufltur. Sistem ayr›ca, risk
yönetimine yönelik tüm kontrolleri kapsamaktad›r.
Sisteme yönelik özet bilgi afla¤›daki gibidir:

Migros iç denetim sistemi ba¤›ms›z, sistematik ve
ölçülebilir flekilde, karar vericilere sorumlu olduklar›
programlar, aktiviteler, fonksiyonlar ve birimler
hakk›nda bilgi sa¤layarak içinde bulunduklar› sistemin
yönetiminin ve kontrolünün etkin olarak sa¤lanmas›n›
amaçlamaktad›r.

Bu kapsamda,
• Finansal denetim
• Müflteri odakl› süreçlerin denetimi
• Kaynaklar›n etkin ve ekonomik olarak kullan›l›rl›¤›n›n
denetimi
• Etkin ve ekonomik olmayan ifllemlerin tespit edilmesi
• fiirket hedef ve amaçlar› ile örtüflmeyen
uygulamalar›n tespiti ve çözüm önerilerinin sunulmas›
öngörülmektedir.

Migros denetim sistemi, fiirket bünyesinde var olan
süreç ve uygulamalar›n etkinli¤inin gözlemlenmesini
içermektedir. Gözlem sürecinin en önemli ad›m›n›n
ma¤aza operasyon sürecinde at›lmas›
amaçlanmaktad›r. Ma¤aza performans denetimi
olarak da adland›r›labilecek bu sistem, yukar›da
belirtilen kapsam d›fl›nda özel olarak afla¤›daki
hedeflere ulaflmay› amaçlamaktad›r:

• Müflteri deneyiminin, ifl stratejisinin merkezine
yerlefltirilmesi,
• fiirket vizyonu, misyonu ve felsefesi ile ortaya
konulan hizmet aras›ndaki iliflkinin ve farkl›l›¤›n ortaya
ç›kar›lmas›,
• Hizmet kalitesinde sürekli art›fl ve müflteri
memnuniyeti sa¤lanmas›,
• Müflteri hizmet döngüsü çerçevesinde çal›flanlar›n
davran›fllar›n›n analiz edilmesi,
• ‹fl süreçlerinin her aflamas›nda, hizmet kalitesindeki
iyileflmenin katma de¤erinin ortaya ç›kart›lmas›.

Migros iç denetim sistemi, ayn› zamanda ana orta¤›
Koç Holding A.fi. iç denetim biriminin y›l içinde belirli
periyotlarda yapt›¤› sistematik denetimleri de
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kapsamaktad›r. Bu kapsamda yap›lan kontroller,
Migros’un kendi denetim süreçlerini gözden geçirmesi
ve iyilefltirmesine yönelik katk› sa¤lamaktad›r. 

Geliflen ihtiyaçlar paralelinde, Migros Risk Yönetim ve
‹ç Kontrol Mekanizmas›’n›n sürekli gelifltirilmesi ve
Denetimden Sorumlu Komite ile Yönetim Kurulu’na
raporlama yapabilecek flekilde tüm faaliyetlerin
organize edilebilmesi amac›yla, fiirketimiz bünyesinde
yeni bir ‹ç Denetim Departman› 2005 y›l› içerisinde
yap›land›r›lm›flt›r.

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 Internet 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. 

Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esaslar›
Yönetim Kurulumuz 2005 y›l› içerisinde çeflitli
konularda 36 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
sekreterya 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. 2005 y›l›
içerisinde 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. 

fiirket’le Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›
Migros’un, Yönetim Kurulu Baflkan› Rahmi Koç 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç ile toplam iki
ma¤azada kira iliflkisi mevcuttur. Bunun d›fl›nda,
dönem içinde Yönetim Kurulu üyeleri fiirket’le ifllem
gerçeklefltirmemifl olup, fiirket ile rekabet edilecek 
bir faaliyet içerisine girilmemifltir.

Etik Kurallar
Migros ‹fl Eti¤i ‹lkeleri, 
• fiirket’in çal›flanlar›na karfl› sorumluluklar›,
• Çal›flanlar›n fiirket’e karfl› sorumluluklar›,
• fiirketin 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›mlam›fl olup, ‹fl Eti¤i 
‹lkelerinin di¤er bölümlerine iliflkin bilgiler 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 imkânlar
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.

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,
2005 y›l› faaliyetlerinin görüflülece¤i Genel Kurul
toplant›s›na kadar görev yapmak üzere seçilmifllerdir.
Denetimden Sorumlu Komite y›lda dört kez
toplanmaktad›r.

Yönetim Kurulu’na Sa¤lanan Mali Haklar
Migros Genel Kurulu 08 Nisan 2005 tarihli 2004 y›l›na
ait Ola¤an Genel Kurul toplant›s›nda Yönetim Kurulu
Baflkan ve üyelerine ayl›k brüt 1.100 YTL ücret
ödenmesine karar vermifltir.



Migros Türk T.A.fi.
ba¤›ms›z denetçi raporu
ve konsolide mali tablolar
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M‹GROS TÜRK T‹CARET A.fi.’N‹N

1 OCAK-31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEM‹NE A‹T
BA⁄IMSIZ DENETÇ‹ RAPORU

Migros Türk Ticaret A.fi.
Yönetim Kurulu’na

1. Migros Türk Ticaret A.fi.’nin (“fiirket”) 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle düzenlenmifl konsolide bilançosunu ve ayn›
tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide gelir tablosunu incelemifl bulunuyoruz. ‹ncelememiz, Sermaye Piyasas›
Kurulu (“SPK”) taraf›ndan yay›mlanm›fl genel kabul görmüfl denetim ilke ve kurallar›na göre yap›lm›fl ve dolay›s›yla
hesap ve ifllemlerle ilgili olarak muhasebe kay›tlar›n›n kontrolü ile gerekli gördü¤ümüz di¤er denetim yöntem ve
tekniklerini içermifltir.

2. Görüflümüze göre, söz konusu konsolide mali tablolar, tüm önemli taraflar›yla, Migros Türk Ticaret A.fi.’nin 31 Aral›k
2005 tarihindeki gerçek konsolide mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek konsolide faaliyet
sonucunu, SPK taraf›ndan yay›mlanm›fl muhasebe ilkelerine (Not 2) uygun olarak do¤ru bir biçimde yans›tmaktad›r. 

Migros Türk Ticaret Anonim fiirketi
1 Ocak-31 Aral›k 2005 Hesap Dönemine Ait 
Ba¤›ms›z Denetçi Raporu
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Yeniden
düzenlenmifl

Notlar 31 Aral›k 2005 31 Aral›k 2004
VARLIKLAR

Dönen varl›klar
Haz›r de¤erler 4 316.936 184.354 
Menkul k›ymetler (net) 5 60.132 125.554 
Ticari alacaklar (net) 7 32.884 28.314 
Finansal kiralama alacaklar› (net) 8 - - 
‹liflkili taraflardan alacaklar (net) 9 7.641 4.935 
Di¤er alacaklar (net) 10 495 719 
Canl› varl›klar (net) 11 - - 
Stoklar (net) 12 266.389 147.865 
Devam eden inflaat sözleflmelerinden alacaklar (net) 13 - - 
Ertelenen vergi varl›klar› 14 - - 
Di¤er dönen varl›klar 15 55.806 35.290 
Toplam dönen varl›klar 740.283 527.031

Duran varl›klar
Ticari alacaklar (net) 7 562 148 
Finansal kiralama alacaklar› (net) 8 - - 
‹liflkili taraflardan alacaklar (net) 9 - - 
Di¤er alacaklar (net) 10 - - 
Finansal varl›klar (net) 16 186.360 52.284 
Pozitif/Negatif flerefiye (net) 17 173.218 (1.430)
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller (net) 18 55.380 47.575 
Maddi varl›klar (net) 19 935.151 667.171 
Maddi olmayan varl›klar (net) 20 181.191 3.781 
Ertelenen vergi varl›klar› 14 61.609 - 
Di¤er duran varl›klar 15 27.124 20.102 
Toplam duran varl›klar 1.620.595 789.631 
Toplam varl›klar 2.360.878 1.316.662 

Bu konsolide mali tablolar 16 Mart 2006 tarihinde fiirket Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanm›flt›r.

Migros Türk T.A.fi.
31 Aral›k 2005 ve 2004 Tarihleri ‹tibariyle
Konsolide Bilançolar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir. 
YTL d›fl›ndaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmifltir.) 

Takip eden dipnotlar, konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.
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Yeniden 
düzenlenmifl

Notlar 31 Aral›k 2005 31 Aral›k 2004
YÜKÜMLÜLÜKLER

K›sa vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar (net) 6 4.627 671
Uzun vadeli finansal borçlar›n k›sa vadeli k›s›mlar› (net) 6 58.843 25.215
Finansal kiralama ifllemlerinden borçlar (net) 8 - 1.009
Di¤er finansal yükümlülükler (net) 10 33.914 -
Ticari borçlar (net) 7 677.122 384.024
‹liflkili taraflara borçlar (net) 9 32.739 28.967
Al›nan avanslar 21 - -
Devam eden inflaat sözleflmeleri hakedifl bedelleri (net) 13 - -
Borç karfl›l›klar› 23 23.366 901
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü 14 - -
Di¤er yükümlülükler (net) 15 58.054 32.200
Toplam k›sa vadeli yükümlülükler 888.665 472.987

Uzun vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar (net) 6 653.167 137.078
Finansal kiralama ifllemlerinden borçlar (net) 8 - -
Di¤er finansal yükümlülükler (net) - -
Ticari borçlar (net) 7 17.907 4.372
‹liflkili taraflara borçlar (net) 9 - -
Al›nan avanslar 21 - -
Borç karfl›l›klar› 23 8.979 6.268
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü 14 - 35.472
Di¤er yükümlülükler (net) 15 - -
Toplam uzun vadeli yükümlülükler 680.053 183.190
Toplam yükümlülükler 1.568.718 656.177

ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR 24 85.230 9.797
ÖZSERMAYE
Sermaye 25 137.700 137.700
Karfl›l›kl› ifltirak sermaye düzeltmesi 25 - -
Sermaye yedekleri 26 206.441 199.695
Hisse senetleri ihraç primleri 18.854 18.854
Hisse senedi iptal kârlar› - -
Yeniden de¤erleme fonu - -
Finansal varl›klar de¤er art›fl fonu 11.829 5.083
Özsermaye enflasyon düzeltme farklar› 175.758 175.758
Kâr yedekleri 27 20.589 18.043
Yasal yedekler 11.157 8.225
Statü yedekleri - -
Ola¤anüstü yedekler 56.449 48.935
Özel yedekler - -
Sermayeye eklenecek ifltirak hisseleri ve 
gayrimenkul sat›fl kazançlar› - -
Yabanc› para çevrim farklar› (47.017) (39.117)
Net dönem kâr›/zarar› 73.705 74.687
Geçmifl y›llar kâr/zararlar› 28 268.495 220.563
Toplam özsermaye 706.930 650.688
Toplam özsermaye ve yükümlülükler 2.360.878 1.316.662

Karfl›l›klar, flarta ba¤l› varl›klar ve yükümlülükler 31 - -

Migros Türk T.A.fi.
31 Aral›k 2005 ve 2004 Tarihleri ‹tibariyle
Konsolide Bilançolar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir. 
YTL d›fl›ndaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmifltir.) 

Takip eden dipnotlar, konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.



Yeniden
düzenlenmifl

Notlar 2005 2004
Esas faaliyet gelirleri
Sat›fl gelirleri (net) 33, 36 2.686.100 2.273.937
Sat›fllar›n maliyeti (-) 33, 36 (2.049.104) (1.762.892)
Hizmet gelirleri (net) 36 - -
Esas faaliyetlerden di¤er gelirler 36 - -

Brüt esas faaliyet kâr›/zarar› 636.996 511.045

Faaliyet giderleri (-) 37 (529.614) (434.017)

Net esas faaliyet kâr›/zarar› 33 107.382 77.028

Di¤er faaliyetlerden gelir ve kârlar 38 65.817 72.533
Di¤er faaliyetlerden gider ve zararlar (-) 38 (7.478) (9.222)
Finansman giderleri (-) 39 (64.034) (43.344)

Faaliyet kâr›/zarar› 101.687 96.995

‹fltiraklerin kârlar›ndaki/(zararlar›ndaki) pay 16 (42) (1.435)
Net parasal pozisyon kâr/zarar› 40 - 11.310
Ana ortakl›k d›fl› kâr/zarar 24 (3.366) (2.921)

Vergi öncesi kâr/zarar 98.279 103.949

Vergiler 41 (24.574) (29.262)

Net dönem kâr›/zarar› 73.705 74.687 

Beheri 1 YKr nominal de¤erli hisselerin 
a¤›rl›kl› ortalama adedi ('000) 42 13.770.000 13.770.000

Hisse bafl›na esas ve nisbi kâr (YKr) 42 0,54 0,54

Migros Türk T.A.fi.
1 Ocak-31 Aral›k 2005 ve 2004 Hesap Dönemlerine Ait
Konsolide Gelir Tablolar›
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir. 
YTL d›fl›ndaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmifltir.) 

Takip eden dipnotlar, konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.
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Migros Türk T.A.fi.
31 Aral›k 2005 ve 2004 Tarihlerinde Sona Eren Hesap Dönemlerine Ait
Konsolide Özsermaye De¤iflim Tablolar›
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.
YTL d›fl›ndaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmifltir.) 

Takip eden dipnotlar, konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.
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NOT 1- fi‹RKET’‹N ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU 

Migros Türk Ticaret Anonim fiirketi (“Migros” veya “fiirket”), 1954 y›l›nda kurulmufl ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyar›nca
‹stanbul, Türkiye’de tescil edilmifltir. 

fiirket’in ana faaliyet konusu, yiyecek ve içecekler ile dayan›kl› tüketim mallar›n›n, sahibi bulundu¤u Migros, Tansafl ve fiok
ma¤azalar›, al›flverifl merkezleri, yurt d›fl›ndaki Ramstore’lar ve internet üzerinden sat›fl›n› kapsamaktad›r. fiirket ayn› zamanda
di¤er ticari flirketlere al›flverifl merkezlerinde yer kiralamaktad›r. 2005 y›l›nda Migros, ba¤l› ortakl›klar› ve müflterek yönetime
tabi ortakl›¤› (“Grup”) bünyesinde istihdam edilen ortalama personel say›s› 11.806 kiflidir (2004: 9.871). Grup, 31 Aral›k 2005
tarihi itibariyle toplam 616.186 (31 Aral›k 2004: 423.472) metrekare perakende sat›fl alan›na sahip 783 (31 Aral›k 2004: 507)
ma¤azada faaliyet göstermektedir. Perakendecilik, Grubun ana ifl koludur ve brüt sat›fllar›n yaklafl›k %94,8’ini (2004: %93,9)
oluflturmaktad›r. Dolay›s›yla, Uluslararas› Muhasebe Standard› 14 (“UMS 14”), Bölümsel Raporlama, uyar›nca raporlanabilir tek
ifl kolunu teflkil etmektedir.

fiirket merkezi, afla¤›daki adreste bulunmaktad›r: 

Migros Türk T.A.fi.
Turgut Özal Bulvar› No: 6
Ataflehir 34758 Kad›köy
‹stanbul

fiirket’in ana orta¤› Koç Holding A.fi.’dir (Not 25) ve hisseleri ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda ifllem görmektedir.

fiirket ve fiirket’in ana orta¤› Koç Holding A.fi. 18 A¤ustos 2005 tarihinde Tansafl Perakende Ma¤azac›l›k Ticaret A.fi.’nin
(“Tansafl”) ço¤unluk hisselerinin sat›n al›nmas› için bu hisselerin sahibi olan Do¤ufl Grubu flirketleri ile Hisse Devir Sözleflmesi
imzalam›flt›r. Hisse devrinin gerçekleflebilmesi için gerekli olan Rekabet Kurulu izni 1 Kas›m 2005 tarihinde al›nm›fl ve hisse
devri 10 Kas›m 2005 tarihinde gerçekleflmifltir (Not 16 ve Not 34). Dolay›s›yla 10 Kas›m 2005 tarihi itibariyle Tansafl, fiirket’in
ba¤l› ortakl›¤› konumuna gelmifltir. Tansafl 15 Aral›k 1986’da kurulmufltur ve Tansafl ve Macrocenter markalar›yla Türkiye’de
perakendecilik ve ma¤azac›l›k alan›nda toplam 217 ma¤aza ile faaliyet göstermektedir. Tansafl hisselerinin %21,9 oran›ndaki
k›sm› halka aç›k olarak ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda ifllem görmektedir.

Ba¤l› Ortakl›klar:
fiirket afla¤›da yer alan ba¤l› ortakl›klara sahiptir (“Ba¤l› Ortakl›klar”). Ba¤l› Ortakl›klar›n faaliyet konusu ve konsolide mali
tablolar›n amac› do¤rultusunda Ba¤l› Ortakl›klar›n faaliyette bulundu¤u co¤rafi bölgeler afla¤›daki gibidir (ayn› zamanda
bak›n›z: Not 2 Konsolidasyon esaslar›):

Ba¤l› Ortakl›klar Tescil edildi¤i ülke Co¤rafi bölge Faaliyet konusu
Tansafl Perakende Ma¤azac›l›k Ticaret A.fi. Türkiye Türkiye Perakendecilik
Ramstore S›n›rl› Sorumlu Türk G›da Müessesesi 
(“Ramstore Azerbaycan”) Azerbaycan Azerbaycan Perakendecilik
Ramstore Bulgaristan A.D. (“Ramstore Bulgaristan”) Bulgaristan Bulgaristan Perakendecilik
Limited Liability Company Rambutya (“Rambutya”) Kazakistan Kazakistan Perakendecilik
Ramstore Macedonia DOO (“Ramstore Makedonya”) Makedonya Bulgaristan Perakendecilik
fiok Marketler Ticaret A.fi. (“fiok Marketler”) Türkiye (*) Ticaret
Sanal Merkez Ticaret A.fi. (“Sanal Merkez”) Türkiye (*) Ticaret

(*) Parasal önemlilik kavram› göz önünde bulundurularak konsolidasyon kapsam›na al›nmam›flt›r.

Konsolidasyon kapsam›nda yer alan Ba¤l› Ortakl›klar›n merkez adresleri afla¤›dad›r:

Tansafl Perakende Ma¤azac›l›k Ticaret A.fi. TOO Rambutya Makedonya
Mithat Pafla Cad. 103 Sok. No: 4/B 226 Furmanov St., Ramstore Bulgaristan A.D.
35290 Göztepe, ‹zmir Almata 480099, Kazakistan 196, Alexander Stamboliiski Street,

Sofya, Bulgaristan

Ramstore Qapali Tipli Sehmdar Cemiyeti Ramstore Macedonia DOO Skopje
Babek Prospekti 1129. Mehelle Mito Hadzivasilev Jasmin B.B.,
Bakü, Azerbaycan 1000 Üsküp, Makedonya 

Migros Türk Ticaret Anonim fiirketi
31 Aral›k 2005 Tarihli  
Konsolide Mali Tablolara ‹liflkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir. 
YTL d›fl›ndaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmifltir.) 
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Müflterek yönetime tabi ortakl›klar:
fiirket, afla¤›da belirtilen müflterek yönetime tabi ortakl›kta (“Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›k”) yer almaktad›r. Müflterek
Yönetime Tabi Ortakl›¤›n faaliyet konusu ve konsolide mali tablolar›n amac› do¤rultusunda faaliyette bulundu¤u co¤rafi bölge
afla¤›daki gibidir:

Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›k Müflterek Yönetime Faaliyet gösterdi¤i ülke Co¤rafi bölge Faaliyet konusu
Tabi Ortakl›k Orta¤› 

Limited Liability ENKA Holding Rusya Federasyonu Rusya Federasyonu Perakendecilik ve 
Company Ramenka (“Ramenka”) Investment S.A. (“Enka”) Al›flverifl Merkezi 

‹flletmecili¤i

Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›¤›n tescilli merkezinin adresi afla¤›daki gibidir:

Leningradskoe Shosse, Bldg. 9,
125171 Moskova, Rusya Federasyonu.

NOT 2- MAL‹ TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR

Uygulanan Muhasebe Standartlar›
fiirket’in konsolide mali tablolar›, Sermaye Piyasas› Kurulu (“SPK”) taraf›ndan yay›mlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine
(“SPK Muhasebe Standartlar›”) uygun olarak haz›rlanm›flt›r. SPK XI-25 No’lu “Sermaye Piyasalar›nda Muhasebe Standartlar›”
tebli¤inde kapsaml› bir muhasebe ilkeleri seti yay›nlam›flt›r. An›lan tebli¤de, alternatif olarak Uluslararas› Muhasebe Standartlar›
Kurulu (“IASB”) taraf›ndan ç›kar›lm›fl olan Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›’n›n (“UFRS”) uygulanmas›n›n da, SPK
Muhasebe Standartlar›na uyulmufl say›laca¤› belirtilmifltir. 

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alm›fl oldu¤u bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlar›’na uygun
mali tablo haz›rlayan flirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesinin
uygulanmayaca¤›n› ilan etmifltir. Dolay›s›yla konsolide mali tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden bafllamak üzere, IASB
taraf›ndan yay›mlanm›fl 29 no’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standard› (“UMS 29”)
uygulanmam›flt›r. Karfl›laflt›rma amac› ile sunulan mali tablolar ise, Yeni Türk Liras›’n›n 31 Aral›k 2004 tarihindeki sat›n alma
gücüyle ifade edilmifltir. Mali tablolar ve ilgili dipnotlar yukar›da bahsedilen SPK’n›n izin verdi¤i alternatif uygulama
çerçevesinde ve SPK taraf›ndan 20 Aral›k 2004 tarihli duyuru ile uygulanmas› zorunlu k›l›nan formatlara uygun olarak
sunulmufltur.

fiirket ve Türkiye’deki Ba¤l› Ortakl›klar› ve ‹fltirakleri, muhasebe kay›tlar›n›n tutulmas›nda ve kanuni mali tablolar›n
haz›rlanmas›nda SPK, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Vergi Usul Kanunu (“VUK”) ve Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kar›lan
Tekdüzen Hesap Plan› flartlar›na uymaktad›r. Yabanc› Ba¤l› Ortakl›klar ve Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›k tescilli olduklar›
ülkelerin yürürlükte bulunan kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak kanuni defterlerini tutmaktad›rlar. 

Konsolide mali tablolar, SPK Muhasebe Standartlar› uyar›nca do¤ru ölçüm ve sunumun yap›lmas› amac›yla yap›lan düzeltmeler
ve yeniden s›n›fland›rmalarla haz›rlanmaktad›r. Dolay›s›yla konsolide mali tablolar, makul de¤erlerinden gösterilen finansal
varl›klar ve yükümlülükler haricinde, Yeni Türk Liras› olarak tarihi maliyet esas›na göre haz›rlanm›flt›r. 

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar›n Düzeltilmesi
SPK Muhasebe Standartlar›’na uygun mali tablo haz›rlayan flirketler için 1 Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak üzere enflasyon
muhasebesi uygulanmayaca¤›na dair 17 Mart 2005 tarihli SPK karar›na istinaden fiirket, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren
enflasyon muhasebesi uygulamam›flt›r. Karfl›laflt›rma amac›yla sunulan 31 Aral›k 2004 tarihli konsolide bilanço ve önceki
dönem konsolide gelir tablosu Yeni Türk Liras›’n›n 31 Aral›k 2004 tarihindeki sat›n alma gücü ile ifade edilmifltir.

UMS 29, Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama, yüksek enflasyonlu bir ekonomiye ait para birimi esas al›narak
haz›rlanan mali tablolar›n bu para biriminin bilanço tarihindeki sat›n alma gücünden haz›rlanmas›n› ve önceki dönem mali
tablolar›n›n da karfl›laflt›rma amac›yla ayn› de¤er ölçüleri kullan›larak yeniden düzenlenmesini öngörmektedir. Yeniden
düzenleme, Devlet ‹statistik Enstitüsü (“D‹E”) taraf›ndan aç›klanan ve ülke çap›nda geçerli olan Toptan Eflya Fiyat›
Endeksi’nden (“TEFE”) türetilen düzeltme katsay›s› kullan›larak yap›lm›flt›r. 31 Aral›k 2004 tarihine kadar haz›rlanan mali
tablolar›n düzeltilmesinde kullan›lan endeksler ve düzeltme katsay›lar› afla¤›da gösterilmifltir:

Üç y›ll›k bileflik
Tarihler Endeks Düzeltme katsay›s› enflasyon oranlar› %
31 Aral›k 2004 8.403,8 1,000 69,7
31 Aral›k 2003 7.382,1 1,138 181,1
31 Aral›k 2002 6.478,8 1,297 227,3

Migros Türk Ticaret Anonim fiirketi
31 Aral›k 2005 Tarihli  
Konsolide Mali Tablolara ‹liflkin Dipnotlar
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Geçmifl dönem mali tablolar›n›n düzeltme ifllemine ait ana hatlar afla¤›da belirtilmifltir:
• Yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi cinsinden haz›rlanm›fl önceki dönem mali tablolar› paran›n 31 Aral›k 2004
tarihinde geçerli olan sat›n alma gücüne göre düzeltilerek ifade edilmektedir. 
• Parasal varl›k ve yükümlükler, hali haz›rda, bilanço tarihindeki cari sat›n alma gücü ile ifade edildi¤inden düzeltilmemektedir. 
• Bilanço tarihindeki cari sat›n alma gücü ile ifade edilmemifl olan parasal olmayan varl›k ve yükümlülükler ile özkaynak
kalemleri, ilgili düzeltme katsay›lar› kullan›larak düzeltilmifltir.
• Gelir tablosunda yer alan tüm kalemler, ilgili (ayl›k) düzeltme katsay›lar› kullan›larak düzeltilmifl ve 31 Aral›k 2004 tarihinde
geçerli olan sat›n alma gücü ile ifade edilmifltir.
• Enflasyonun fiirket’in net parasal yükümlülük pozisyonu üzerindeki etkisi, önceki dönem konsolide gelir tablosuna, net
parasal pozisyon kazanc› olarak yans›t›lm›flt›r.

Yabanc› Ülkelerde Faaliyet Gösteren Ba¤l› Ortakl›klar ve Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›¤›n Mali Tablolar›n›n Çevrimi
Yabanc› ülkelerde faaliyet gösteren ba¤l› ortakl›klar›n ve müflterek yönetime tabi ortakl›¤›n mali tablolar›, faaliyet gösterdikleri
ülkelerde geçerli olan mevzuata göre haz›rlanm›fl olup Grubun konsolide mali tablolar›ndaki muhasebe politikalar›na uygunluk
aç›s›ndan gerekli düzeltme ve s›n›fland›rmalar yans›t›larak düzenlenmifltir. Yabanc› ba¤l› ortakl›klar›n ve müflterek yönetime tabi
ortakl›¤›n varl›k ve yükümlülükleri bilanço tarihindeki döviz kurundan Yeni Türk Liras›’na çevrilmifltir. Gelir ve giderler ortalama
döviz kuru kullan›larak Yeni Türk Liras›’na çevrilmifltir. Dönem bafl›ndaki net varl›klar›n yeniden çevrilmesi ve ortalama kur
kullan›m› sonucu ortaya ç›kan kur farklar› özsermaye dahilindeki yabanc› para çevrim farklar› hesab›nda takip edilmektedir. 

Konsolidasyon Esaslar› 
a) Konsolide mali tablolar, afla¤›da (b), (c) ve (d) paragraflar›nda yer alan hususlar kapsam›nda, ana flirket olan Migros Türk
Ticaret A.fi. ile Ba¤l› Ortakl›klar›n›n, Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›¤›n›n ve ‹fltiraklerinin (topluca “Grup” olarak
adland›r›lacakt›r) hesaplar›n› içermektedir. Konsolidasyon kapsam› içinde yer alan flirketlerin mali tablolar›, konsolide mali
tablolar›n tarihi itibariyle ve yeknesak muhasebe ilke ve uygulamalar› gözetilerek SPK Muhasebe Standartlar›’na uygun olarak
haz›rlanm›flt›r. ‹fltiraklerin, Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›¤›n ve Ba¤l› Ortakl›klar›n faaliyet sonuçlar›, sat›n alma veya elden
ç›karma ifllemlerine uygun olarak söz konusu ifllemlerin geçerlilik tarihlerinde dahil edilmifl veya hariç b›rak›lm›fllard›r. Ba¤l›
Ortakl›klar›n veya Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›¤›n konsolidasyonu nedeniyle oluflan pozitif flerefiye bilançoda net olarak
sunulmufltur. 

b) Ba¤l› Ortakl›klar, Grubun genellikle yönetimde oy hakk›n›n yar›dan fazlas›na sahip olarak, faaliyetleri ve yönetimleri üzerinde
kontrol gücü yetkisine sahip oldu¤u kurulufllard›r. 

Afla¤›da yer alan tablo tüm Ba¤l› Ortakl›klar› ve ortakl›k yap›lar›n› göstermektedir: 

Migros ve Ba¤l› Ortakl›klar›n›n do¤rudan veya 
dolayl› olarak sahip sahip oldu¤u sermaye pay› (%)

Ba¤l› ortakl›k 31 Aral›k 2005 31 Aral›k 2004
Tansafl (1) 64,25 -
Ramstore Azerbaycan (1) 94,75 79,75
Ramstore Bulgaristan (1) 99,99 99,99
Rambutya (1) 51,00 51,00
Ramstore Makedonya (1), (2) 99,00 94,95
fiok Marketler (3) 99,60 99,60
Sanal Merkez (3) 69,99 69,99

(1) Ba¤l› Ortakl›klara ait bilançolar ve gelir tablolar›, tam konsolidasyon yöntemi kullan›larak konsolide edilmifl olup fiirket ve
Ba¤l› Ortakl›klar›n›n sahip oldu¤u paylar›n kay›tl› de¤eri, ilgili özkaynaktan mahsup edilmektedir. fiirket ile Ba¤l› Ortakl›klar›
aras›ndaki ifllemler ve bakiyeler konsolidasyon kapsam›nda karfl›l›kl› olarak silinmifltir. fiirket’in ve Ba¤l› Ortakl›klar›n›n, Ba¤l›
Ortakl›klarda sahip oldu¤u hisselerin finansman maliyeti ile bu hisselere ait temettüler, s›ras›yla, özsermayeden ve ilgili dönem
gelirinden ç›kar›lm›flt›r. 

Ba¤l› Ortakl›klar, kontrolün Gruba geçti¤i tarihten itibaren konsolidasyona dahil edilmekte olup kontrolün sona erdi¤i tarihten
itibaren konsolidasyon kapsam›ndan ç›kart›lmaktad›rlar. Gerekti¤inde, Ba¤l› Ortakl›klarla ilgili muhasebe ilkeleri, Grup
taraf›ndan uygulanan muhasebe politikalar›na uygunlu¤un sa¤lanmas› için de¤ifltirilmifltir. 

(2) Konsolide mali tablolarda Ba¤l› Ortakl›k olarak konsolide edilen Ramstore Makedonya 3 Ekim 2003 tarihinde kurulmufl olup
yat›r›mlar›n›n ilk aflamas›n› tamamlayarak 11 Haziran 2005 tarihinde faaliyetlerine bafllam›flt›r.

(3) fiok Marketler ve Sanal Merkez, parasal önemlilik kavram› göz önünde bulundurularak konsolidasyon kapsam›na

Migros Türk Ticaret Anonim fiirketi
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Konsolide Mali Tablolara ‹liflkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir. 
YTL d›fl›ndaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmifltir.) 
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al›nmam›flt›r. Bu Ba¤l› Ortakl›klar, finansal varl›klar olarak s›n›fland›r›lm›fl ve muhasebelefltirilmifllerdir (Not 16).
c) Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar, fiirket ve Ba¤l› Ortakl›klar›n›n bir veya daha fazla say›daki taraf ile birlikte ortak
kontrolüne tabi ve sözleflme ile ekonomik bir faaliyetin taahhüt edildi¤i flirketlerdir. Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›k, Ramenka,
oransal konsolidasyon yöntemi kullan›larak, di¤er bir ifade ile, Grubun Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›ktaki varl›k, yükümlülük,
gelir ve giderlerindeki pay›n›n tümünün dahil edilmesiyle konsolide edilmifltir. 

Afla¤›daki tabloda Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›k ve ortakl›k yap›s› yer almaktad›r: 

Migros ve Ba¤l› Ortakl›klar›n›n do¤rudan veya 
dolayl› olarak sahip oldu¤u sermaye pay› (%)

Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›k 31 Aral›k 2005 31 Aral›k 2004
Ramenka 50,00 50,00

d) ‹fltiraklerdeki yat›r›mlar, özsermaye yöntemi ile muhasebelefltirilmifltir. Bunlar, Grubun genel olarak oy hakk›n›n %20 ile
%50’sine sahip oldu¤u veya Grubun, fiirket faaliyetleri üzerinde kontrol yetkisine sahip bulunmamakla birlikte önemli etkiye
sahip oldu¤u kurulufllard›r. Grup ile ifltirak aras›ndaki ifllemlerden do¤an gerçekleflmemifl kârlar, Grubun ifltirakteki pay›
ölçüsünde düzeltilmifl olup, gerçekleflmemifl zararlar da, ifllem, transfer edilen varl›¤›n de¤er düflüklü¤üne u¤rad›¤›n›
göstermiyor ise, düzeltilmifltir. Grup, ifltirak ile ilgili olarak bir yükümlülük alt›na girmemifl veya bir taahhütte bulunmam›fl oldu¤u
sürece ifltirakteki yat›r›m›n kay›tl› de¤erinin s›f›r olmas› veya Grubun önemli etkisinin sona ermesi üzerine özsermaye yöntemine
devam edilmemifltir. Önemli etkinin sona erdi¤i tarihteki yat›r›m›n kay›tl› de¤eri, o tarihten sonra maliyet olarak gösterilir. 

Afla¤›da yer alan tablo, ifltirakleri ve ortakl›k yap›lar›n› göstermektedir: 

Ortakl›k pay› (%)
‹fltirak 31 Aral›k 2005 31 Aral›k 2004
Tan› Pazarlama ve ‹letiflim Hizmetleri A.fi.
(“Tan› Pazarlama”) 32,00 32,00

e) Grubun %20’nin alt›nda kontrol yetkisine sahip oldu¤u veya Grubun önemli bir etkiye sahip olmad›¤› özsermaye yat›r›mlar›
makul de¤erleri üzerinden gösterilmekte, ancak makul de¤erleri güvenilir bir flekilde ölçülemedi¤i takdirde, maliyet bedelleri
üzerinden, flayet mevcut ise, de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›n›n ç›kar›lmas› suretiyle mali tablolara yans›t›lmaktad›r. Di¤er tüm
yat›r›mlar, sat›lmaya haz›r finansal varl›klar olarak s›n›fland›r›lm›flt›r (Not 16).

f) Yurt d›fl› Ba¤l› Ortakl›klar›n ve Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›¤›n sonuçlar›, ilgili döneme ait ortalama kur üzerinden Yeni Türk
Liras›’na çevrilmifltir. fiirket’in yurt d›fl›ndaki Ba¤l› Ortakl›klar›n›n ve Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›¤›n›n varl›k ve yükümlülükleri
dönem sonu kuru ile Yeni Türk Liras›’na çevrilmifltir. Yurt d›fl› Ba¤l› Ortakl›klar›n›n ve Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›¤›n dönem
bafl›ndaki net varl›klar›n›n Yeni Türk Liras›’na çevriminden kaynaklanan kur farklar› ile ortalama ve dönem sonu kurlar› aras›nda
oluflan farklar, yabanc› para çevrim farklar› hesab›na dahil edilmifltir.

g) Ba¤l› Ortakl›klar›n net varl›klar› ve dönem sonuçlar›ndaki az›nl›k hisseleri, ana ortakl›k d›fl› pay olarak konsolide bilanço ve
gelir tablolar›nda ayr› bir flekilde s›n›fland›r›lm›flt›r. 

Karfl›laflt›rmal› Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tablolar›n Düzeltilmesi
Cari dönem konsolide mali tablolar› önceki dönem ile karfl›laflt›rmal› olarak haz›rlanm›flt›r. Cari dönem konsolide mali tablolar›n
sunumu ile uygunluk sa¤lanmas› aç›s›ndan karfl›laflt›rmal› bilgiler gerekli görüldü¤ünde yeniden s›n›fland›r›l›r ve önemli
farkl›l›klar aç›klan›r.

Uluslararas› Muhasebe Standard› 39 (“UMS 39”), Finansal Araçlar, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
yeniden düzenlenmifltir. Buna göre, sat›lmaya haz›r finansal varl›klara iliflkin kazanç ve kay›plar›n (gelir tablosu ile iliflkilendirilen
de¤er düflüklükleri hariç), bu varl›klar mali tablolardan ç›kar›lana kadar, do¤rudan özsermaye içerisinde mali tablolara al›nmas›
gerekmektedir. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klardan kaynaklanan kazanç ve kay›plar 31 Aral›k 2004 tarihine kadar gelir
tablosunda muhasebelefltirilmifltir. fiirket, ilgili standard›n yeniden düzenlenmesi sebebiyle muhasebe politikas›ndaki söz
konusu de¤iflikli¤i standard›n belirledi¤i flekilde geriye dönük olarak uygulam›fl ve bu do¤rultuda önceki dönemlere iliflkin
karfl›laflt›rmal› tutarlar› yeniden düzenlemifltir (Not 3-Finansal Varl›klar).

fiirket ayr›ca, Uluslararas› Finansal Raporlama Standard› 3 (“UFRS 3”), ‹fl Birleflmeleri, gere¤ince önceki dönemlerde
gerçekleflen sat›n almalardan ve ifl birlefltirmelerinden kaynaklanan negatif flerefiyenin kay›tl› tutar›n› 1 Ocak 2005 tarihli aç›l›fl
birikmifl kârlar›na düzeltme vererek mali tablolar›ndan ç›kartm›flt›r (Not 3-fierefiye).
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Netlefltirme/Mahsup
‹çerik ve tutar itibariyle önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, mali tablolarda ayr› gösterilir. Önemli
olmayan tutarlar, esaslar› ve fonksiyonlar› aç›s›ndan birbirine benzeyen kalemler itibariyle toplulaflt›r›larak gösterilir. ‹fllem ve
olaylar›n özünün mahsubu gerekli k›lmas› sonucunda, bu ifllem ve olay›n net tutarlar› üzerinden gösterilmesi veya varl›klar›n
de¤er düflüklü¤ü indirildikten sonraki tutarlar› üzerinden izlenmesi, mahsup edilmeme kural›n›n ihlali olarak de¤erlendirilmez.
fiirket’in normal ifl ak›fl› içinde gerçeklefltirdi¤i ifllemler sonucunda, has›lat›n d›fl›nda elde etti¤i gelirler, ifllem veya olay›n özüne
uygun olmas› flart›yla net de¤eri üzerinden gösterilir.

NOT 3- UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹/MUHASEBE POL‹T‹KALARI

Has›lat
Sat›fl gelirleri, teslimat›n gerçekleflmesi, gelir tutar›n›n güvenilir flekilde belirlenebilmesi ve ifllemle ilgili ekonomik faydalar›n
Gruba akmas›n›n muhtemel olmas› üzerine al›nan veya al›nabilecek bedelin rayiç de¤eri üzerinden tahakkuk esas›na göre
kay›tlara al›n›r. Net sat›fllar, mal sat›fllar›ndan iade, indirim ve komisyonlar›n düflülmesi suretiyle gösterilmifltir (Not 36).

Perakende sat›fllar genellikle nakit ya da kredi kart› karfl›l›¤›nda yap›l›r. Kaydedilen gelir, kredi kart› ifllem ücretlerini de
kapsayan brüt tutard›r.

Sat›c›lardan elde edilen gelirler, ciro primleri ve sat›c›lardan al›nan indirimler, sat›c›lar›n hizmetlerden faydaland›klar› dönem
içinde tahakkuk esas›na göre muhasebelefltirilerek sat›lan mal›n maliyetinden indirilir.

Grup taraf›ndan elde edilen di¤er gelirler, afla¤›daki esaslar çerçevesinde yans›t›l›r: 

• Kira ve telif geliri-dönemsel tahakkuk esas›na göre
• Faiz geliri-etkin faiz yöntemi esas›na göre
• Temettü geliri-temettü tahsil etme hakk›n›n ortaya ç›kt›¤› tarihte

Stoklar
Stoklar, maliyet bedeli veya sat›fl› gerçeklefltirme maliyetlerinden ar›nd›r›lm›fl net gerçekleflebilir de¤erin düflük olan› ile
de¤erlenir. Stoklar›n maliyeti tüm sat›n alma maliyetlerini ve stoklar›n mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlan›lan
di¤er maliyetleri içerir. Stoklar›n birim maliyeti, ayl›k a¤›rl›kl› ortalama maliyet yöntemi ile belirlenir. Sat›fl› gerçeklefltirme
maliyetlerinden ar›nd›r›lm›fl net gerçekleflebilir de¤er, iflin normal ak›fl› içinde tahmini sat›fl fiyat›ndan sat›fl› gerçeklefltirmek için
gerekli tahmini sat›fl maliyeti toplam›n›n indirilmesiyle elde edilen tutard›r (Not 12). 

Maddi varl›klar 
Maddi varl›klar, enflasyonun etkilerine göre 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle düzeltilmifl bafllang›ç de¤erleri ve cari y›l girifllerinin
maliyet de¤erlerinden, birikmifl amortisman düflüldükten sonraki net de¤eri ile belirtilir (Not 19). Amortisman, maddi varl›klar›n
de¤erleri üzerinden faydal› ömürleri esas al›narak do¤rusal amortisman yöntemi ile ayr›lmaktad›r. 

Maddi varl›klar›n tahmini faydal› ömürlerini gösteren maddi varl›k amortisman süreleri afla¤›daki gibidir: 

Y›llar
Binalar 10-50
Özel maliyetler (Kiralanan gayrimenkul için yap›lan harcamalar) Kira süresi boyunca (*)
Makine ve cihazlar 4-10
Demirbafllar 5-10
Motorlu araçlar 4-8

(*) Özel maliyetler, faydal› ömrün kira sözleflmesinin süresinden uzun oldu¤u hallerde kira süresi boyunca, k›sa oldu¤u
durumlarda faydal› ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulur.

Amortisman maddi varl›klar›n kullan›ma haz›r oldu¤u tarihten itibaren ayr›l›r. ‹lgili varl›klar›n at›l durumda bulunduklar› dönemde
de amortisman ayr›lmaya devam edilir.

Bir varl›¤›n kay›tl› de¤eri, varl›¤›n geri kazan›labilir de¤erinden daha yüksekse, karfl›l›k ay›rmak suretiyle kay›tl› de¤er geri
kazan›labilir de¤erine indirilir. 

Maddi varl›klar›n elden ç›kart›lmas› sonucu oluflan kâr veya zarar, net bilanço de¤eri ile tahsil olunan tutarlar›n karfl›laflt›r›lmas›
ile belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplar›na yans›t›l›r.
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Maddi olmayan varl›klar
fierefiye ve faydal› ömrü s›n›rs›z olarak belirlenmifl maddi olmayan varl›klar d›fl›ndaki maddi olmayan varl›klar, iktisap edilmifl
kullan›m haklar›n› ve di¤er tan›mlanabilir haklar› içerir. Bunlar, iktisap maliyeti üzerinden kaydedilir ve iktisap edildikleri tarihten
sonraki 10 y›l› geçmeyen bir süre için tahmini faydal› ömürleri üzerinden do¤rusal amortisman yöntemi ile itfa edilirler. Faydal›
ömrü s›n›rs›z olarak belirlenmifl maddi olmayan varl›klar (Marka de¤eri gibi) için amortisman muhasebesi uygulanmaz. Maddi
olmayan varl›klar›n kay›tl› de¤erlerinin geri elde edilebilir de¤erlerinden düflük oldu¤u tespit edildi¤inde kay›tl› de¤erler derhal
geri kazan›labilir tutarlar›na indirilir. Ayr›ca, faydal› ömrü s›n›rs›z olarak belirlenmifl maddi olmayan varl›klar›n kay›tl› de¤erlerinde
herhangi bir de¤er düflüklü¤ü olup olmad›¤›na yönelik olarak her y›l ayn› zamanda de¤er düflüklü¤ü testi yap›l›r (Not 20).

‹flletme birleflmeleri ve flerefiye
‹flletme birleflmeleri, iki ayr› tüzel kiflili¤in veya iflletmenin, raporlama yapan tek bir iflletme fleklinde birleflmesi olarak
de¤erlendirilmektedir. ‹flletme birleflmeleri söz konusu oldu¤unda sat›n alma muhasebesi uygulan›r. 

Bir iflletmenin sat›n al›nmas› ile ilgili katlan›lan sat›n alma maliyeti, iktisap edilen iflletmenin sat›n alma tarihindeki tan›mlanabilir
varl›k, yükümlülük ve flarta ba¤l› yükümlülüklerine da¤›t›l›r. Sat›n alma maliyeti ile iktisap edilen iflletmenin tan›mlanabilir varl›k,
yükümlülük ve flarta ba¤l› yükümlülüklerinin makul de¤eri aras›ndaki fark flerefiye olarak konsolide mali tablolarda
muhasebelefltirilir. ‹flletme birleflmelerinde sat›n al›nan iflletmenin/flirketin mali tablolar›nda yer almayan; ancak flerefiyenin
içerisinden ayr›labilme özelli¤ine sahip varl›klar (tafl›nabilir mali zararlar gibi), maddi olmayan duran varl›klar (Marka de¤eri
gibi) ve/veya flarta ba¤l› yükümlülükler makul de¤erleri ile konsolide mali tablolara yans›t›l›r. Sat›n al›nan flirketin mali
tablolar›nda yer alan flerefiye tutarlar› tan›mlanabilir varl›k olarak de¤erlendirilmez.

Konsolide mali tablolarda, 31 Mart 2004 tarihinden önce gerçekleflen sat›n almalara iliflkin oluflmufl flerefiye aktiflefltirilmifl ve
do¤rusal amortisman yöntemi kullan›larak 5 y›l olarak belirlenen tahmini faydal› ömrü üzerinden 31 Aral›k 2004 tarihine kadar
itfa edilmifltir. fierefiyenin kay›tl› de¤eri y›ll›k olarak gözden geçirilir ve gerekli görüldü¤ü durumlarda daimi de¤er kayb› göz
önüne al›narak düzeltmeye tabi tutulur. UFRS 3- “‹fl Birleflmeleri” çerçevesinde 31 Mart 2004 tarihinden sonra gerçekleflen
sat›n almalardan kaynaklanan flerefiye için amortisman muhasebesi uygulanmamakta ancak yukar›da belirtildi¤i gibi
flerefiyenin kay›tl› de¤eri gözden geçirilmeye devam edilmekte ve gerekirse de¤er düflüklü¤ü ayr›lmaktad›r. 31 Mart 2004
tarihinden sonra gerçekleflen sat›n almalardan kaynaklanan negatif flerefiye her y›l belli bir zamanda yeniden gözden geçirilir
ve olufltu¤u dönemde gelir tablosu ile iliflkilendirilir. UFRS 3 çerçevesinde, Grup, 31 Mart 2004 tarihinden sonra sona erecek ilk
y›ll›k hesap döneminin bafl›ndan itibaren (1 Ocak 2005), 31 Mart 2004 tarihinden önce gerçekleflmifl ifllemlerden do¤an
flerefiye tutar›n› itfa etmeyi durdurmufltur. fierefiye tutar›na iliflkin herhangi bir de¤er düflüklü¤ü olmas› durumunda etkisi dönem
sonuçlar›na yans›t›lmaktad›r. fierefiyenin de¤erinde herhangi bir de¤er düflüklü¤ü olup olmad›¤›na yönelik olarak her y›l ayn›
zamanda de¤er düflüklü¤ü testi yap›l›r. 

31 Mart 2004 tarihinden önce gerçekleflmifl ifllemlerden do¤an negatif flerefiyenin 31 Aral›k 2004 tarihindeki kay›tl› de¤eri,
UFRS 3 gere¤i 1 Ocak 2005 tarihindeki aç›l›fl birikmifl kârlar›na düzeltme kayd› yapmak suretiyle kay›tlardan ç›kart›lm›flt›r 
(Not 17).

Varl›klarda de¤er düflüklü¤ü
Grup, ertelenen vergi varl›klar›, faydal› ömrü s›n›rs›z olan maddi olmayan varl›klar ve flerefiye d›fl›nda kalan her varl›k için her
bir bilanço tarihinde, söz konusu varl›¤a iliflkin de¤er kayb›n›n oldu¤una dair herhangi bir gösterge olup olmad›¤›n›
de¤erlendirir. Böyle bir gösterge mevcutsa, o varl›¤›n geri kazan›labilir tutar› tahmin edilir. E¤er söz konusu varl›¤›n veya o
varl›¤a ait nakit üreten herhangi bir biriminin kay›tl› de¤eri, kullan›m veya sat›fl yoluyla geri kazan›lacak tutar›ndan yüksekse
de¤er düflüklü¤ü meydana gelmifltir. Geri kazan›labilir tutar sat›fl› gerçeklefltirme maliyetlerinden ar›nd›r›lm›fl makul de¤er ile
kullan›m de¤erinden yüksek olan› seçilerek bulunur. Kullan›m de¤eri, bir varl›¤›n sürekli kullan›m›ndan ve faydal› ömrü sonunda
elden ç›kar›lmas›ndan elde edilmesi beklenen nakit ak›mlar›n›n tahmin edilen bugünkü de¤eridir. De¤er düflüklü¤ü kay›plar›
gelir tablosunda muhasebelefltirilir. Nakit üreten birim di¤er varl›k veya varl›k gruplar›ndan büyük ölçüde ba¤›ms›z olarak
sürekli kullan›m›ndan nakit girifli sa¤lanan en küçük ayr›flt›r›labilir varl›k grubunu ifade etmektedir. Bu çerçevede Grup için her
bir ma¤aza bir nakit üreten birim olarak de¤erlendirilmektedir. 

Bir varl›kta oluflan de¤er düflüklü¤ü kayb›, o varl›¤›n geri kazan›labilir tutar›ndaki müteakip art›fl›n, de¤er düflüklü¤ünün
kay›tlara al›nmalar›n› izleyen dönemlerde ortaya ç›kan bir olayla iliflkilendirilebilmesi durumunda daha önce de¤er düflüklü¤ü
ayr›lan tutar› geçmeyecek flekilde geri çevrilir ve gelir olarak konsolide mali tablolara yans›t›l›r.

Borçlanma maliyetleri
Krediler, al›nd›klar› tarihlerde, al›nan kredi tutar›ndan ifllem masraflar› ç›kart›ld›ktan sonraki de¤erleriyle kaydedilir. Krediler,
sonradan etkin faiz yöntemi kullan›larak iskonto edilmifl maliyet de¤eri üzerinden belirtilir. ‹fllem masraflar› düflüldükten sonra
kalan tutar ile iskonto edilmifl maliyet de¤eri aras›ndaki fark, gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak
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yans›t›l›r. Kredilerden kaynaklanan finansman maliyeti, olufltu¤unda gelir tablosuna kaydedilir. Ancak do¤rudan ilgili varl›¤›n
sat›n al›m› ve inflas› ile ilgili olan finansman maliyeti al›nan varl›¤›n özellikli varl›k olmas› durumunda Uluslararas› Muhasebe
Standard› 23 (“UMS 23”), Borçlanma Maliyetleri’nde yer alan alternatif yöntem uyar›nca ilgili varl›¤›n kullan›ma veya sat›fla haz›r
hale gelmesinden önceki dönemlerde söz konusu varl›¤›n maliyet bedeli olarak muhasebelefltirilir.

Finansal araçlar 
Ticari alacaklar
Do¤rudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluflan Grup kaynakl› ticari alacaklar, etkin faiz yöntemi kullan›larak iskonto
edilmifl maliyeti üzerinden de¤erlendirilmifltir. 

Grubun, ödenmesi gereken mebla¤lar› tahsil edemeyecek oldu¤unu gösteren bir durumun söz konusu olmas› halinde ticari
alacaklar için bir alacaklar risk karfl›l›¤› oluflturulur. Söz konusu bu karfl›l›¤›n tutar›, alaca¤›n kay›tl› de¤eri ile tahsili mümkün
tutar aras›ndaki farkt›r. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek mebla¤lar da dahil olmak
üzere tüm nakit ak›fllar›n›n, oluflan ticari alaca¤›n orijinal etkin faiz oran› esas al›narak iskonto edilen de¤eridir. 

De¤er düflüklü¤ü tutar›, zarar yaz›lmas›ndan sonra oluflacak bir durum dolay›s›yla azal›rsa, söz konusu tutar, cari dönemde
di¤er gelirlere yans›t›l›r. 

Krediler
Grup taraf›ndan do¤rudan bir bankaya para tedariki fleklinde kredi yarat›lmas› durumunda, kredi, önceden belirlenmifl ileri
tarihli bir sat›fl fiyat› ile bankalarla yap›lan bir ters repo sözleflmesi uyar›nca sat›n al›nan menkul k›ymetler-Türkiye Cumhuriyeti
devlet tahvilleri ve hazine bonolar›-ile güvence alt›na al›n›r ve iskonto edilmifl maliyeti üzerinden de¤erlendirilir. Tahakkuk eden
faiz, ilerideki sat›fl fiyat› ile Grup taraf›ndan tedarik edilen tutar aras›ndaki fark›n cari döneme ait k›sm›n› temsil eder. Paran›n
do¤rudan bankaya transfer edildi¤i tarihteki orijinal vadenin üç aydan daha k›sa oldu¤u bu çeflit krediler, nakit ak›m
tablosunun amac› do¤rultusunda nakit benzerleri olarak tan›mlan›r ve s›n›fland›r›l›r.

Finansal varl›klar
Likidite ihtiyac›n›n karfl›lanmas›na yönelik olarak veya faiz oranlar›ndaki de¤iflimler nedeniyle sat›labilecek olan ve belirli bir
süre gözetilmeksizin elde tutulan finansal araçlar, UMS 39, Finansal Araçlar’a uygun olarak sat›lmaya haz›r finansal varl›klar
olarak s›n›fland›r›lm›flt›r. Bunlar, yönetimin bilanço tarihinden sonraki 12 aydan daha k›sa bir süre için finansal arac› elde tutma
niyeti olmad›kça veya iflletme sermayesinin art›r›lmas› amac›yla sat›fl›na ihtiyaç duyulmayacaksa duran varl›klar olarak
gösterilir, aksi taktirde dönen varl›klar içerisinde s›n›fland›r›l›r. fiirket yönetimi, bu finansal araçlar›n s›n›fland›rmas›n› sat›n
al›nd›klar› tarihte uygun bir flekilde yapmakta olup düzenli olarak bu s›n›fland›rmay› gözden geçirmektedir.

Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n makul de¤er de¤ifliklikleri sebebiyle oluflan gerçekleflmemifl kazançlar ve zararlar 31 Aral›k
2004 tarihine kadar gelir tablosuna dahil edilmekteydi. UMS 39’da yap›lan de¤ifliklikler çerçevesinde geriye dönük düzeltme
yap›larak, sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n makul de¤erlerinde oluflan de¤iflimler, ertelenen vergi etkisi de yans›t›ld›ktan
sonra net de¤erleri üzerinden, özsermaye hesaplar› içinde ayr› bir kalem olan “finansal varl›klar de¤er art›fl fonu”nda
muhasebelefltirilmifltir. Sat›lmaya haz›r finansal varl›k olarak s›n›fland›r›lm›fl olan menkul k›ymetlerin makul de¤er de¤iflikli¤i bu
finansal varl›klar›n bilanço tarihindeki makul de¤erleri ile iskonto edilmifl bedelleri aras›ndaki fark olarak hesaplanmaktad›r.
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar mali tablolardan ç›kar›ld›klar›nda, özsermayede finansal varl›klar de¤er art›fl fonunda takip
edilen ilgili kazanç veya zararlar gelir tablosuna transfer edilir. 

Tüm finansal varl›klar, ilk olarak bedelin makul de¤eri olan ve yat›r›mla ilgili sat›n alma masraflar› da dahil olmak üzere maliyet
bedelleri üzerinden gösterilmektedir. Konsolide mali tablolara yans›t›lmas›ndan sonra sat›lmaya haz›r finansal varl›klar olarak
s›n›fland›r›lan finansal araçlar, makul de¤erlerinin güvenilir bir flekilde hesaplanmas› mümkün oldu¤u sürece makul de¤erleri
üzerinden de¤erlenmifltir.

Grubun %20’nin alt›nda sermaye pay›na sahip oldu¤u finansal varl›klar›n borsaya kay›tl› herhangi bir makul de¤erinin olmad›¤›,
makul de¤erin hesaplanmas›nda kullan›lan di¤er yöntemlerin tatbik edilebilir olmamas› veya ifllememesi nedeniyle makul bir
de¤er tahmininin yap›lamad›¤›, dolay›s›yla makul de¤erin güvenilir bir flekilde ölçülemedi¤i durumlarda finansal varl›¤›n kay›tl›
de¤eri elde etme maliyeti tutar›ndan, flayet mevcutsa de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›n›n ç›kar›lmas› suretiyle de¤erlenmifltir. 

Finansal risk yönetimi
Grup faaliyetlerinden dolay›, borç ve sermaye piyasas› fiyatlar›ndaki, döviz kurlar› ile faiz oranlar›ndaki de¤iflimlerin etkileri dahil
çeflitli finansal risklere maruz kalmaktad›r. Grubun toptan risk yönetim program›, mali piyasalar›n öngörülemezli¤ine
odaklanmakta olup, Grubun mali performans› üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlam›flt›r. 

Risk yönetimi, kendi Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanan politikalar çerçevesinde her bir Ba¤l› Ortakl›k ve Müflterek Yönetime
Tabi Ortakl›k taraf›ndan uygulanmaktad›r. 

Migros Türk Ticaret Anonim fiirketi
31 Aral›k 2005 Tarihli  
Konsolide Mali Tablolara ‹liflkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir. 
YTL d›fl›ndaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmifltir.) 



70/71Migros Türk T.A.fi. Faaliyet Raporu 2005

Faiz oran› riski 
Grup, faiz oran› bulunduran varl›k ve yükümlülüklerin tabi oldu¤u faiz oranlar›n›n de¤ifliminin etkisinden do¤an faiz oran› riskine
aç›kt›r. Grup bu riski, faiz oran›na duyarl› olan varl›k ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluflan do¤al tedbirlerle
yönetmektedir.

Fonlama riski 
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilmesi, kaliteli finansal kurulufllardan yeterli finansman olanaklar›
sa¤lanarak yönetilmektedir.

Kredi riski
Grup, perakende sat›fllar› d›fl›ndaki sat›fllar aç›s›ndan kredi riskine tabidir. Finansal varl›klar›n mülkiyeti, karfl› taraf›n,
sözleflmelerin flartlar›n› yerine getirmeme risk unsurunu tafl›r. Bu riskler, kredi de¤erlendirmeleri ve tek bir karfl› taraftan toplam
riskin s›n›rland›r›lmas› ile kontrol edilir. Kredi riski, müflteri taban›n› oluflturan kurulufl say›s›n›n çoklu¤u ile da¤›t›lmaktad›r.

Döviz kuru riski 
fiirket, döviz cinsinden alacakl› ve borçlu bulunulan mebla¤lar›n yerel para birimine çevrilmesinden dolay› kur de¤ifliklerinden
do¤an riske sahiptir. Bu riskler, yabanc› para pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve s›n›rland›r›lmaktad›r (Not 29).

Finansal araçlar›n makul de¤eri
Makul de¤er, bir finansal arac›n zorunlu bir sat›fl veya tasfiye ifllemi d›fl›nda gönüllü taraflar aras›ndaki bir cari ifllemde, el
de¤ifltirebilece¤i tutar olup, e¤er varsa oluflan bir piyasa fiyat› ile en iyi flekilde belirlenir. 

Finansal araçlar›n tahmini makul de¤erleri, Grup taraf›ndan mevcut piyasa bilgileri ve uygun de¤erleme yöntemleri kullan›larak
belirlenmifltir. Ancak, makul de¤er tahmininde piyasa verilerinin yorumlanmas›nda takdir kullan›l›r. Sonuç olarak, burada
sunulan tahminler, Grubun cari bir piyasa iflleminde elde edebilece¤i de¤erlerin göstergesi olmayabilir.

Afla¤›daki yöntem ve varsay›mlar, makul de¤eri belirlenebilen finansal araçlar›n makul de¤erlerinin tahmininde kullan›lm›flt›r: 

Finansal varl›klar
Dönem sonu kurlar›yla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin makul de¤erlerinin, kay›tl› de¤erlerine yaklaflt›¤› kabul
edilmektedir. 

Nakit ve bankalardan alacaklar dahil, maliyet bedeli ile gösterilen baz› finansal varl›klar›n makul de¤erlerinin, k›sa vadeli
olmalar› ve alacak kay›plar›n›n ihmal edilebilir olmas› dolay›s›yla kay›tl› de¤erlerine yaklaflt›¤› kabul edilmektedir. 

Ticari alacaklar›n ve ilgili flüpheli alacak karfl›l›klar›n›n kay›tl› de¤erlerinin makul de¤erlerini yans›tt›¤› tahmin edilmektedir.

Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n kay›tl› de¤erlerinin makul de¤erlerine yaklaflt›¤› kabul edilmektedir.

Finansal yükümlülükler
Banka kredileri ile di¤er parasal yükümlülüklerin makul de¤erlerinin, k›sa vadeli olmalar›ndan dolay› kay›tl› de¤erlerine
yaklaflt›¤› kabul edilmektedir.

Döviz cinsinden olan uzun vadeli krediler dönem sonu kurlar›ndan çevrilir ve bundan dolay› makul de¤erleri kay›tl› de¤erlerine
yaklaflmaktad›r.

Ticari ve di¤er borçlar etkin faiz yönetim kullan›larak iskonto edilmifl maliyetleri üzerinden de¤erlenmekte ve bu flekilde kay›tl›
de¤erlerinin makul de¤erlerine yaklaflt›¤› kabul edilmektedir.

Kur de¤ifliminin etkileri
Dönem içindeki yabanc› para cinsinden yap›lan ifllemler, ifllem tarihlerinde geçerli olan döviz kurlar› üzerinden çevrilmifltir.
Dövize dayal› parasal varl›k ve yükümlülükler, bilanço tarihinde geçerli olan döviz kurlar› kullan›larak çevrilmifltir. Dövize dayal›
parasal varl›k ve yükümlülüklerin çevriminden do¤an kur fark› gelir ve giderleri, gelir tablosuna yans›t›lm›flt›r.

Hisse bafl›na kazanç
Konsolide gelir tablolar›nda belirtilen hisse bafl›na kazanç, konsolide net kâr›n ilgili dönem içinde mevcut hisse senetlerinin
a¤›rl›kl› ortalama adedine bölünmesi ile hesaplanm›flt›r (Not 42). 
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Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Grup bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar›n ortaya ç›kmas› durumunda, mali tablolara al›nan tutarlar› bu yeni
duruma uygun flekilde düzeltir. Bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kan düzeltme gerektirmeyen hususlar, mali tablo
kullan›c›lar›n›n ekonomik kararlar›n› etkileyen hususlar olmalar› halinde konsolide mali tablo dipnotlar›nda aç›klan›r.

Karfl›l›klar, flarta ba¤l› yükümlülükler ve flarta ba¤l› varl›klar
Herhangi bir karfl›l›k tutar›n›n konsolide mali tablolara al›nabilmesi için, Grubun geçmifl olaylardan kaynaklanan mevcut bir
hukuki veya kurucu yükümlülü¤ün bulunmas›, bu yükümlülü¤ün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynaklar›n
iflletmeden ç›kmas›n›n muhtemel olmas› ve söz konusu yükümlülük tutar›n›n güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olmas›
gerekmektedir.

Paran›n zaman de¤erinin etkisinin önemli oldu¤u durumlarda, karfl›l›k tutar›, yükümlülü¤ün yerine getirilmesi için gerekli olmas›
beklenen giderlerin bugünkü de¤eri olarak belirlenir. Karfl›l›klar›n bugünkü de¤erlerine indirgenmesinde kullan›lacak iskonto
oran›n›n belirlenmesinde, ilgili piyasalarda oluflan faiz oran› ile söz konusu yükümlülükle ilgili risk dikkate al›n›r. Söz konusu
iskonto oran› vergi öncesi olarak belirlenir ve gelecekteki nakit ak›mlar›n›n tahminiyle ilgili riski içermez.

Geçmifl olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti iflletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla
kesin olmayan olay›n gerçekleflip gerçekleflmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varl›klar mali tablolara dahil
edilmemekte ve flarta ba¤l› yükümlülükler ve varl›klar olarak de¤erlendirilmektedir.

Muhasebe politikalar›, muhasebe tahminlerinde de¤ifliklik ve hatalar
Muhasebe politikalar›nda yap›lan önemli de¤ifliklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hatalar› geriye dönük olarak uygulan›r
ve önceki dönem mali tablolar› yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki de¤ifliklikler, yaln›zca bir döneme iliflkin ise,
de¤iflikli¤in yap›ld›¤› cari dönemde, gelecek dönemlere iliflkin ise, hem de¤iflikli¤in yap›ld›¤› dönemde hem de gelecek
dönemde, ileriye yönelik olarak, net dönem kâr› veya zarar›n›n belirlenmesinde dikkate al›nacak flekilde mali tablolara yans›t›l›r.

Kiralama ifllemleri
Finansal kiralamalar
Grubun esas olarak mülkiyetin tüm risk ve ödüllerini üstüne ald›¤› maddi duran varl›k kiralamas›, finansal kiralama fleklinde
s›n›fland›r›l›r. Finansal kiralamalar, kiralama döneminin bafl›nda kiralanm›fl olan varl›¤›n rayiç de¤erinden veya asgari kira
ödemelerinin o günkü indirgenmifl de¤erinden düflük olan› üzerinden kaydedilir. Her bir kira ödemesi, bakiye borç üzerinde
sabit bir oran›n elde edilmesi amac›yla borç ve finansal masraflar aras›nda tahsis edilir. Finansal masraflar düflüldükten sonra
ilgili finansal kiralama borçlar›, finansal kiralama borçlar› olarak kay›tlara al›n›r. Finansman maliyetinin faiz unsuru, kira dönemi
boyunca gelir tablosuna gider olarak yans›t›l›r. Finansal kiralama yolu ile sat›n al›nan maddi duran varl›klar, varl›¤›n tahmini
faydal› ömrü üzerinden amortismana tabi tutulur (Not 19).

Finansal kiralamadan do¤an borçlar, ilgili maddi duran varl›¤›n sat›n alma de¤eri üzerinden mali tablolara yaz›l›r. Kira
sözleflmesinden do¤an faiz ödemeleri ise, kira dönemi boyunca gelir tablosunda gider olarak gösterilir (Not 8).

‹flletme kiralamalar›
Mülkiyete ait risk ve ödüllerin önemli bir k›sm›n›n kiralayana ait oldu¤u kiralama ifllemi, iflletme kiralamas› olarak s›n›fland›r›l›r. 

‹flletme kiralar› (kiralayandan al›nan teflvikler düflüldükten sonra) olarak yap›lan ödemeler, kira dönemi boyunca do¤rusal
yöntem ile gelir tablosuna gider olarak kaydedilir.

Arazi kiralamalar›na ait peflinatlar
Üzerinde ma¤azalar›n infla edildi¤i arazilerin iflletme kiralar›na ait peflinatlar, genellikle 49 y›l olan kira dönemi boyunca
giderlefltirilir (Not 15). 

‹liflkili taraflar
Bu konsolide mali tablolar›n amac› do¤rultusunda ortaklar, Koç Holding Grubu fiirketleri, önemli yönetim personeli ve yönetim
kurulu üyeleri, aileleri ve kendileri taraf›ndan kontrol edilen veya kendilerine ba¤l› flirketler ve ifltirakler, iliflkili taraflar olarak
kabul edilmifltir (Not 9).

Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanmas›
Perakendecilik, Grubun ana faaliyet konusunu oluflturmaktad›r. Di¤er ifl kollar› UMS 14’te tan›mland›¤› flekliyle, ayr›ca
raporlanabilir önemlilikte de¤ildir. Rapor edilebilir bölümler, Not 33’te yer alan co¤rafi bölgeleri kapsamaktad›r.
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Devlet teflvik ve yard›mlar›
Makul de¤erleri ile izlenen parasal olmayan devlet teflvikleri de dahil olmak üzere tüm devlet teflvikleri, elde edilmesi için
gerekli flartlar›n iflletme taraf›ndan yerine getirilece¤ine ve teflvikin iflletme taraf›ndan elde edilebilece¤ine dair makul bir
güvence olufltu¤unda konsolide mali tablolara al›n›r.

Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller
Mal ve hizmetlerin üretiminde kullan›lmak veya idari maksatlarla veya ifllerin normal seyri esnas›nda sat›lmak yerine, kira elde
etmek veya de¤er kazan›m› amac›yla veya her ikisi için tutulan araziler ve binalar yat›r›m amaçl› gayri menkuller olarak
s›n›fland›r›l›r ve maliyet yöntemine göre maliyet eksi birikmifl amortisman (arazi hariç) de¤erleri ile gösterilir. ‹nflas› Grup
taraf›ndan yap›lan yat›r›m amaçl› gayrimenkulun maliyeti ise, inflaat veya ›slah çal›flmalar›n›n tamamland›¤› tarihteki maliyeti
üzerinden belirtilir. Söz konusu bu tarihe kadar Grup, UMS 16, Maddi Duran Varl›klar, flartlar›n› uygular. Söz konusu tarihte
varl›k, yat›r›m amaçl› gayrimenkul haline gelir ve bu nedenle yat›r›m amaçl› gayrimenkul hesab›na transfer edilir (Not 18).

Kurum kazanc› üzerinden hesaplanan vergiler
Vergiler, cari dönem vergi yükümlülü¤ünü ve ertelenen vergi yükümlülüklerini içermektedir. Grubun bilanço tarihi itibariyle
dönem sonuçlar›na dayan›larak tahmin edilen cari y›l vergi yükümlülü¤ü için karfl›l›k ayr›lmaktad›r (Not 23). 

Ertelenen vergi, yükümlülük yöntemi kullan›larak, varl›k ve yükümlülüklerin mali tablolarda yer alan kay›tl› de¤erleri ile vergi
de¤erleri aras›ndaki geçici farklar üzerinden hesaplan›r. Ertelenen vergi hesaplanmas›nda yürürlükteki vergi mevzuat› uyar›nca
bilanço tarihi itibariyle yasalaflm›fl vergi oranlar› kullan›lmaktad›r (Not 14). 

Ertelenen vergi yükümlülü¤ü vergilendirilebilir geçici farklar›n tümü için muhasebelefltirilirken, indirilebilir geçici farklardan
oluflan ertelenen vergi varl›klar›, gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanman›n kuvvetle muhtemel
olmas› flart›yla muhasebelefltirilmektedir. 

Ayn› ülkenin vergi mevzuat›na tabi olmak flart›yla ve cari vergi varl›klar›n›n cari vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi
konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakk›n bulunmas› durumundan ertelenen vergi varl›klar› ve ertelenen vergi
yükümlülükleri, karfl›l›kl› olarak birbirinden mahsup edilir. 

Çal›flanlara sa¤lanan faydalar/K›dem tazminatlar›
K›dem tazminat› karfl›l›¤›, fiirket’in, personelin Türk ‹fl Kanunu uyar›nca emekliye ayr›lmas›ndan do¤acak gelecekteki olas›
yükümlülüklerinin tahmini toplam karfl›l›¤›n›n bilanço tarihindeki aktüeryal varsay›mlar uyar›nca indirgenmifl de¤erini ifade eder.
Bilanço tarihinden sonraki on iki ayl›k dönem içerisinde ödenmesi öngörülen yükümlülük ile ilgili karfl›l›klar indirgenmez ve k›sa
vadeli borç karfl›l›klar› içerisinde muhasebelefltirilir (Not 23).

Nakit ak›m tablosu
Nakit ak›m tablosunda, döneme iliflkin nakit ak›mlar› iflletme, yat›r›m ve finansman faaliyetlerine dayal› bir biçimde
s›n›fland›r›larak raporlan›r.

‹flletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak›mlar›, fiirket’in perakende ma¤azac›l›k faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
ak›mlar›n› gösterir. 

Yat›r›m faaliyetleriyle ilgili nakit ak›mlar›, fiirket’in yat›r›m faaliyetlerinde (sabit yat›r›mlar ve finansal yat›r›mlar) kulland›¤› ve elde
etti¤i nakit ak›mlar›n› gösterir. 

Finansman faaliyetlerine iliflkin nakit ak›mlar›, fiirket’in finansman faaliyetlerinde kulland›¤› kaynaklar› ve bu kaynaklar›n geri
ödemelerini gösterir.

Nakit ve nakit benzeri de¤erler nakit ve banka mevduat› ile tutar› belirli nakde kolayca çevrilebilen k›sa vadeli ve yüksek
likiditeye sahip ve de¤erindeki de¤iflim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya daha k›sa olan yat›r›mlar› içermektedir.

Önemli muhasebe tahminleri ve kararlar›
Mali tablolar›n haz›rlanmas›, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varl›klar ve yükümlülüklerin tutarlar›n›, flarta ba¤l› varl›klar›n ve
yükümlülüklerin aç›klamas›n› ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlar›n› etkileyebilecek tahmin ve
varsay›mlar›n kullan›lmas›n› gerektirmektedir. Bu tahmin ve varsay›mlar, fiirket yönetiminin mevcut olaylar ve ifllemlere iliflkin en
iyi bilgilerine dayanmas›na ra¤men, fiili sonuçlar varsay›mlardan farkl›l›k gösterebilir.
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NOT 4- HAZIR DE⁄ERLER
2005 2004

Kasa 19.737 9.028
Bankalar

-vadesiz mevduat 50.984 25.725
-vadeli mevduat 101.713 33.877

Tahsilata verilen çekler 184 70
Di¤er haz›r de¤erler 144.318 115.654
Toplam 316.936 184.354

Yeni Türk Liras› cinsinden vadeli mevduat hesaplar› ile detaylar› Not 29’da verilen ABD Dolar› cinsinden vadeli döviz tevdiat
hesaplar› üzerindeki etkin faiz oranlar› s›ras›yla, y›ll›k %16-%19,25 (2004: %21-%23), ve %3,5-%10,13 (2004: %3,2-%8,09)
aras›nda de¤iflmektedir. Detaylar› Not 29’da verilen Euro cinsinden vadeli döviz tevdiat hesaplar› üzerindeki etkin faiz oran›
%1,5-%3 (2004: %4,3)’tür. Di¤er haz›r de¤erler esas olarak bir aydan k›sa (2004: iki aydan k›sa) vadeye sahip kredi kart› slip
alacaklar›n› içerir.

31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle vadeli mevduatlar›n vadelerine göre da¤›l›m› afla¤›daki gibidir:

2005 2004
1-30 gün 96.836 29.032
31-90 gün 4.877 4.172
91 gün-180 gün - 673
Toplam 101.713 33.877

NOT 5- MENKUL KIYMETLER

Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar

2005 2004
Y›ll›k faiz oran› Tutar Y›ll›k faiz oran› Tutar

Eurobond (ABD Dolar›) %7,38-%12,38 32.746 %8,00-%12,38 32.185
Hazine bonolar› ve devlet tahvilleri %13,53-%20,17 26.534 %20,17-%29,83 93.233
Eurobond (Euro) %5,50 852 - -
Döviz cinsinden tahviller (ABD Dolar›) - - %3,00 136
Toplam 60.132 125.554

31 Aral›k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle vadelerine göre menkul k›ymetlerin analizi:

2005 2004
Vadesine kadar olan süre:
1-30 gün 583 719
31-90 gün 73 5.712
91-180 gün 2.349 22.145
181 gün-1 y›l 12.071 35.729
1 y›l›n üzerinde 45.056 61.249
Toplam 60.132 125.554

Migros Türk Ticaret Anonim fiirketi
31 Aral›k 2005 Tarihli  
Konsolide Mali Tablolara ‹liflkin Dipnotlar
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YTL d›fl›ndaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmifltir.) 
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NOT 6- F‹NANSAL BORÇLAR

2005
Y›ll›k faiz oran› ABD dolar› Euro Bin YTL

K›sa vadeli banka kredileri %3,3-%7,75 2.251 1.012 4.627
K›sa vadeli banka kredileri 2.251 1.012 4.627

Uzun vadeli banka kredilerinin
k›sa vadeli k›sm›

Sabit faiz oranl› %2-%9,85 2.446 113 3.461
De¤iflken faiz oranl› Libor + %1,6- Libor + %5,83, 

Euribor + %1,55 35.164 5.165 55.382
Uzun vadeli banka kredilerinin
k›sa vadeli k›sm› 37.610 5.278 58.843

Uzun vadeli banka kredileri
Sabit faiz oranl› %2-%9,85 11.793 1.240 17.792
De¤iflken faiz oranl› Libor + %1,6- Libor + %5,83,

Euribor + %1,55 384.443 75.294 635.375

Uzun vadeli banka kredileri 396.236 76.534 653.167
Banka kredileri toplam› 436.097 82.824 716.637

2004
Y›ll›k faiz oran› ABD dolar› Euro Bin YTL

K›sa vadeli banka kredileri %3,50 500 - 671
K›sa vadeli banka kredileri 500 - 671

Uzun vadeli banka kredilerinin
k›sa vadeli k›sm›

Sabit faiz oranl› %9,73-%9,85 1.797 - 2.412
De¤iflken faiz oranl› Libor+ 2,35-Libor+5,83 16.991 - 22.803

Uzun vadeli banka kredilerinin
k›sa vadeli k›sm› 18.788 - 25.215

Uzun vadeli banka kredileri
Sabit faiz oranl› %9,73-%9,85 5.895 - 7.912
De¤iflken faiz oranl› Libor+ 2,35-Libor+5,83 94.983 - 129.166

Uzun vadeli banka kredileri 100.878 - 137.078
Banka kredileri toplam› 120.166 - 162.964

31 Aral›k 2005 itibariyle uzun vadeli banka kredilerinin geri ödeme plan› afla¤›daki gibidir:

ABD dolar› Euro Bin YTL
2007 83.996 18.948 142.784
2008 113.286 18.948 182.085
2009 109.002 18.948 176.338
2010 81.789 18.948 139.824
2011 ve sonras› 8.163 742 12.136
Toplam 396.236 76.534 653.167

Migros Türk Ticaret Anonim fiirketi
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NOT 7- T‹CAR‹ ALACAK VE BORÇLAR

Ticari alacaklar 

2005 2004
Toptan sat›fllardan ve kiralama ifllemlerinden alacaklar 32.660 28.446
Alacak senetleri - 36
fiüpheli ticari alacaklar 6.480 4.052
Verilen depozito ve teminatlar 66 -

39.206 32.534
Eksi: fiüpheli alacak karfl›l›¤› (6.322) (3.879)
Eksi: Vadeli sat›fltan kaynaklanan 
tahakkuk etmemifl finansman geliri (-) (341)

K›sa vadeli ticari alacaklar, net 32.884 28.314

fiirket’in, alacak hesaplar›n› tahsil etmekteki geçmifl deneyimi, ayr›lan karfl›l›klarda göz önünde bulundurulmufltur. Bu nedenle
fiirket yönetimi, olas› tahsilat kay›plar› için ayr›lan karfl›l›k d›fl›nda herhangi bir ek ticari alacak riskinin bulunmad›¤›na
inanmaktad›r.

fiüpheli alacak karfl›l›klar›n›n hesap dönemleri içindeki hareket tablolar› afla¤›daki gibidir:

2005 2004
1 Ocak 3.879 3.452

Ba¤l› ortakl›k sat›nal›m› nedeniyle flüpheli alacak karfl›l›¤›ndaki art›fl 1.119 -
Karfl›l›k ayr›lan alacaklar 1.796 1.044
Konusu kalmayan karfl›l›k ve tahsilatlar (437) (562)
Yabanc› para çevrim fark› etkisi (35) (55)

31 Aral›k 6.322 3.879

Ticari alacaklar genel olarak bir aydan k›sa vadeye sahiptir ve 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle y›ll›k %16,29 oran› kullan›larak
iskonto edilmifltir. Tutar›n önemsizli¤i nedeniyle 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle ticari alacaklar iskonto edilmemifltir.

2005 2004
Verilen depozito ve teminatlar 562 148
Uzun vadeli ticari alacaklar 562 148

Ticari borçlar

2005 2004
Sat›c›lar 686.024 395.481
Eksi: Vadeli al›mlardan kaynaklanan tahakkuk
etmemifl finansman giderleri (8.902) (11.457)
K›sa vadeli ticari borçlar, net 677.122 384.024

Ticari borçlar genel olarak üç aydan k›sa vadeye sahiptir ve 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle y›ll›k %8,14-13,53 (31 Aral›k 2004:
%16,29) oranlar› kullan›larak iskonto edilmifltir.

2005 2004
Sat›c›lar 13.590 -
Al›nan depozito ve teminatlar 6.290 4.372
Eksi: Vadeli al›mlardan kaynaklanan tahakkuk 
etmemifl finansman giderleri (1.973) -
Uzun vadeli ticari borçlar 17.907 4.372

Uzun vadeli ticari borçlar a¤›rl›kl› olarak duran varl›k al›mlar›ndan kaynaklanmaktad›r ve y›ll›k %13,80 oran› kullan›larak iskonto
edilmifltir.

Migros Türk Ticaret Anonim fiirketi
31 Aral›k 2005 Tarihli  
Konsolide Mali Tablolara ‹liflkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir. 
YTL d›fl›ndaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmifltir.) 



76/77Migros Türk T.A.fi. Faaliyet Raporu 2005

NOT 8- F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI

2005 2004
Euro YTL Euro YTL

K›sa vadeli finansal kiralama borçlar› - - 552 1.009

Finansal kiralama borçlar›n›n etkin faiz oranlar› 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle y›ll›k %7-%11 aras› de¤iflmektedir.

NOT 9-‹L‹fiK‹L‹ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR

‹liflkili taraflar ile olan bakiyeler

‹liflkili taraflardan alacaklar 2005 2004
Sanal Merkez T.A.fi. 3.127 809
Ford Otosan San. A.fi. 1.738 1.699
Palmira Turizm Tic. A.fi. (*) 741 -
Opet Petrolcülük A.fi. 703 43
Arçelik A.fi. 484 501
Beko Elektronik A.fi. 161 2
Koçbank Nederland N.V. 113 -
Tan› Pazarlama ve ‹letiflim Hizmetleri 103 -
Setur Servis Turistik A.fi. - 320
Setur Servis Turistik A.fi. Divan Oteli (*) - 1.240
Di¤er 471 321
Toplam 7.641 4.935

(*) 1 Temmuz 2005 tarihi itibariyle Setur Servis Turistik A.fi.’nin k›smi bölünmesinin gerçeklefltirilmesi sonucu söz konusu
flirketin bünyesinde Palmira Turizm Ticaret A.fi. kurulmufltur.

‹liflkili taraflara borçlar 2005 2004
Ortaklara borçlar:
Koç Holding A.fi. 377 181
Di¤er ortaklara temettü borçlar› 34 23
Toplam 411 204

Grup flirketlerine borçlar
Düzey Tüketim Mal. San. Paz. ve Tic. A.fi. 14.242 16.386
Beko Ticaret A.fi. 4.563 5.226
Tat Konserve Sanayi A.fi. 3.153 35
Ram Sigorta Arac›l›k Hizmetleri. A.fi. 2.857 2.904
Palmira Turizm Tic. A.fi. 2.082 -
Entek Elektrik Üretimi A.fi. 1.181 -
Türk Demirdöküm Fabrikalar› A.fi. 1.035 677
Di¤er 3.215 3.535
Toplam 32.328 28.763

‹liflkili taraflara borçlar toplam› 32.739 28.967

Migros Türk Ticaret Anonim fiirketi
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Banka bakiyeleri 2005 2004
Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. (“Yap› ve Kredi”) (*)
- vadesiz mevduat 350 -
- vadeli mevduat 38.891 -
- di¤er haz›r de¤erler (kredi kart› slip hesaplar›) 26.318 -
Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. Bahrein (*)
- vadesiz mevduat 1.054 -
- vadeli mevduat 1.576 -
Koçbank A.fi.
- vadesiz mevduat 6.479 2.799
- vadeli mevduat 4.806 25.400
- di¤er haz›r de¤erler (kredi kart› slip hesaplar›) 7.405 16.716
Koçbank Nederland N.V.
- vadeli mevduat 12.597 7.002
Koçbank Azerbaycan
- vadesiz mevduat 224 313
- vadeli mevduat 134 -
Koçbank Bahrein
- vadeli mevduat 25.000 -
Toplam 124.834 52.230

Krediler 2005 2004
Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. (*) 137.199 -
Koçbank Nederland N.V. 12.617 7.002
Toplam 149.816 7.002

(*) Yap› ve Kredi, Koç Holding bünyesine 2005 y›l›nda dahil oldu¤undan bakiyeleri iliflkili taraflara 31 Aral›k 2004 tarihli
bilançoda dahil edilmemifltir.

‹liflkili taraflar ile yap›lan önemli ifllemler

Mal sat›fllar› 2005 2004
Sanal Merkez T.A.fi. 11.493 10.853
Setur Servis Turistik A.fi. Divan Oteli 3.523 4.894
Palmira Turizm Tic. A.fi. 2.433 -
Setur Servis Turistik A.fi. 847 1.412
Arçelik A.fi. 724 616
Aygaz A.fi. 381 317
Di¤er 1.581 3.183
Toplam 20.982 21.275

Duran varl›k al›mlar› 2005 2004

Koç Sistem Bilgi ve ‹letiflim Hizmetleri A.fi. 1.581 2.332
Koçtafl Yap› Marketleri Tic. A.fi. 1.120 -
Birleflik Motor San. ve Tic. A.fi. 199 266
Otokoç A.fi. 126 298
Tan› Pazarlama ve ‹letiflim Hizmetleri 10 571
Di¤er 219 446
Toplam 3.255 3.913

Stok al›mlar› 2005 2004
Düzey Tüketim Mal. San. Paz. ve Tic. A.fi. 60.355 92.184
Tat Konserve Sanayi A.fi. 22.777 292
Ram Kofisa Pasific Ltd. 8.586 7.505
Türk Demir Döküm Fabrikalar› A.fi. 8.074 3.737
Palmira Turizm A.fi. 6.065 -
Setur Servis Turistik A.fi. Divan Sütlüce 4.395 7.066
Di¤er 4.344 882
Toplam 114.596 111.666

Migros Türk Ticaret Anonim fiirketi
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fiirket, Tat Konserve Sanayi A.fi.’den yapt›¤› stok al›mlar›n› 2004 y›l›na kadar Düzey Tüketim Mal. San. Paz.ve Tic. A.fi.
arac›l›¤›yla yapmaktayken 2005 y›l› içinde Tat Konserve Sanayi A.fi.’den direkt al›m yapmaya da bafllam›flt›r.

Hizmet al›mlar› 2005 2004
Beko Tic. A.fi. 45.156 19.564
Entek Elektrik Üretimi A.fi. 8.971 2.972
Ece Türkiye Proje Yönetimi ve Tic. A.fi. 3.982 8.866
Ram Sigorta Arac›l›k Hizmetleri A.fi. 3.171 3.510
Koç Holding A.fi. 2.809 2.247
Eltek Elektrik Enerjisi ‹th. ‹hr. ve Tic. A.fi. 2.377 4.476
Koçnet Haberleflme Tekn. ve ‹let. Hizm. A.fi. 1.664 1.958
TNT Lojistik Da¤›t›m Hizmetleri A.fi. 85 5.771
Di¤er 6.009 3.194
Toplam 74.224 52.558

Beko Ticaret A.fi.’den al›nan bafll›ca hizmetler nakliye, hamaliye, reklam, güvenlik ve depo yönetimini içermektedir.

Faiz geliri 2005 2004
Koçbank A.fi. 2.823 3.672
Koratrade MTMC Ltd. 895 -
Yap› ve Kredi (*) 883 -
Koçbank Nederland N.V. 704 34
Di¤er 190 12
Toplam 5.495 3.718

(*) Yap› ve Kredi, Koç Holding bünyesine 2005 y›l›nda dahil oldu¤undan bakiyeleri iliflkili taraflara 31 Aral›k 2004 tarihli
bilançoda dahil edilmemifltir.

Ödenen temettüler 2005 2004
Koç Holding A.fi. 10.546 9.521

‹liflkili taraflar ile yap›lan di¤er ifllemler afla¤›daki gibidir:

2005 2004
Faiz gideri 3.111 231
Kira gelirleri 936 780
Kira giderleri 2.877 2.804
Al›nan yönetim ücreti 436 337
Ba¤›fl ve yard›mlar 1.217 1.395

2005 2004
Migros’un yönetim kurulu baflkan ve üyelerine, di¤er üst düzey 
yöneticilere sa¤lanan ücret ve benzeri menfaatler 10.313 8.701

NOT 10- D‹⁄ER ALACAKLAR VE BORÇLAR

Di¤er Alacaklar 2005 2004
Personelden alacaklar 495 719
Toplam 495 719

Migros Türk Ticaret Anonim fiirketi
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Di¤er Borçlar 2005 2004
T. Garanti Bankas› A.fi. (“Garanti Bankas›”)
- Kredi kart› tahsilat hesab› 33.914 -
Toplam 33.914 -

Garanti Bankas›’na olan borç, Garanti Bankas› ad›na Tansafl ma¤azalar›nda yap›lan kredi kart› tahsilatlar›ndan
kaynaklanmaktad›r ve bir aydan k›sa vadeye sahiptir.

NOT 11- CANLI VARLIKLAR

Canl› varl›klar Grubun faaliyet konusu kapsam› d›fl›ndad›r.

NOT 12- STOKLAR
2005 2004

‹lk madde ve malzeme 302 -
Yar› mamul 1.952 -
Mamul 17 -
Emtia 263.419 146.730
Verilen siparifl avanslar› 314 390
Di¤er 2.892 1.706

268.896 148.826

Eksi: De¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (2.507) (961)
Toplam 266.389 147.865

NOT 13- DEVAM EDEN ‹NfiAAT SÖZLEfiMELER‹ ALACAKLARI VE HAKED‹fi BEDELLER‹

Grubun devam eden inflaat sözleflme alacaklar› ve hakedifl bedelleri yoktur.

NOT 14- ERTELENEN VERG‹ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹ 

Ertelenen vergiler

Grup, ertelenen gelir vergisi varl›k ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin SPK Muhasebe Standartlar› ve vergi mali
tablolar›nda farkl› de¤erlendirilmeleri sonucunda ortaya ç›kan geçici farklar›n etkilerini dikkate alarak hesaplamaktad›r. 
Gelecek dönemlerde gerçekleflecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi varl›klar›
ve yükümlülükleri için 31 Aral›k 2005 ve 31 Aral›k 2004 tarihleri itibariyle uygulanan oranlar Türkiye, Rusya Federasyonu,
Kazakistan, ve Bulgaristan için s›ras›yla %30, %24, %30 ve %15’dir. 31 Aral›k 2005 ve 31 Aral›k 2004 tarihleri itibariyle
uygulanan oranlar Azerbaycan için s›ras›yla %22 ve %24’tür.
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31 Aral›k 2005 ve 31 Aral›k 2004 tarihleri itibariyle toplam geçici farklar ve yasalaflm›fl vergi oranlar› kullan›larak hesaplanan
ertelenen vergi varl›klar› ve yükümlülükleri afla¤›daki gibidir:

Toplam Ertelenen vergi
geçici farklar varl›¤›/(yükümlülü¤ü)

2005 2004 2005 2004
Tafl›nabilir mali zararlar 266.415 693 79.845 166
Yat›r›m teflvikleri 16.212 - 4.864 -
K›dem tazminat› karfl›l›¤› 13.782 6.268 4.132 1.880
Gider karfl›l›klar› ve di¤er karfl›l›klar 11.330 - 3.399 -
Tahakkuk etmemifl faiz geliri karfl›l›¤› 341 - 102
Stok geçici farklar› 8.931 7.060 2.584 2.047
Reel olmayan finansman maliyeti 2.125 2.832 637 850
Maddi ve maddi olmayan
varl›klar›n geçici farklar› (82.705) (130.301) (21.355) (36.125)
Finansal kiralama borçlar› (20.863) 1.009 (6.259) 303
Tahakkuk etmemifl faiz gideri karfl›l›¤› (11.379) (11.457) (3.414) (3.437)
Finansal varl›klar›n makul de¤er düzeltmesi (3.076) (3.837) (923) (1.151)
Ertelenen ön ödeme gideri (2.266) - (680) -
Di¤er (4.003) (433) (1.221) (107)

Ertelenen vergi varl›klar› 95.461 5.348
Ertelenen vergi yükümlülükleri (33.852) (40.820)
Ertelenen vergi varl›klar›/(yükümlülü¤ü), net 61.609 (35.472)

Ertelenen vergilerde dönem içerisindeki hareketler, afla¤›daki flekilde analiz edilebilir:

Ertelenen vergi varl›¤›/(yükümlülü¤ü)

2005 2004
1 Ocak (35.472) (34.201)

Ba¤l› ortakl›k sat›n al›m› (Tansafl) nedeniyle
ertelenen vergi varl›¤› art›fl› 99.105 -
Yabanc› para çevrim fark› (43) 1.581
Cari dönem gider kayd› (Not 41) (2.209) (4.559)
Cari dönem özsermaye hesaplar›na kay›t (Not 3-Finansal araçlar) 228 1.707
31 Aral›k 61.609 (35.472)

Vergi Usul Kanunu’na göre, geçmifl y›l zararlar› en fazla 5 y›l tafl›nabilir. fiirket yönetimi, Tansafl’›n sat›n al›m›ndan kaynaklanan
geçmifl y›llar zararlar›n›n 2006 ve 2009 y›llar› aras›nda elde edilecek vergilendirilebilir kârlar ile mahsup edilebilece¤ini tahmin
etmektedir. fiirket’in önümüzdeki dönemlerde Tansafl’›n sat›n al›m› vas›tas›yla yararlanmay› planlad›¤› birikmifl geçmifl y›l mali
zararlar›n›n olufltu¤u y›llar itibari ile detay› afla¤›daki gibidir.

2005
2001 119.996
2002 73.298
2003 51.197
2004 20.933
Toplam 265.424
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NOT 15- D‹⁄ER DÖNEN/DURAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADEL‹ YÜKÜMLÜKLER 

Di¤er dönen varl›klar
2005 2004

Katma De¤er Vergisi (“KDV”) alacaklar› 25.017 13.366
Peflin ödenen giderler 22.899 15.563
Migros Club indirim çekleri 5.289 988
‹ndirilecek vergi ve fonlar 1.844 4.809
Arazi kiralamalar›na ait peflinatlar 376 342
Di¤er 381 222
Toplam 55.806 35.290

Di¤er duran varl›klar
2005 2004

Arazi kiralamalar›na ait peflinatlar 16.227 13.518
Peflin ödenen giderler 9.778 5.757
Katma de¤er vergisi (“KDV”) alacaklar› 1.119 573
Di¤er - 254
Toplam 27.124 20.102

Di¤er k›sa vadeli yükümlülükler
2005 2004

Personele borçlar 18.069 7.117
Ödenecek di¤er vergi ve fonlar 16.016 9.405
Çeflitli gider tahakkuklar› 8.241 3.273
Ödenecek KDV 7.955 4.861
Emtia bonosu 3.668 3.674
Gelecek aylara ait gelirler 2.335 2.221
Di¤er 1.770 1.649
Toplam 58.054 32.200

Çeflitli gider tahakkuklar›, elektrik, su, iletiflim gibi gider karfl›l›klar› ile Migros Club indirim çeklerine iliflkin karfl›l›k tutarlar›ndan
oluflmaktad›r.

NOT 16- F‹NANSAL VARLIKLAR 

2005 2004
Vadeye kadar elde tutulacak 
vadeli mevduatlar 148.889 33.438
‹fltirak 3.010 3.053
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar 34.461 15.793
Finansal varl›klar toplam› 186.360 52.284

Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar

2005 2004
Pay oran› Tutar Pay oran› Tutar

Kote edilmifl
Tat Konserve San. A.fi.(“Tat Konserve”) %2,87 6.022 %2,87 6.565

Kote edilmemifl
Koç Finansal Hizmetler A.fi. (“KFS”) %0,37 23.766 %0,37 5.448
Koçtafl Yap› Marketleri A.fi. 
(“Koçtafl”) %9,24 2.944 %9,24 1.929
Sanal Merkez Ticaret A.fi. %69,99 1.186 %69,99 1.186
fiok Marketler Ticaret A.fi. %99,60 520 %99,60 520
Sibernet Kültür ve Turizm ‹fll. Ltd. fiti. %20,00 23 - -
Ece Türkiye Proje Yönetimi
ve Tic. A.fi. (“Ece Türkiye”) - - %2,00 145
Toplam 34.461 15.793

Sibernet Kültür ve Turizm ‹fll. Ltd. fiti. önemlilik ilkesi çerçevesinde 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle özsermaye yöntemi ile
muhasebelefltirilmemifltir.

Migros Türk Ticaret Anonim fiirketi
31 Aral›k 2005 Tarihli  
Konsolide Mali Tablolara ‹liflkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir. 
YTL d›fl›ndaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmifltir.) 
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‹fltirakler
2005 2004

Pay oran› Tutar Pay oran› Tutar
Tan› Pazarlama %32,00 3.010 %32,00 3.053

Vadeye kadar elde tutulacak vadeli mevduatlar
2005 2004

ABD Dolar› Tutar ABD Dolar› Tutar
ABN Amro Bank 102.757 137.880 20.198 27.107
Koçbank Nederland N.V. 8.205 11.009 4.717 6.331
Toplam 148.889 33.438

Vadeye kadar elde tutulacak vadeli mevduatlar›n vadelerine göre da¤›l›m› afla¤›daki gibidir:

2005 2004
2006 3.700 265
2007 18.449 10.003
2008 43.495 18.951
2009 41.706 1.056
2010 ve sonras› 41.539 3.163
Toplam 148.889 33.438

Özsermaye yöntemi ile konsolide mali tablolara dahil edilen Tan› Pazarlama’ya ait finansal bilgiler afla¤›daki flekilde
özetlenmifltir:

2005 2004
Toplam varl›klar 12.247 14.781
Toplam yükümlülükler 2.840 5.242

Ayr›ca, 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle Tan› Pazarlama’n›n net gelirleri 9.184 YTL (2004: 10.127 YTL), net dönem zarar› da 133
YTL (2004: 4.485 YTL)’dir.

Finansal varl›klar›n hareket tablosu afla¤›daki gibidir;

2005 2004
1 Ocak 52.284 15.318

Vadeye kadar elde tutulacak vadeli mevduat girifli 115.451 33.438
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar makul de¤er art›fl›-net 9.626 779
Finansal varl›klardaki sermaye art›fl› 7.021 -
Sat›lmaya haz›r finansal varl›k de¤er düflüklü¤ü ters çevrilmesi 2.142 -
Finansal varl›k ek hisse al›m› - 4.184
Ba¤l› ortakl›k sat›n al›m› nedeniyle finansal varl›klardaki art›fl 23 -
‹fltirak zararlar›ndaki pay (42) (1.435)
Sat›lmaya haz›r finansal varl›k sat›fl› (“Ece Türkiye”) (145) -
31 Aral›k 186.360 52.284

fiok Marketler ve Sanal Merkez, Grubun konsolide net varl›klar›, mali durumu ve sonuçlar› üzerinde mali aç›dan önemli bir
etkiye sahip olmad›klar›ndan, konsolidasyon kapsam›na al›nmayan ba¤l› ortakl›klard›r. Bunlar, sat›lmaya haz›r finansal varl›klar
olarak de¤erlendirilmifl ve aktif piyasalarda kote edilmifl borsa fiyatlar›n›n bulunmamas› nedeniyle 31 Aral›k 2004 tarihine kadar
uygulanan enflasyon muhasebesi gereklilikleri çerçevesinde düzeltilmifl maliyetleri üzerinden bin YTL olarak gösterilmifltir.

‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda ifllem gören Tat Konserve için makul de¤er, bilanço tarihindeki kapan›fl ifllem fiyat›na
göre belirlenmifltir. Tat Konserve’nin makul de¤eri ile maliyeti aras›nda oluflan fark konsolide özsermayede, finansal varl›klar
de¤er art›fl fonu hesab› içine dahil edilmifltir. 

Konsolide mali tablolarda KFS, makul de¤erinden gösterilmifltir. Koçtafl, 31 Aral›k 2004 tarihindeki düzeltilmifl elde etme
maliyetinden de¤erlenmifl ve 31 Aral›k 2005 tarihinde de cari dönemde enflasyon muhasebesinin uygulanmam›fl olmas›
nedeniyle ayn› flekilde tafl›nm›flt›r, dolay›s›yla tafl›nan de¤erlerinin makul de¤erinden konsolide mali tablolar› önemli oranda
etkileyecek flekilde sapmayaca¤› varsay›lm›flt›r.

Migros Türk Ticaret Anonim fiirketi
31 Aral›k 2005 Tarihli  
Konsolide Mali Tablolara ‹liflkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir. 
YTL d›fl›ndaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmifltir.) 



NOT 17- POZ‹T‹F/NEGAT‹F fiEREF‹YE

Aç›l›fl Kapan›fl
1 Ocak 2005 ‹laveler Ç›k›fllar (*) 31 Aral›k 2005

fierefiye 5.510 170.302 - 175.812
Negatif fierefiye (7.276) - 7.276 -
Birikmifl ‹tfa Paylar› 336 - (2.930) (2.594)
Net Defter De¤eri (1.430) 170.302 4.346 173.218

(*) 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle net kay›tl› de¤eri 4.346 YTL olan negatif flerefiye, UFRS 3 gere¤ince aç›l›fl birikmifl kârlar›na
düzeltme kayd› yap›larak kay›tlardan ç›kart›lm›flt›r.

Aç›l›fl Kapan›fl
1 Ocak 2004 ‹laveler 31 Aral›k 2004

fierefiye 5.510 - 5.510
Negatif flerefiye (7.276) - (7.276)
Birikmifl itfa paylar› (1.095) 1.431 336
Net defter de¤eri (2.861) (1.430)

Y›l içerisinde ba¤l› ortakl›k (Tansafl) al›m›na iliflkin detaylar afla¤›daki gibidir (‹flletme Birleflmelerine iliflkin di¤er detaylar 
Not 32’de sunulmufltur):

Ödenen nakit bedel 476.080
Tenzil: Tan›mlanabilir varl›k, yükümlülükler
ve flarta ba¤l› yükümlülüklerin makul de¤erleri (305.778)
fierefiye 170.302

NOT 18- YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER

Aç›l›fl Transferler Döviz kurlar›ndaki Kapan›fl
1 Ocak 2005 ‹laveler (Not 19) de¤iflimin etkisi 31 Aral›k 2005

Maliyet
Arazi ve binalar 51.584 - 10.590 (1.864) 60.310
Birikmifl amortisman
Arazi ve binalar (4.009) (1.067) - 146 (4.930) 
Net defter de¤eri 47.575 55.380

Aç›l›fl Transferler Döviz kurlar›ndaki Kapan›fl
1 Ocak 2004 ‹laveler (Not 19) de¤iflimin etkisi 31 Aral›k 2004

Maliyet
Arazi ve binalar 56.937 - 546 (5.899) 51.584
Birikmifl amortisman
Arazi ve binalar (3.315) (1.037) - 343 (4.009) 
Net defter de¤eri 53.622 47.575

fiirket’in sahip oldu¤u yat›r›m amaçl› gayrimenkuller, kira sözleflmeleri kapsam›nda kiraya verilen ma¤aza alanlar›d›r. 31 Aral›k
2005 tarihi itibariyle yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin piyasa de¤eri ba¤›ms›z bir ekspertiz flirketinin yapt›¤› de¤erlendirme
çal›flmalar› sonucu 109.000 YTL ile 128.000 YTL (31 Aral›k 2004: 99.672 YTL) aral›¤›nda oldu¤u belirlenmifltir. Bu tutara,
de¤erlendirme yap›l›rken de¤erinin ayr›flt›r›lamamas› dolay›s›yla yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin üzerinde bulundu¤u ve fiirket’in
iflletme kira sözleflmesi ile kiralam›fl oldu¤u araziler de dahildir. 

Migros Türk Ticaret Anonim fiirketi
31 Aral›k 2005 Tarihli  
Konsolide Mali Tablolara ‹liflkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir. 
YTL d›fl›ndaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmifltir.) 
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Migros Türk Ticaret Anonim fiirketi
31 Aral›k 2005 Tarihli  
Konsolide Mali Tablolara ‹liflkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir. 
YTL d›fl›ndaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmifltir.) 
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Yeni ma¤azalar›n inflaat› için sa¤lanan finansmandan do¤an 3.138 YTL (31 Aral›k 2004: 505 YTL) tutar›ndaki kredi finansman
maliyetleri dönem içinde aktiflefltirilmifltir. Aktiflefltirilen tutar, projenin finansman›nda kullan›lan kredinin faiz giderini temsil
etmektedir.

fiirket’in maddi varl›klar› içinde yer alan ve finansal kiralama sözleflmesi ile kiralanm›fl varl›klar›, afla¤›da net defter de¤eri
belirtilen makine ve cihazlardan oluflmaktad›r: 

2005 2004
Net defter de¤eri 14.428 20.051

NOT 20- MADD‹ OLMAYAN VARLIKLAR 
Ba¤l› ortakl›k 

sat›n al›m›
Döviz nedeniyle maddi

Aç›l›fl kurlar›ndaki olmayan duran Kapan›fl
1 Ocak 2005 ‹laveler de¤iflimin etkisi varl›k art›fl› 31 Aral›k 2005

Maliyet
Marka de¤eri (Tansafl) (*) - - - 174.158 174.158
Haklar 9.189 2.405 (40) 2.319 13.873
Di¤er maddi olmayan varl›klar 88 - - - 88
Birikmifl itfa paylar› (5.496) (1.531) 99 - (6.928)
Net defter de¤eri 3.781 181.191

Aç›l›fl Döviz kurlar›ndaki Kapan›fl
1 Ocak 2004 ‹laveler de¤iflimin etkisi 31 Aral›k 2004

Haklar 7.253 2.042 (106) 9.189
Di¤er maddi olmayan 
varl›klar 88 - - 88
Birikmifl itfa paylar› (4.537) (1.004) 45 (5.496)
Net defter de¤eri 2.804 3.781

(*) fiirket, 10 Kas›m 2005 tarihinde Tansafl hisselerinin %64,25’ini sat›n alm›flt›r. UFRS 3, “‹flletme Birleflmeleri” gere¤ince, sat›n
alma ifllemi sonucunda iktisap eden taraf›n sat›n alma maliyeti, iktisap edilen taraf›n tan›mlanabilir varl›k, yükümlülük ve flarta
ba¤l› yükümlülüklerine da¤›t›lmas› ve bu da¤›t›mda tan›mlanabilir varl›k, yükümlülük ve flarta ba¤l› yükümlülüklerin makul
de¤erlerinin dikkate al›nmas› gerekmektedir. fiirket, Tansafl’›n tan›mlanabilir maddi olmayan duran varl›¤› olarak tespit etmifl
oldu¤u Marka De¤eri’nin makul de¤erinin belirlenmesi amac›yla bir uzman kurulufla Marka De¤eri tespit çal›flmas› yapt›rm›flt›r.
Uzman kurulufl 6 Mart 2006 tarihli raporunda “Royaltiden Ar›nd›rma-Relief from Royalties” yöntemini kullanarak Tansafl’›n
marka de¤erini 174.158 YTL olarak raporlam›fl ve bu tutar konsolide mali tablolarda maddi olmayan duran varl›klar içerisinde
muhasebelefltirilmifltir. Marka de¤eri, marka de¤erinin öngörülebilir belirli bir ömrü olmamas›ndan ve de¤erinin korunmas›na
yönelik olarak her y›l gelir tablosu ile iliflkilendirilecek giderler yap›lmas› öngörüldü¤ünden, faydal› ömrü s›n›rs›z olan maddi
olmayan varl›k olarak de¤erlendirilmifl olup bu varl›k için amortisman muhasebesi uygulanmam›flt›r. Muhasebe politikalar›nda
da belirtildi¤i üzere faydal› ömrü s›n›rs›z olarak belirlenen maddi olmayan duran varl›klar için her y›l y›l›n ayn› zaman›nda de¤er
düflüklü¤ü testi yap›l›r.

NOT 21- ALINAN AVANSLAR

Al›nan avans yoktur.

NOT 22- EMEKL‹L‹K PLANLARI

Grubun emeklilik planlar›n› kapsayan herhangi bir yükümlülü¤ü bulunmamaktad›r.

Migros Türk Ticaret Anonim fiirketi
31 Aral›k 2005 Tarihli  
Konsolide Mali Tablolara ‹liflkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir. 
YTL d›fl›ndaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmifltir.) 
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NOT 23- BORÇ KARfiILIKLARI

K›sa vadeli borç karfl›l›klar›
2005 2004

Vergi ve yasal karfl›l›klar 18.672 20.951
Eksi: Peflin ödenen kurumlar vergisi (15.313) (20.050)
Vergi karfl›l›¤›, net 3.359 901

Dava ve tazminat karfl›l›klar› (Not 31.f) (*) 12.935 -
K›dem tazminat› karfl›l›¤› (*) 4.803 -
‹zin yükü karfl›l›¤› (*) 2.269 -

20.007 -
Toplam k›sa vadeli borç karfl›l›klar› 23.366 901

(*) Bu karfl›l›klar Tansafl’›n al›m› çerçevesinde konsolide edilen karfl›l›klar olup bu nedenle 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle
bakiyeleri mevcut de¤ildir. Söz konusu karfl›l›klar›n, 31 Aral›k 2005 tarihinden sonraki oniki ayl›k dönem içerisinde
ödenebilece¤i öngörülen tutarlara iliflkin olarak ayr›lm›flt›r.

Uzun vadeli borç karfl›l›klar›

2005 2004
K›dem tazminat› karfl›l›¤› 8.979 6.268

K›dem tazminat› karfl›l›¤› afla¤›daki aç›klamalar çerçevesinde ayr›lmaktad›r.

Türk kanunlar›na göre fiirket en az bir y›ll›k hizmeti tamamlayarak emekliye ayr›lan (kad›nlar için 58 erkekler için 60 yafl), ifl
iliflkisi kesilen, askerlik hizmeti için ça¤r›lan veya vefat eden her çal›flan›na k›dem tazminat› ödemek mecburiyetindedir.
Ödenecek tazminat her hizmet y›l› için bir ayl›k maafl tutar› kadard›r ve bu tutar 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle 1.727,15 YTL (31
Aral›k 2004: 1.574,74 YTL) ile s›n›rland›r›lm›flt›r.

K›dem tazminat› karfl›l›¤› yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi de¤ildir. 

Uzun vadeli borç karfl›l›klar› içerisinde yer alan k›dem tazminat› karfl›l›¤›, fiirket’in çal›flanlar›n›n emekli olmas›ndan do¤an
gelecekteki olas› yükümlülü¤ün bugünkü de¤erinin aktüeryal varsay›mlar do¤rultusunda tahmini üzerinden kay›tlara
yans›t›lm›flt›r. 

Toplam uzun vadeli karfl›l›¤›n hesaplanmas›na yönelik afla¤›daki aktüer varsay›mlar yap›lm›flt›r:

2005 2004
‹skonto oran› %5,49 %5,45
Emekli olma olas›l›¤›na iliflkin kullan›lan oran %83-%85,40 %84,80

Temel varsay›m, enflasyon ile orant›l› olarak her y›ll›k hizmet için 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle 1.727,15 YTL (31 Aral›k 2004:
1.574,74 YTL) olan tavan yükümlülü¤ünün artmas›d›r. Böylece uygulanan iskonto oran› enflasyonun beklenen etkilerinden
ar›nd›r›lm›fl gerçek oran› gösterir. K›dem tazminat› tavan› alt› ayda bir revize olup, fiirket’in k›dem tazminat› karfl›l›¤›n›n
hesaplanmas›nda 1.727,15 YTL (31 Aral›k 2004: 1.574,74 YTL) olan tavan tutar› göz önüne al›nm›flt›r.

Migros Türk Ticaret Anonim fiirketi
31 Aral›k 2005 Tarihli  
Konsolide Mali Tablolara ‹liflkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir. 
YTL d›fl›ndaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmifltir.) 



Dönem içerisindeki k›dem tazminat› karfl›l›¤›n›n hareketleri afla¤›daki gibidir:

2005 2004
1 Ocak 6.268 5.445

Ba¤l› ortakl›k sat›n al›m› nedeniyle k›dem tazminat› karfl›l›¤› art›fl› 1.654 -
Dönem içindeki art›fl (Not 37) 5.860 1.620
Eksi: Parasal kazanç - (797)
31 Aral›k 13.782 6.268

NOT 24- ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIfiI KÂR ZARAR 

Dönem içinde ana ortakl›k d›fl› paydaki de¤ifliklikler afla¤›daki flekilde gerçekleflmifltir:

2005 2004
1 Ocak 9.797 7.048

Sermaye art›fl› - 362
Konsolidasyon kapsam›na al›nan Ba¤l› Ortakl›klar
dolay›s›yla ana ortakl›k d›fl› paylar›ndaki art›fl 72.330 -
Ana ortakl›k d›fl› paylara ait net kâr 3.366 2.921
Yabanc› para çevrim fark› (263) (534)
31 Aral›k 85.230 9.797

NOT 25- SERMAYE/KARfiILIKLI ‹fiT‹RAK SERMAYE DÜZELTMES‹ 

Migros, Sermaye Piyasas› Kurulunda (“SPK”) kay›tl› olan flirketlere tan›nan kay›tl› sermaye sistemini uygulamakta olup, 1 Yeni
Kurufl nominal de¤ere sahip kay›tl› hisselerini temsil eden kay›tl› sermayesi için bir tavan belirlemifltir. fiirket’in onaylanm›fl ve
ödenmifl nominal de¤erdeki sermayesi, 31 Aral›k 2005 ve 31 Aral›k 2004 tarihleri itibariyle afla¤›daki gibidir:

2005 2004
Kay›tl› sermaye tavan› (tarihi de¤eri ile) 190.000 190.000
Nominal de¤eri ile onaylanm›fl ve ödenmifl sermaye 137.700 137.700

Türkiye’deki flirketler, mevcut hissedarlar›na bedelsiz hisse ç›kararak verme durumunda kay›tl› sermaye tavan›n› aflabilirler. 

31 Aral›k 2005 ve 31 Aral›k 2004 tarihleri itibariyle fiirket’in ortaklar› ve sermaye içindeki paylar› maliyet de¤erleri üzerinden
afla¤›da belirtilmifltir: 

2005 2004
Hissedarlar Pay oran› Tutar Pay oran› Tutar
Koç Holding A.fi. 51,06 70.307 51,06 70.307
Halka aç›k k›s›m 48,94 67.393 48,94 67.393
Toplam sermaye 100,00 137.700 100,00 137.700
Sermaye düzeltme farklar› (*) (77.165) (77.165)
Toplam ödenmifl sermaye 60.535 60.535

(*) Sermaye düzeltme farklar›, fiirket sermayesinin enflasyona göre düzeltilmifl toplam tutar›-di¤er bir deyiflle sermayeye
yap›lan nakit katk›lar›n dönem sonundaki sat›n alma gücü cinsinden de¤eri-ile fiirket’in enflasyon düzeltmesi öncesindeki
sermaye tutar› aras›ndaki fark› ifade eder.

1 Ocak 2005 tarihi itibariyle yürürlü¤e giren 9 Aral›k 2004 tarih ve 5274 say›l›, Türk Ticaret Kanunu’nda de¤ifliklik yap›lmas›na
dair kanunun 1. maddesine göre hisse senetlerinin itibari k›ymeti en az bir Yeni Kurufl’tur. Buna göre, fiirket’in Ana Sözleflmesi,
8 Nisan 2005 tarihli Genel Kurul’da “ç›kar›lm›fl sermayenin her biri bir Yeni Kurufl nominal de¤erde tamamen ödenmifl 137.700
YTL karfl›l›¤› 13.770.000.000 paya ayr›lm›flt›r” fleklinde de¤ifltirilmifltir. 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle, her biri 1.000 TL nominal
de¤ere sahip 137.700.000.000 adet hisse bulunmaktayd›. ‹mtiyazl› hisse yoktur.

Migros Türk Ticaret Anonim fiirketi
31 Aral›k 2005 Tarihli  
Konsolide Mali Tablolara ‹liflkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir. 
YTL d›fl›ndaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmifltir.) 



88/89Migros Türk T.A.fi. Faaliyet Raporu 2005

NOT 26-27-28 SERMAYE YEDEKLER‹, KÂR YEDEKLER‹, GEÇM‹fi YIL KÂR/ZARARLARI

Hisse senetleri ihraç primleri
Hisse senetleri ihraç primleri (emisyon primi), 1997 y›l›ndaki sermaye art›r›m›nda kullan›lmayan rüçhan haklar›ndan arta kalan
fiirket hisselerinin arz›ndan elde edilen tutar› temsil eder. Bu prim, özsermayeye kaydedilmifl olup, da¤›t›ma aç›k de¤ildir.
Ayr›ca 5 A¤ustos 1998 tarihli Yönetim Kurulu karar› gere¤ince fiirket, yabanc› borsalarda 75.000.000 hisse satm›fl ve tarihi
de¤eri ile 18.854 YTL (31 Aral›k 2004 tarihindeki sat›n alma gücüne göre düzeltilmifl net 152.855 YTL) gelir elde etmifltir. Bu
prim de özsermayeye kaydedilmifl olup da¤›t›m› yap›lamaz.

Kâr yedekleri, özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar› ve geçmifl y›l kârlar›
Kanuni defterlerdeki birikmifl kârlar, afla¤›da belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde da¤›t›labilirler.

Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayr›l›r. Türk Ticaret
Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, flirketin ödenmifl sermayesinin %20’sine ulafl›l›ncaya kadar, kanuni net kâr›n %5’i
olarak ayr›l›r. ‹kinci tertip yasal yedekler ise ödenmifl sermayenin %5’ini aflan da¤›t›lan kâr›n %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na
göre, yasal yedekler ödenmifl sermayenin %50’sini geçmedi¤i sürece sadece zararlar› netlefltirmek için kullan›labilir, bunun
d›fl›nda herhangi bir flekilde kullan›lmas› mümkün de¤ildir.

Halka aç›k flirketler, temettü da¤›t›mlar›n› SPK’n›n öngördü¤ü flekilde afla¤›daki gibi yaparlar:

Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 25.02.2005 tarih ve 7/242 say›l› karar› uyar›nca; Kurulun düzenlemelerine göre bulunan net
da¤›t›labilir kâr üzerinden Kurulun asgari kâr da¤›t›m zorunlulu¤una iliflkin düzenlemeleri uyar›nca hesaplanan tutar›n,
tamam›n›n TTK hükümlerine göre haz›rlanan kay›tlarda yer alan net da¤›t›labilir kârdan karfl›lanabilmesi durumunda, bu tutar›n
tamam›n›n, karfl›lanamamas› durumunda ise TTK hükümlerine göre haz›rlanan kay›tlarda yer alan net da¤›t›labilir kâr›n
tamam›n›n da¤›t›lmas›, Kurulun düzenlemelerine göre haz›rlanan mali tablolarda veya TTK hükümlerine göre haz›rlanan
kay›tlar›n herhangi birinde dönem zarar› olmas› halinde kâr da¤›t›m› yap›lmamas› esast›r.

Seri: XI, No: 25 say›l› Tebli¤ K›s›m On befl madde 399 uyar›nca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo denklefltirme iflleminde
ortaya ç›kan ve “geçmifl y›llar zarar›”nda izlenen tutar›n, SPK’n›n kâr da¤›t›m›na iliflkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona
göre düzeltilmifl mali tablolara göre da¤›t›labilecek kâr rakam› bulunurken indirim kalemi olarak dikkate al›nmas› esast›r.
Bununla birlikte, “geçmifl y›llar zarar›”nda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem kâr› ve da¤›t›lmam›fl geçmifl y›l kârlar›, kalan
zarar miktar›n›n ise s›ras›yla ola¤anüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine
göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktad›r. Ayr›ca, iç kaynaklardan
yap›lacak sermaye art›r›mlar›nda SPK muhasebe uygulamalar› sonucunda bulunan tutarlar ile TTK hükümlerine göre
kay›tlardaki tutarlardan düflük olan› esas al›nacakt›r.

1 Ocak 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Seri: XI, No: 25 say›l› tebli¤ uyar›nca SPK Muhasebe Standartlar›’na uygun
olarak haz›rlanan mali tablolar esas al›narak hesaplanan da¤›t›labilir kâr›n en az %30’u oran›nda kâr da¤›t›m› zorunlulu¤u
getirilmifltir. Bu da¤›t›m flirketlerin genel kurullar›n›n alaca¤› karara ba¤l› olarak nakit olarak ya da da¤›t›labilir kâr›n %30’undan
afla¤› olmamak üzere bedelsiz hisse senedi olarak ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz hisse senedi da¤›t›lmas›
suretiyle gerçeklefltirilebilecektir. Konsolide mali tablolarda, konsolide kâra dahil olan ancak genel kurullar›nda henüz kâr
da¤›t›m› karar› almayan ba¤l› ortakl›k, müflterek yönetime tabi ortakl›k ve ifltiraklerin kâr tutarlar›, ana ortakl›¤›n kâr da¤›t›m›nda
dikkate al›nmaz.

Seri: XI, No: 25 say›l› tebli¤ uyar›nca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo düzenlenmesi sonucunda özsermaye
kalemlerinden “Sermaye, Hisse Senetleri ‹hraç Primi, Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve Ola¤anüstü Yedekler”
kalemlerine bilançoda kay›tl› de¤erleri ile yer verilir. Bu hesap kalemlerinin düzeltilme farklar› toplu halde özsermaye grubu
içinde “özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar›” hesab›nda yer al›r.

Tüm özsermaye kalemlerine iliflkin “özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar›” sadece bedelsiz sermaye art›r›m› veya zarar
mahsubunda, ola¤anüstü yedeklerin kay›tl› de¤erleri ise, bedelsiz sermaye art›r›m›, nakit kâr da¤›t›m› ya da zarar mahsubunda
kullan›labilecektir.

Migros Türk Ticaret Anonim fiirketi
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Konsolide Mali Tablolara ‹liflkin Dipnotlar
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Yukar›daki hususa göre fiirket’in Seri: XI, No: 25 say›l› tebli¤e göre 31 Aral›k 2005 ve 31 Aral›k 2004 tarihleri itibariyle
özsermaye tablosu afla¤›daki gibidir: 

2005 2004
Sermaye 137.700 137.700
Hisse senetleri ihraç primi 18.854 18.854
Yasal yedekler 11.157 8.225
Ola¤anüstü yedek 56.449 48.935
Finansal varl›klar de¤er art›fl fonu 11.829 5.083
Özsermaye enflasyon düzeltme farklar› 175.758 175.758
Yabanc› para çevrim farklar› (47.017) (39.117)
Net dönem kâr› 73.705 74.687
Geçmifl y›llar kârlar› 268.495 220.563
Toplam özsermaye 706.930 650.688

Yukar›da tarihi bedelleri ile gösterilmifl kalemlerin endekslenmifl de¤erleri ve özsermaye enflasyon düzeltme farklar› afla¤›daki
gibidir. 

2005 2004
Özsermaye Özsermaye

enflasyon enflasyon
Tarihi Endekslenmifl düzeltmesi Tarihi Endekslenmifl düzeltmesi

de¤erler de¤erler farklar› de¤erler de¤erler farklar›
Sermaye 137.700 60.535 (77.165) 137.700 60.535 (77.165)
Hisse senetleri
ihraç primi 18.854 152.855 134.001 18.854 152.855 134.001
Yasal yedekler 11.157 36.411 25.254 8.225 26.732 18.507
Ola¤anüstü yedekler 56.449 150.117 93.668 48.935 149.350 100.415
Toplam 224.160 399.918 175.758 213.714 389.472 175.758

NOT 29- YABANCI PARA POZ‹SYONU

2005 2004
Varl›klar 287.029 146.884
Yükümlülükler (801.926) (238.659)
Net yabanc› para yükümlülük pozisyonu (514.897) (91.775)

Döviz cinsinden tutarlar›n YTL eflde¤erleri
2005

Kazakistan Di¤er para Toplam
ABD Dolar› Euro Rus Rublesi Tengesi birimleri YTL

Haz›r de¤erler 3.430 3.663 10.661 7.506 3.822 29.082
Ticari alacaklar 6.623 464 1.811 248 764 9.910
‹liflkili taraflardan alacaklar 211 - 76 - - 287
Menkul k›ymetler 32.746 852 - - - 33.598
Di¤er dönen varl›klar 4.574 - 36.607 494 410 42.085
Finansal varl›klar 148.889 - - - - 148.889
Di¤er duran varl›klar - - 23.178 - - 23.178
Toplam yabanc› para
cinsinden varl›klar 196.473 4.979 72.333 8.248 4.996 287.029

Migros Türk Ticaret Anonim fiirketi
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2005
Kazakistan Di¤er para Toplam

ABD Dolar› Euro Rus Rublesi Tengesi birimleri YTL

K›sa vadeli finansal borçlar 53.484 9.986 - - - 63.470
Uzun vadeli finansal borçlar 531.668 121.498 - - - 653.166
Ticari borçlar 3.370 352 61.903 6.435 5.650 77.710
‹liflkili taraflara borçlar 1.053 - 57 - - 1.110
Di¤er yükümlülükler 2.926 137 1.780 455 1.172 6.470
Toplam yabanc› para 
cinsinden yükümlülükler 592.501 131.973 63.740 6.890 6.822 801.926

2004
Kazakistan Di¤er para Toplam

ABD Dolar› Euro Rus Rublesi Tengesi birimleri YTL

Haz›r de¤erler 9.827 6.845 9.393 2.499 1.624 30.188
Ticari alacaklar 5.768 - 2.564 240 86 8.658
‹liflkili taraflardan alacaklar 14 - - - 58 72
Menkul k›ymetler 32.321 - - - - 32.321
Di¤er dönen varl›klar 6.063 - 18.044 279 635 25.021
Finansal varl›klar 33.173 - - - - 33.173
Di¤er duran varl›klar 1.763 - 15.508 - 180 17.451
Toplam yabanc› para 
cinsinden varl›klar 88.929 6.845 45.509 3.018 2.583 146.884

2004
Kazakistan Di¤er para Toplam

ABD Dolar› Euro Rus Rublesi Tengesi Birimleri YTL
K›sa vadeli finansal borçlar 25.886 - - - - 25.886
Uzun vadeli finansal borçlar 137.078 - - - - 137.078
Finansal kiralama ifllemlerinden borçlar - 1.009 - - - 1.009
Ticari borçlar 5.517 482 52.845 5.403 2.628 66.875
‹liflkili taraflara borçlar 32 - - - - 32
Di¤er yükümlülükler 1.943 165 4.242 560 869 7.779
Toplam yabanc› para
cinsinden yükümlülükler 170.456 1.656 57.087 5.963 3.497 238.659

NOT 30- DEVLET TEfiV‹K VE YARDIMLARI

Yoktur. Ancak, 31 Aral›k 2005 itibariyle Tansafl’›n yat›r›m indirimlerinin toplam tutar› 37.399 YTL’dir. 2005 y›l› içerisinde yat›r›mlar
tamamlanm›fl olup teflvik belgelerinin kapanma vizeleri yap›lm›flt›r.

NOT 31- KARfiILIKLAR, fiARTA BA⁄LI VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

a) 31 Aral›k 2005 ve 31 Aral›k 2004 tarihleri itibariyle verilen teminatlar afla¤›daki gibidir:

2005 2004
Verilen teminat mektuplar› 23.060 16.960

Rambutya’n›n Samal al›flverifl merkezi ve hipermarketi (25.050 m2) ile Astana (3.194 m2) ve Tastak (2.020 m2)
süpermarketlerinde bulunan varl›klar›, 30 Temmuz 1999 tarihinde imzalanan 11 milyon ABD dolar› ve 22 Kas›m 2001 tarihinde
imzalanan 1,9 milyon ABD dolar› de¤erindeki IFC kredi sözleflmesinin teminat› olarak rehin edilmifltir.

Ramenka’n›n Maryina Roscha (32.698 m2) ve Kuntsevo (19.442 m2) al›flverifl merkezleri ve hipermarketleri ile Chertanovo
(1.752 m2) ve Sokolniki (2.040 m2) süpermarketlerinde bulunan varl›klar› 1998 y›l›nda kullan›lan 30,5 milyon ABD dolar›
de¤erindeki IFC kredisinin teminat› olarak rehin edilmifltir. Ayr›ca kullan›lan bu kredi teminat› olarak Ramenka’n›n hisseleri de
rehin edilmifltir.
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b) 31 Aral›k 2005 ve 31 Aral›k 2004 tarihleri itibariyle al›nan teminatlar afla¤›daki gibidir:

2005 2004
Müflterilerden al›nan teminatlar 55.417 57.119

c) Arazi ve ma¤azalar›n iptal edilemez iflletme kira sözleflmelerine istinaden gelecek dönemlere ait toplam minimum kira
ödemeleri afla¤›daki gibidir:

2005 2004
1 y›l içinde ödenecek 9.891 4.129
1 ile 2 y›l aras› 9.080 3.840
2 ile 5 y›l aras› 26.410 10.391
5 ile 10 y›l aras› 29.654 10.393
10 y›ldan sonra 13.280 3.628
Toplam 88.315 32.381

d) 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle, Ramenka’n›n yat›r›m inflaat›na iliflkin yapt›¤› sözleflmelere istinaden 39.643 YTL tutar›nda
taahhüdü bulunmaktad›r (31 Aral›k 2004: 81.780 YTL).

e) Rusya Federasyonu ve Kazakistan’da vergi mevzuatlar›, farkl› yorumlara tabi olup, s›k s›k de¤iflikli¤e u¤ramaktad›r.
Ramenka’n›n ve Rambutya’n›n faaliyetleri ile ilgili olarak vergi makamlar› taraf›ndan vergi mevzuat›n›n yorumlanmas›, yönetim
ile ayn› olmayabilir. Bundan dolay› ifllemler, vergi makamlar›nca farkl› yorumlanabilir ve Ramenka ve Rambutya, önemli
say›labilecek tutarda ek vergi, ceza ve faiz ödemesine maruz b›rak›labilir. Rus ve Kazak vergi makamlar›nca hesaplar›n
yeniden gözden geçirilme süresi, s›ras›yla üç ve befl y›ld›r.

f) Grup lehine veya aleyhine aç›lm›fl ve halihaz›rda devam eden muhtelif davalar bulunmaktad›r. Bu davalar›n bafll›calar›n›
alacak, kira ve ifl davalar› oluflturmaktad›r. fiirket yönetimi, her dönem sonunda bu davalar›n olas› sonuçlar›n› ve finansal
etkisini de¤erlendirmekte ve bu de¤erlendirme sonucunda olas› kazanç ve yükümlülüklere karfl› gerekli görülen karfl›l›klar
ayr›lmaktad›r. 31 Aral›k 2005 tarihi itibari ile ayr›lan karfl›l›k tutar› 12.935 YTL’dir.

NOT 32- ‹fiLETME B‹RLEfiMELER‹

fiirket, 10 Kas›m 2005 tarihinde Tansafl hisselerinin %64,25‘ünü 476.080 YTL karfl›l›¤› sat›n alm›flt›r. Sat›n alma ifllemi
sonucunda iktisap edilen varl›klar›n, yükümlülüklerin ve flarta ba¤l› yükümlülüklerin makul de¤erinin sat›n alma fiyat›n›n alt›nda
kalan k›sm› 170.302 YTL tutar›nda flerefiye olarak yer almaktad›r. ‹ktisap tarihi ile bilanço tarihi aras›ndaki faaliyetler
sonucunda, iktisab›n Grubun net sat›fllar›na ve net kâr›na etkisi s›ras›yla 177.485 YTL ve 6.365 YTL olmufltur. ‹ktisap 1 Ocak
2005 tarihinde olmufl olsayd› Grubun toplam sat›fllar› 3.710.297 YTL, net kâr› 76.475 YTL olarak gerçekleflecekti. Sat›n al›nan
varl›klar›n ve devral›nan yükümlülüklerin 10 Kas›m 2005 tarihi itibariyle makul de¤erleri afla¤›daki gibidir:

Sat›n alma maliyeti (*) 476.080
Tan›mlanabilir varl›k, yükümlülük ve flarta ba¤l› yükümlülüklerin makul de¤eri 305.778
fierefiye (**) 170.302
Haz›r de¤erler ve menkul k›ymetler 100.558
Stoklar 49.245
Maddi duran varl›klar (Not 19) 109.707
Tansafl marka de¤eri (Not 20) 174.158
Ertelenen vergi varl›klar› (***) 61.937
Di¤er varl›klar 8.414
Banka kredileri (6.716)
Ticari borçlar (150.527)
Di¤er yükümlükler (40.998)
Tan›mlanabilir varl›k, yükümlülük ve flarta ba¤l› yükümlülüklerin makul de¤eri 305.778

(*) Sat›n alma maliyeti nakit olarak ödenmifltir.

(**) fierefiye, Tansafl ma¤azalar›n›n, rekabet gücünün art›r›lmas› ve faaliyet giderlerinde tasarruf edilmesi yoluyla gruba
sa¤layaca¤› sinerji ile iliflkilidir.

(***) Tansafl’›n tek bafl›na yararlanamad›¤›, Grup taraf›ndan birleflme yoluyla kullan›labilecek geçmifl y›l zararlar›ndan
kaynaklanan 21.754 YTL ertelenen vergi varl›¤› tan›mlanabilir bir varl›k olarak de¤erlendirilmifl ve flerefiye tutar›ndan
ayr›flt›r›larak ayr›ca gösterilmifltir.

Migros Türk Ticaret Anonim fiirketi
31 Aral›k 2005 Tarihli  
Konsolide Mali Tablolara ‹liflkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir. 
YTL d›fl›ndaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmifltir.) 



92/93Migros Türk T.A.fi. Faaliyet Raporu 2005

Tansafl’›n 10 Kas›m 2005 tarihli mali tablolar›nda yer alan ve 25.797 YTL tutar›nda olan flerefiye (Makro ma¤azalar›n›n al›m›na
iliflkin) Grup taraf›ndan tan›mlanabilir bir varl›k olarak de¤erlendirilmemifltir.

Tansafl’›n 10 Kas›m 2005 tarihli mali tablolar›nda yer almamakla birlikte Grup taraf›ndan tan›mlanan di¤er flarta ba¤l›
yükümlülükler ve karfl›l›klar, ertelenen vergi etkisi netlefltirilmifl, 5.690 YTL tutar›nda dava karfl›l›¤› ve 703 YTL tutar›ndaki di¤er
karfl›l›klardan oluflmaktad›r.

Sat›n alma maliyeti 476.080
Sat›n al›nan ba¤l› ortakl›ktaki haz›r de¤erler (132.980)
Ba¤l› ortakl›k sat›n al›m›na iliflkin net nakit ç›k›fl› (343.100)

NOT 33- BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

1 Ocak-31 Aral›k 2005 ve 2004 hesap dönemlerine iliflkin konsolide mali tablolarda, birincil raporlama olarak 
co¤rafi bölümler sunulmufltur.

Co¤rafi bölgeler, riskleri ve getirileri aç›s›ndan ticari anlamda di¤er bölgelerden farkl›l›k arz eden ekonomik 
bölgeleri ifade eder. 

Toptan sat›fllar ve kira gelirleri, UMS 14 do¤rultusunda, parasal önemlilik kavram› dikkate al›narak ayr› bir 
sektör olarak belirtilmemifl ve dolay›s›yla sektörel bölümler ikincil raporlama olarak ayr›ca sunulmam›flt›r (Not 36). 
Bu çerçevede, perakendecilik raporlanabilir tek sektör olarak bu konsolide mali tablolarda yer alm›flt›r.

a) Net sat›fllar
2005 2004

Türkiye (*) 2.257.813 1.901.310
Rusya Federasyonu (Not 44) 323.588 288.719
Kazakistan 70.942 60.527
Bulgaristan 22.045 13.086
Azerbaycan 11.712 10.295
Toplam 2.686.100 2.273.937

b) Net esas faaliyet kâr›/(zarar›)
2005 2004

Türkiye (**) 74.787 45.821
Rusya Federasyonu 23.343 25.187
Kazakistan 10.221 8.076
Azerbaycan 796 123
Bulgaristan (1.765) (2.179)
Toplam 107.382 77.028

(*) Tansafl’›n sat›fllar› hisse devrinin gerçekleflti¤i 10 Kas›m 2005 tarihinden 31 Aral›k 2005 tarihine kadar 177.485 YTL olarak
gerçekleflmifl ve net sat›fllara dahil edilmifltir.

(**) Tansafl’›n net esas faaliyet kâr› hisse devrinin gerçekleflti¤i 10 Kas›m 2005 tarihi ile 31 Aral›k 2005 tarihi aras›nda 8.386
YTL olarak gerçekleflmifl ve konsolide net esas faaliyet kâr› içerisine dahil edilmifltir.
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c) 1 Ocak-31 Aral›k 2005 hesap dönemine ait bölgesel analiz Bölgeler
Rusya Toplam Aras› Toplam

Türkiye Azerbaycan Bulgaristan Federasyonu Kazakistan Birleflik Eliminasyon Konsolide
D›fl gelirler 2.257.812 11.712 22.045 323.589 70.942 2.686.100 - 2.686.100
Bölgeler aras› gelirler 6.798 - - - - 6.798 (6.798) -
Gelirler 2.264.610 11.712 22.045 323.589 70.942 2.692.898 (6.798) 2.686.100
Sat›fllar›n maliyeti (1.753.027) (8.753) (16.497) (227.376) (50.249) (2.055.902) 6.798 (2.049.104)
Brüt esas faaliyet kâr› 511.583 2.959 5.548 96.213 20.693 636.996 - 636.996
Sat›fl ve pazarlama giderleri (313.006) (88) (2.980) (37.598) (2.732) (356.404) - (356.404)
Genel yönetim giderleri (123.790) (2.075) (4.333) (35.272) (7.740) (173.210) - (173.210)
Net esas faaliyet
kâr›/(zarar›) 74.787 796 (1.765) 23.343 10.221 107.382 - 107.382

d) 1 Ocak-31 Aral›k 2004 hesap dönemine ait bölgesel analiz
Bölgeler

Rusya Toplam Aras› Toplam
Türkiye Azerbaycan Bulgaristan Federasyonu Kazakistan Birleflik Eliminasyon Konsolide

D›fl gelirler 1.901.310 10.295 13.086 288.719 60.527 2.273.937 - 2.273.937
Bölgeler aras› gelirler 4.618 - - - - 4.618 (4.618) -
Gelirler 1.905.928 10.295 13.086 288.719 60.527 2.278.555 (4.618) 2.273.937
Sat›fllar›n maliyeti (1.500.342) (7.805) (10.595) (205.954) (42.461) (1.767.157) 4.265 (1.762.892)
Brüt esas faaliyet kâr› 405.586 2.490 2.491 82.765 18.066 511.398 (353) 511.045
Sat›fl ve pazarlama giderleri (260.139) (94) (1.141) (28.408) (2.363) (292.145) - (292.145)
Genel yönetim giderleri (99.626) (2.273) (3.529) (29.170) (7.627) (142.225) 353 (141.872)
Net esas faaliyet
kâr›/(zarar›) 45.821 123 (2.179) 25.187 8.076 77.028 - 77.028

e) Co¤rafi bölgelerde kullan›lan varl›klar
2005 2004

Toplam varl›klar
Türkiye 2.017.348 1.104.824
Rusya Federasyonu 415.521 303.249
Bulgaristan 54.165 40.217
Kazakistan 41.651 36.798
Azerbaycan 6.862 6.317
Toplam birlefltirilmifl 2.535.547 1.491.405
Eksi: Co¤rafi bölgeler aras› eliminasyon (174.669) (174.743)
Konsolide mali tablolara göre toplam varl›klar 2.360.878 1.316.662

2005 2004
Net varl›klar
Türkiye 772.993 653.951
Rusya Federasyonu (Not 44) 138.908 136.725
Kazakistan 23.595 17.292
Bulgaristan 20.879 19.197
Azerbaycan 5.956 4.746
Toplam birlefltirilmifl 962.331 831.911
Eksi: Co¤rafi bölgeler aras› eliminasyon (170.171) (171.426)
Toplam net varl›klar 792.160 660.485
Eksi: Ana ortakl›k d›fl› pay (85.230) (9.797)
Konsolide mali tablolara göre toplam özsermaye 706.930 650.688
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f) Yat›r›m harcamalar›, itfa ve amortisman paylar›
2005 2004

Yat›r›m harcamalar›
Türkiye 73.713 32.004
Rusya Federasyonu 105.544 37.349
Bulgaristan 14.102 13.883
Kazakistan 241 1.151
Azerbaycan 198 70
Toplam 193.798 84.457

2005 2004
‹tfa ve amortisman paylar›
Türkiye 58.683 50.756
Rusya Federasyonu 9.735 7.803
Bulgaristan 1.839 1.380
Kazakistan 1.314 1.157
Azerbaycan 351 328
Toplam 71.922 61.424

g) Ana ortakl›k d›fl› pay
2005 2004

Türkiye 73.221 -
Kazakistan 11.561 8.473
Azerbaycan 313 961
Bulgaristan 135 363
Toplam 85.230 9.797

NOT 34- B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ OLAYLAR

(i) fiirket’in 20 Ocak 2006 tarih ve 760 no’lu Yönetim Kurulu Toplant›s›’nda, fiirket hissedar› Koç Holding Anonim fiirketi’nin,
fiirket nezdinde sahip oldu¤u 7.030.700.000 adet hisse üzerinde, Borçlu (Borrower) s›fat›yla Koç Holding Anonim fiirketi ile
Temsilci (Agent), Teminat Yeddiemini (Security Trustee) ve Hesaplama Ajan› (Calculation Agent) s›fat›yla J.P. Morgan Europe
Limited ve As›l Banka (Original Bank) s›fat›yla J.P. Morgan Chase Bank N.A. aras›nda akdedilen 20 Ocak 2006 tarihli Kredi
Sözleflmesi (Secured Term Facility Agreement) çerçevesinde, Rehin Veren (Pledgor) s›fat›yla hissedar Koç Holding Anonim
fiirketi ile Rehin Alan (Pledgee) s›fat› ile J.P. Morgan Europe Limited aras›nda akdedilen 20 Ocak 2006 tarihli Hisse Rehni
Sözleflmesi (Share Pledge Agreement) uyar›nca J.P. Morgan Europe Limited lehine verilmifl hisse rehinlerinin fiirket pay
defterine ifllenmesine karar verilmifltir.

(ii) 1 fiubat 2006 tarih ve 761 no’lu Yönetim Kurulu karar›na istinaden, Türk Ticaret Kanunu’nun 451. ve Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 37-39. maddeleri hükümleri çerçevesinde Tansafl’›n, Migros’a kat›lmas› suretiyle birleflmesi, birleflmenin 31 Aral›k
2005 tarihli konsolide olmayan bireysel bilançolar esas al›nmak suretiyle ve Tansafl‘›n 31 Aral›k 2005 tarihli bilançosunun tüm
varl›k ve yükümlülüklerinin bir kül halinde Migros’a devrolunmas› suretiyle gerçekleflmesi ve devir dolay›s›yla Tansafl’›n
ortaklar›na verilecek hisse miktar›n›n tespitinde Sermaye Piyasas› Kurulu ve yetkili mahkemece atanacak bilirkifliler taraf›ndan
istihsal olunacak bilirkifli raporundan belirlenecek uygun yöntem ile birlefltirilmesi, bu esaslar dairesince yap›lacak birleflme için
24 fiubat 2006 tarihinde Ola¤anüstü Genel Kurul’un toplant›ya ça¤›r›lmas›na ve birleflme sözleflmesi akdedilmesi için Genel
Kurul’dan yetki talep edilmesine karar verilmifltir. 24 fiubat 2006 tarihinde yap›lan Ola¤anüstü Genel Kurul’da yukar›da
bahsedilen birleflme çal›flmalar›n›n gerçeklefltirilmesine ve bilahare Genel Kurul’un onay›na sunulacak olan birleflme
sözleflmesinin akdedilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine karar verilmifltir.
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NOT 35- DURDURULAN FAAL‹YETLER

Bilanço dönemleri itibariyle Grubun durdurulan faaliyeti yoktur.

NOT 36- ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹

2005 2004
Yurt içi sat›fllar 2.318.132 1.963.173
Yurt d›fl› sat›fllar 415.060 365.797

2.733.192 2.328.970
Di¤er sat›fllar 17.549 10.901

2.750.741 2.339.871
Eksi: ‹ndirim ve iadeler (64.641) (65.934)
Sat›fl gelirleri-net 2.686.100 2.273.937
Sat›fllar›n maliyeti (2.049.104) (1.762.892)
Brüt esas faaliyeti kâr› 636.996 511.045

Di¤er sat›fllar, indirimler ve iadeler öncesi yurt içi ve yurt d›fl› sat›fllar›n detay› afla¤›daki gibidir:

2005 2004
Perakende sat›fllar 2.592.344 2.188.032
Kira gelirleri 82.795 83.000
Toptan sat›fllar 58.053 57.938
Toplam 2.733.192 2.328.970

NOT 37- FAAL‹YET G‹DERLER‹

2005 2004
Genel Sat›fl Genel Sat›fl

Yönetim Pazarlama Yönetim Pazarlama
Giderleri Giderleri Toplam Giderleri Giderleri Toplam

Personel giderleri 53.341 134.894 188.235 44.125 110.454 154.579
Kira giderleri 10.954 73.930 84.884 8.889 61.497 70.386
Amortisman ve itfa paylar› 72.082 - 72.082 62.401 - 62.401
Nakliye ve hamaliye giderleri - 39.015 39.015 - 28.593 28.593
Enerji giderleri 1.506 35.497 37.003 1.169 31.822 32.991
Tamir, bak›m, temizlik 
ve güvenlik giderleri 6.265 28.957 35.222 5.033 24.023 29.056
Reklam giderleri - 10.145 10.145 - 8.193 8.193
Vergi, resim ve harçlar 6.060 1.204 7.264 4.199 758 4.957
K›dem tazminat› gideri (Not 23) 1.438 4.422 5.860 409 1.211 1.620
‹letiflim giderleri 2.812 2.929 5.741 1.519 3.214 4.733
Mekanizasyon giderleri 1.022 3.535 4.557 505 3.814 4.319
Seyahat giderleri 2.459 1.624 4.083 1.306 1.283 2.589
Paketleme giderleri - 3.966 3.966 - 2.616 2.616
Sigorta primleri 1.455 2.436 3.891 1.704 1.864 3.568
Depo iflletme giderleri 7 3.732 3.739 - 3.696 3.696
Ana ortak hizmet ücreti 2.809 - 2.809 2.247 - 2.247
K›rtasiye ve bas›l› evrak giderleri 439 1.782 2.221 356 1.571 1.927
Ba¤›fl ve yard›mlar 1.433 - 1.433 1.978- 1.978
Di¤er 9.128 8.336 17.464 6.032 7.536 13.568
Toplam 173.210 356.404 529.614 141.872 292.145 434.017
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NOT 38- D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R/G‹DER VE KÂR/ZARARLAR

Di¤er faaliyet gelir ve kârlar
2005 2004

Menkul k›ymet faiz geliri 25.353 26.896
Mevduat faiz geliri 16.291 6.993
Vadeli sat›fl faiz geliri 8.462 14.013
Kur fark› geliri 5.461 13.695
Reeskont faiz geliri 2.477 -
Sat›lmaya haz›r finansal varl›k de¤er düflüklü¤ü ters çevrilmesi 2.142 -
Hurda sat›fllar› 1.490 1.769
Sat›lmaya haz›r finansal varl›k sat›fl geliri 973 -
Maddi varl›k sat›fl kârlar› 524 362
Negatif flerefiye itfa geliri - 4.346
Di¤er 2.644 4.459
Toplam 65.817 72.533

Di¤er faaliyetlerden gider ve zararlar
2005 2004

fiüpheli alacaklar karfl›l›k gideri 1.998 419 
Kredi kart› komisyon gideri 1.685 -
Kur fark› gideri 1.452 4.293 
Pozitif flerefiye itfa gideri - 2.916 
Maddi varl›klar de¤er düflüklü¤ü (Not 19) 25 576 
Di¤er 2.318 1.018 
Toplam 7.478 9.222

NOT 39- F‹NANSMAN G‹DERLER‹

Finansman giderleri
2005 2004

Vadeli al›m faiz gideri 33.250 33.187
Banka kredileri faiz giderleri 19.857 7.967
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan kur fark› gideri 9.913 1.453
Di¤er 1.014 737
Toplam 64.034 43.344

NOT 40- NET PARASAL POZ‹SYON KÂR/ZARARI

SPK’n›n 17 Mart 2005 tarihli duyurusuna istinaden 2005 y›l›nda enflasyon düzeltmesi yap›lmad›¤›ndan net parasal pozisyon
kâr/zarar› oluflmam›flt›r. 31 Aral›k 2004 tarihli ara dönem konsolide mali tablolarda 11.310 YTL tutar›nda net parasal pozisyon
kâr› oluflmufltur.

NOT 41- VERG‹LER

Türkiye
Türk vergi mevzuat›, ana flirketin ve ba¤l› ortakl›klar›n›n, konsolide vergi beyannamesinde bulunmas›na izin vermemektedir. Bu
nedenle, bu konsolide mali tablolarda gösterilen vergi karfl›l›klar›, her bir flirket için ayr›ca hesaplanm›flt›r. 

Türkiye’de kurumlar vergisi oran› 2005 y›l› için %30’dur (2004: %33). Bu oran, kurumlar›n ticari kazanc›na vergi yasalar›
gere¤ince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalar›nda yer alan istisna (ifltirak kazançlar› istisnas› gibi)
ve indirimlerin (yat›r›m indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrah›na uygulan›r. Kâr da¤›t›lmad›¤› takdirde baflka
bir vergi ödenmemektedir.

fiirket, 1 Ocak 2004 tarihli aç›l›fl bilançosunu 5024 say›l› Kanun ve ilgili Tebli¤ hükümlerine göre düzenlemifltir. fiirket, 31 Aral›k
2004 tarihi itibariyle vergi karfl›l›¤› tutar›n›, 5024 ve 5228 say›l› Kanunlar ve söz konusu tebli¤lerdeki usul ve esaslar
do¤rultusunda enflasyon düzeltmesine tabi tutarak hesaplam›flt›r. 2005 y›l›nda, 5024 say›l› Kanun’da yer alan enflasyon
düzeltme flartlar› gerçekleflmedi¤inden, fiirket 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle vergi karfl›l›¤› tutar›n› hesaplarken enflasyon
düzeltmesi yapmam›flt›r.
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Türkiye’deki bir iflyeri ya da daimi temsilcisi arac›l›¤› ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de yerleflik kurumlara ödenen kâr
paylar›ndan (temettüler) stopaj yap›lmaz. Bunlar›n d›fl›nda kalanlara yap›lan temettü ödemeleri %10 oran›nda stopaja tabidir.
Kâr›n sermayeye ilavesi, kâr da¤›t›m› say›lmaz ve stopaj uygulanmaz.

fiirketler üçer ayl›k mali kârlar› üzerinden %30 (2004: %33) oran›nda geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ay›n
10’uncu gününe kadar beyan edip 17’inci günü akflam›na kadar öderler. Y›l içinde ödenen geçici vergi o y›la ait olup izleyen
y›l verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Geçici vergi, devlete
karfl› olan herhangi bir baflka mali borçlara da mahsup edilebilir.

Kurumlar›n en az iki y›l süreyle aktiflerinde yer alan ifltirak hissesi ve gayrimenkullerinin sat›fl›ndan elde edilen kazançlar -belirli
koflullarla kurum sermayesine ilave flart›na ba¤l› olarak- kurumlar vergisinden istisnad›r.

Kurumlar›n 24 Nisan 2003 tarihinden sonra duran varl›klara iliflkin 10.000 YTL’nin (2004: 6.000 YTL) üzerindeki yat›r›m
harcamalar›n›n %40’› -baz› istisnalar hariç- yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlanarak kurumlar vergisinden istisna edilir. ‹stisna
edilen bu tutarlar üzerinden herhangi bir stopaj da hesaplanmaz. Kurum kazanc›n›n yeterli olmamas› halinde hesaplanan
yat›r›m indirimi hakk› sonraki y›llara devrolunur. Yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlanmak için “Yat›r›m Teflvik Belgesi” alma
zorunlulu¤u bulunmamaktad›r. 24 Nisan 2003 tarihinden önce geçerli olan hükümlere göre kazan›lm›fl yat›r›m indirimi hakk›n›n
kullan›lmas› halinde yararlan›lan yat›r›m indirimi istisnas› tutar› üzerinden, kâr›n da¤›t›l›p da¤›t›lmad›¤›na bak›lmaks›z›n %19,8
oran›nda stopaj hesaplanacakt›r.

Türk vergi mevzuat›na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y›l› aflmamak kayd›yla dönem kurum kazanc›ndan
indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmifl y›l kârlar›ndan mahsup edilemez.

Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sa¤lamak gibi bir uygulama bulunmamaktad›r. Kurumlar
vergisi beyannameleri hesap döneminin kapand›¤› ay› takip eden dördüncü ay›n 15’inci günü akflam›na kadar ba¤l› bulunulan
vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar befl y›l zarf›nda muhasebe kay›tlar›n› inceleyebilir
ve hatal› ifllem tespit edilirse ödenecek vergi miktarlar› de¤iflebilir.

Rusya Federasyonu
Rusya Federasyonu’nda yürürlükte bulunan gelir vergisi oran› %24’tür (2004: %24). 

Rusya Federasyonu vergi sistemine göre mali zararlar, gelecekteki vergiye tabi gelirlerden mahsup edilmek üzere 10 y›l ileriye
tafl›nabilir. Herhangi bir y›lda mahsup edilebilecek azami tutar, ilgili y›l›n vergiye tabi toplam kâr›n›n %30’u (2004: %30) ile
s›n›rl›d›r. Söz konusu dönemlerde mahsup edilmeyen zararlarla ilgili haklar kaybedilir.

Kazakistan
Kazakistan’da uygulanan gelir vergisi oran› %30’dur (2004: %30). Rambutya, 1999 y›l›ndan bafllamak üzere befl y›l süreyle
Ramstore sinema, paten pisti, paten kiralama ma¤azas›, jimnastik salonu ve park alan›ndan elde edilen gelirlere ait gelir
vergisinden muaf olup 2003 ve 2004 y›llar› için tüm gelirleri üzerinden vergiye tabidir. Rambutya ayr›ca, 1999 y›l›ndan itibaren
5 y›l boyunca belirli k›s›mlar› için gayrimenkul vergisi ve arsa vergisi muafiyetlerine de sahiptir. 

Bulgaristan ve Azerbaycan’da uygulanan gelir vergisi oranlar› s›ras›yla %15 ve %22’dir. (2004: %19,5 ve %24).

31 Aral›k tarihlerinde sona eren dönemlere ait vergi gideri, afla¤›daki flekilde özetlenmifltir: 

2005 2004
Ertelenen vergi gideri (2.209) (4.559)
Cari dönem vergi gideri (22.365) (24.703)
Toplam vergi gideri (24.574) (29.262)

NOT 42- H‹SSE BAfiINA KAZANÇ

Konsolide gelir tablolar›nda belirtilen hisse bafl›na kazanç, net kâr›n ilgili dönem içinde mevcut hisse senetlerinin a¤›rl›kl›
ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir. 

fiirketler mevcut hissedarlara birikmifl kârlardan hisseleri oran›nda hisse da¤›tarak (“Bedelsiz Hisseler”) sermayelerini
artt›rabilir. Hisse bafl›na kâr hesaplan›rken, bu bedelsiz hisse ihrac› ç›kar›lm›fl hisseler olarak say›l›r. Dolay›s›yla hisse bafl›na
kâr hesaplamas›nda kullan›lan a¤›rl›kl› hisse adedi ortalamas›, hisselerin bedelsiz olarak ç›kar›lmas›n› geriye dönük olarak
uygulamak suretiyle elde edilir.

Hisse bafl›na esas kazanç, hissedarlara ait net kâr›n ç›kar›lm›fl adi hisselerin a¤›rl›kl› ortalama adedine bölünmesi ile afla¤›daki
flekilde hesaplan›r:

Migros Türk Ticaret Anonim fiirketi
31 Aral›k 2005 Tarihli  
Konsolide Mali Tablolara ‹liflkin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir. 
YTL d›fl›ndaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmifltir.) 



98/99Migros Türk T.A.fi. Faaliyet Raporu 2005

2005 2004
Hissedarlara ait net kâr 73.705 74.687
Beheri 1 YKr nominal de¤erli hisselerin a¤›rl›kl› 
ortalama adedi (Not 25) 13.770.000.000 13.770.000.000
Hisse bafl›na kâr (YKr) 0,54 0,54

Hisse bafl›na esas ve nispi kazanç aras›nda hiçbir dönem için herhangi bir fark bulunmamaktad›r. 

NOT 43- NAK‹T AKIM TABLOSU

Yeniden
düzenlenmifl

Notlar 2005 2004
Esas faaliyetler:

Net kâr 73.705 74.687
Esas faaliyetlerden sa¤lanan veya faaliyetlerinde kullan›lan net nakitin 
net kâr ile mutabakat›na yönelik düzeltmeler:
Ana ortakl›k d›fl› pay 24 3.366 2.921
Amortisman ve itfa paylar› 17, 18, 19, 20 71.922 59.993
K›dem tazminat› karfl›l›¤›-net 23 5.860 823
Vergi gideri 41 24.574 27.555
Faiz geliri (50.106) (42.152)
Faiz gideri 53.107 41.289
Maddi varl›k sat›fl (kâr›)/zarar›-net (524) 57
Maddi varl›k de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› 19, 38 25 576
‹fltiraklerin zararlar›ndaki pay 16 42 1.435

‹flletme varl›k ve yükümlülüklerindeki de¤ifliklik öncesi net nakit ak›m› 181.971 167.184

‹flletme varl›k ve yükümlülüklerindeki de¤ifliklik-net

Ticari alacaklardaki (art›fl)/azal›fl (3.839) 5.396
‹liflkili taraflardan alacaklardaki art›fl (2.423) (3.395)
Stoklardaki art›fl (41.878) (11.853)
Di¤er alacaklar ve dönen varl›klardaki art›fl (5.581) (6.541)
K›sa ve uzun vadeli ticari borçlardaki toplam art›fl 67.761 29.131
‹liflkili taraflara borçlardaki (azal›fl) (34.598) (1.835)
Di¤er k›sa vadeli yükümlülüklerdeki art›fl 52.512 8.068
Di¤er uzun vadeli yükümlülüklerdeki art›fl/(azal›fl) 997 (313)
Ödenen faiz (49.369) (41.121)
Ödenen gelir vergileri (19.907) (29.173)
Di¤er duran varl›klardaki art›fl (6.320) (5.593)
Esas faaliyetlerden sa¤lanan net nakit 139.326 109.955
Yat›r›m faaliyetleri:
Ba¤l› ortakl›k al›m›ndan kaynaklanan nakit ç›k›fl›-net 32 (343.100) -
Maddi varl›k sat›n al›m› 19 (191.393) (82.415)
Finansal varl›klardaki art›fl (50.730) (53.108)
Di¤er maddi olmayan varl›k sat›n al›m› 20 (2.405) (2.042)
Tahsil edilen faiz 54.924 42.566
Maddi varl›k sat›fl›ndan sa¤lanan nakit 4.735 3.103
Yat›r›m faaliyetlerinde kullan›lan net nakit (527.969) (91.896)
Finansman faaliyetleri:
Ödenen temettüler (20.655) (18.641)
Finansal kiralama borçlar›ndaki azal›fl (1.009) (1.582)
Finansal borçlardaki art›fl 542.831 38.559
Finansman faaliyetlerinden sa¤lanan net nakit 521.167 18.336
Döviz kuru de¤iflimlerinin etkisi 58 (3.939)
Nakit ve nakit benzerlerindeki net art›fl 132.582 32.456
Dönem bafl›ndaki nakit ve nakit benzerleri 4 184.354 151.898
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri 4 316.936 184.354
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NOT 44- MAL‹ TABLOLARI ÖNEML‹ ÖLÇÜDE ETK‹LEYEN YA DA MAL‹ TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANAB‹L‹R VE
ANLAfiILAB‹L‹R OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKL‹ OLAN D‹⁄ER HUSUSLAR 

fiirket, Moskova’da hipermarketler ve al›flverifl merkezleri iflleten müflterek yönetime tabi ortakl›¤› Ramenka’n›n %50’sine
sahiptir. Afla¤›da yer alan tutarlar, fiirket’in, Ramenka’n›n varl›k, yükümlülük, sat›fl ve net kâr›ndaki %50’lik pay›n›
göstermektedir ve bu tutarlar konsolide bilanço ve gelir tablosuna dahil edilmifltir. 

2005 2004
Maddi duran varl›klar 303.480 220.586
Di¤er duran varl›klar 29.072 17.196
Dönen varl›klar 82.969 65.467
Toplam 415.521 303.249

Uzun vadeli banka kredileri (171.294) (77.708)
Karfl›l›klar (13.722) (11.739)
K›sa vadeli borçlar (91.597) (77.077)
Toplam (276.613) (166.524)
Net varl›klar 138.908 136.725

2005 2004
Net sat›fllar 323.588 288.719

Vergi öncesi kâr 9.085 25.586
Gelir vergisi (2.943) (7.026)
Vergi sonras› kâr 6.142 18.560
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