
M‹GROS TÜRK T.A.fi. 2008 Faaliyet Raporu

Yeni bir heyecanla...



‹çindekiler
00 Toplant› Gündemi
00 Kurum Profili
00 Vizyon, Misyon, Stratejiler
01 Finansal Göstergeler
04 Tarihçe
06 Baflkan Mesaj›
10 Yönetim Kurulu Raporu

14 Finansal Yap›ya ‹liflkin Bilgiler, Kâr Da¤›t›m
Önerisi ve Sonuç

15 Denetçi Raporu
18 2008 Y›l› Faaliyetleri
42 Yurt D›fl› ‹fltirakler
48 Finansal Sonuçlar ve De¤erlendirme
54 Kurumsal Sosyal Sorumluluk
62 Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu
77 Mali Tablolar

54. çal›flma y›l›na ait Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›
28 Nisan 2009 Saat: 11:00 Migros Türk T.A.fi. Genel Müdürlük Ataflehir-‹stanbul



‹stanbul

K›rklareli

Tekirda¤
Edirne

Yalova

Kocaeli

Sakarya
Düzce

Bolu

Zonguldak

Bart›n Kastamonu Sinop

Samsun

Amasya
Çorum

Çank›r›

Karabük

Ankara

Eskiflehir

BilecikBursa

Bal›kesir

Çanakkale

Manisa

‹zmir

Uflak

Kütahya

Afyon

Isparta

Burdur

Denizli
Ayd›n

Mu¤la

Antalya

Konya

Karaman

Mersin

Hatay

Adana

Ni¤de

Aksaray

Nevflehir

K›rflehir

K›r›kkale
Yozgat

Tokat

Kayseri

Kahra

Osmaniye

Perakendecilikte sektör lideri
olan Migros, 7 co¤rafi bölgede
63 ile yayd›¤› ma¤azalar›yla
keyifli al›flveriflin, yenilikçili¤in ve
kalitenin adresi olmaya devam
etmektedir. Y›llard›r rakiplerinden
farkl›laflan özelliklerini
pekifltirerek, kalitede ucuzlu¤unu
sürdürüp, çeflitlili¤ini daha da
art›ran Migros, her zaman
yenilikçilik ve genifl ürün çeflidi
ile kitlelere yay›larak müflterilerini
yeni uygulamalar ve fark
hissettiren hizmet anlay›fl›yla
karfl›lamaya devam edecektir.

Keyifli al›flverifl

Tazelikteki iddias›, tanzim sat›fl
fiyatlar›, güleryüzlü, c›v›l c›v›l
ortam› ile müflterilerine yak›n
duran, mahalleliye en iyi hizmeti
sunan Tansafl do¤ufl yeri
Ege'den tüm yurda yay›l›rken
“Ak›l Almaz Tüketici Haklar›” ile
de müflterilerine en yak›nd›r.

Süppper marketim

‹ndirim ma¤azac›l›¤›n›n öncüsü
fiok Ucuzluk Marketleri temel
ihtiyaç maddelerini müflterilerin
evlerinin yan› bafl›nda sunmakta,
“Daha Ucuzu Yok” slogan›yla
uygulad›¤› her zaman ucuz ve
rekabetçi fiyatlarla ev bütçesine
katk›da bulunmaktad›r. fiok'lar
Türkiye'de h›zla yay›lmaya
devam etmektedir.

Daha ucuzu yok

Özel lezzetler konusunda öncü
marka Macrocenter, hizmet
standard› ve ürün seçkinli¤i ile
fark yarat›rken, hem Anadolu'nun
çok özel yerel tatlar› hem de
dünyadan özel seçkin tatlar ve
sunumlar›ndan oluflan çok çeflitli
ürün yelpazesi ile referans
noktas› olmaya ve müflterilerine
yenilenerek hizmet vermeye
devam etmektedir. ‹stanbul'da
hizmet veren Macrocenter özel
hizmet anlay›fl›n› ‹stanbul d›fl›na
da tafl›may› planlamaktad›r.

Size özel

Faaliyet Gösterilen ‹ller
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Dünyaya aç›lan keyifli
al›flverifl

Türk perakende sektörünün lideri
Migros, Kazakistan, Azerbaycan,
Makedonya ve K›rg›zistan'da 2'si
Al›flverifl Merkezi olmak üzere
toplam 16 ma¤aza ile 4 farkl›
ülkede Ramstore markas› ile
hizmet vermektedir. Uç beyi
Ramstore'lar, mevcut ülkelerde
yayg›nlafl›rken bir yandan da
yeni ülkelere ufuk aç›lmas›
hedeflenmektedir.

2007 y›l›nda müflterileri ile
buluflan içinde mutfa¤› ve sat›n
al›nan g›da ürünlerinin
tüketilebildi¤i kafesi bulunan,
taze s›kma meyve-sebze suyu
ve hatta salatan›n bile
haz›rland›¤› özgür al›flverifl
alanlar› ile bünyesinde hiper
ucuzlu¤u bar›nd›ran 5M
hipermarketleri geçen süre
içinde müflteriler taraf›ndan
benimsenmifltir. Genifl ürün
yelpazesinin yan› s›ra tekstil, ev
ürünleri, züccaciye, elektronik
ve beyaz eflyadaki ürün çeflitlili¤i
ile de fark yaratan bu yeni
anlay›fl, ‹stanbul, Ankara ve
Antalya'dan sonra Kayseri, Silivri
ve Manisa'ya ulaflarak bu
flehirlerde de büyük bir etki
yaratm›flt›r.

Hiper ucuzluk Tek nokta

Al›flverifle vaktiniz yoksa, Türkiye'nin
ilk elektronik ticaret sitesini,
Kangurum'u t›klayarak ihtiyaçlar›n›z›n
kap›n›za kadar getirilmesini
sa¤layabilirsiniz. Kangurum, cep
telefonundan mobilyaya, çiçekten
beyaz eflyaya kadar yüzbinlerce
üründen istedi¤iniz ürünü bir t›kla
siparifl edebilmenin, teslimat›n›
istedi¤iniz adrese yapt›rabilmenin
ve hiç yorulmadan sanki bir al›flverifl
merkezinden al›flverifl yap›yor
olman›n keyfini yaflatmaktad›r.
Kangurum bünyesinde bulunan
Migros Sanal Market ise, benzer
flekilde, ‹stanbul, Ankara, ‹zmir,
Mersin, Adana, Bursa, Antalya,
Kayseri, Manisa ve Bodrum'da
bulundu¤unuz yerden market
al›flverifli yapabilmenizi sa¤lamakta
ve ürünlerinizi kap›n›za teslim
etmektedir.



Kurumsal Profil

BC Partners önde gelen bir uluslararas›
özel sermaye fonu olup, Cenevre,
Hamburg, Londra, Milano, New York
ve Paris’te kurulu entegre ofisleri
arac›l›¤›yla faaliyetlerini yürütmektedir.
BC Partners, 20 y›ldan fazla bir süredir
baflar›l› bir flekilde flirketlere yat›r›m
yapmakta ve söz konusu flirketlerin
yönetici kadrolar›yla birlikte çal›flarak
flirketlerin gelifltirilmesine katk›da
bulunmaktad›r.

Bu dönem boyunca BC Partners
toplam flirket de¤eri yaklafl›k 63 milyar
euro de¤erinde 67 flirkete yat›r›m
yapm›flt›r. En son yap›lan yat›r›mlar
‹ntelsat (Bermuda), Brenntag
(Almanya), Amadeus (‹spanya), Hyatt
Regency (Yunanistan), Dometic
(‹sveç), Picard Surgeles (Fransa), SEAT
Pagine Gialle (‹talya), ve Unity Media
(Almanya) flirketleridir.

www.bcpartners.com

BC Partners

1954 y›l›nda ‹sviçre Migros
Kooperatifler Birli¤i ve ‹stanbul
Belediyesi'nin ortak giriflimi ile
‹stanbul'da kurulan Migros Türk T.A.fi.
(Migros), g›da ve tüketim maddelerini
belediye kontrolü alt›nda üreticiden
sa¤lamak ve bu ürünleri sa¤l›¤a uygun
koflullarda ve uygun fiyatlarla
‹stanbullulara ulaflt›rmay› amaçlam›flt›r.
‹lk ma¤azas›n› Beyo¤lu Bal›k Pazar›'nda
açan Migros'un ço¤unluk hisseleri 1975
y›l›nda Koç Grubu taraf›ndan
devral›nm›fl ve bu tarihten itibaren
ma¤azalar›n›n say›s› ve marka de¤eri
h›zla artm›flt›r. Koç Toplulu¤u'nun
Migros'un ço¤unluk hisselerini satmaya
karar vererek perakende sektöründen
ç›kma karar› neticesinde, fiubat
2008'de Koç Holding A.fi. taraf›ndan
Migros'un %50,83 oran›ndaki
hissesinin, Moonlight Perakendecilik
ve T.A.fi.’ye devri 30 May›s 2008’de
tamamlanm›flt›r. Mevcut durumda
Migros'un ana orta¤› Moonlight
Perakendecilik ve Ticaret A.fi.'dir.

2005 y›l›nda ulusal perakende zinciri
Tansafl'› sat›n alarak sektördeki
liderli¤ini perçinleyen Migros, yarat›lan
sinerji ile müflterilerine farkl› formatlarda
farkl›laflan markalarla hizmet sunmaya
bafllam›flt›r.

2008 y›lsonu itibariyle yurt içinde 7
co¤rafi bölgede 93 M, 101 MM, 44
MMM, 652 fiok, 6 5M, 271 Tansafl, 8
Macrocenter ve yurt d›fl›nda ifltirakleri
arac›l›¤›yla Azerbaycan'da 3,
Kazakistan'da 10, Makedonya'da 2 ve
K›rg›zistan'da 1 Ramstore olmak üzere
toplam 1.191 ma¤aza say›s›na
ulaflm›flt›r. Migros günümüzde yar›m
as›rl›k tecrübesi ile sektördeki liderli¤ini
sürdürmektedir.

Migros müflterilerine ma¤azalar›nda
verdi¤i hizmetlerini, alternatif al›flverifl
kanallar› olan internet, telefon, kiosk,
katalog ve cep telefonu arac›l›¤›yla
siparifl verme ve adrese teslim
olanaklar›yla da geniflletmifltir.

Türkiye'de modern perakende
sektörünün öncüsü olan Migros,
günümüzde çok genifl kullan›m
alanlar›na sahip olan 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.

Sahip oldu¤u insan kayna¤›na olan
güvenin yan› s›ra, teknolojik
geliflmelerin faydas›n› müflterilerine
sunma çabas›nda olan Migros, bilgi
teknolojilerine verdi¤i önem ve yapt›¤›
yat›r›mlar ile de sektörde her zaman
bir ad›m önde olmaya devam
etmektedir.



Vizyon-Misyon-Stratejiler

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 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.

Migros'un ana stratejisi müflterilerine modern, güvenilir,
ekonomik ve yüksek kalitede hizmet sunmakt›r.

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

2. 2008 y›l› faaliyet ve hesaplar› hakk›nda Yönetim
Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ve Ba¤›ms›z
D›fl Denetim fiirketi Baflaran Nas Ba¤›ms›z
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik
A.fi. rapor özetinin okunmas› ve müzakeresi,
Yönetim Kurulu'nun 2008 y›l› bilanço ve gelir
tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, de¤ifltirilerek
kabulü veya reddi,

3. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin,
fiirket’in 2008 y›l› faaliyetinden dolay› ibra
edilmeleri,

4. Yönetim Kurulu'nun 2008 y›l› kazanc›n›n
da¤›t›lmas› ve da¤›t›m tarihi konusundaki
önerisinin kabulü, de¤ifltirilerek kabulü veya reddi,

5. fiirket’in sosyal yard›m amac›yla vergi
muafiyetini haiz vak›f ve derneklere 2008 y›l›nda
yapt›¤› ba¤›fl ve yard›mlar›n Genel Kurul'un
bilgisine sunulmas›,

6. Birleflmeye iliflkin olarak, T.C. ‹stanbul 5. Asliye
Ticaret Mahkemesi'nin görevlendirdi¤i bilirkifliler
taraf›ndan haz›rlanan “Bilirkifli Raporu”nun ve
Uzman Kurulufl Ernst Young Kurumsal Finansman
Dan›flmanl›k A.fi. (An Affiliated Firm of Ernst &
Young International) taraf›ndan haz›rlanan
”Uzman Kurulufl Raporu”nun Genel Kurul'un
bilgisine sunulmas›,

7. Migros Türk T.A.fi.'nin 30.09.2008 tarihli mevcut
tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Moonlight
Perakendecilik ve Ticaret A.fi. taraf›ndan devir
al›nmas› suretiyle sözkonusu flirketle Türk Ticaret
Kanunu'nun 451. maddesi ve di¤er ilgili maddeleri
ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri
ve Sermaye Piyasas› Kurulu Seri: I, No: 31 tebli¤
hükümleri çerçevesinde birleflilmesi, birleflme
hesab›nda esas al›nan 30.09.2008 tarihli konsolide
mali tablolar›n ve Birleflme Sözleflmesi'nin
onaylanmas› hakk›nda karar al›nmas›,

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

9. Dilekler.

Genel Kurul Toplant› Gündemi
28 Nisan 2009
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Toplam Ma¤aza Alan› (m2)

Ma¤aza Say›s›

316.914

238

MigrosMa¤aza Ad› Tansafl

186.708

271

fiok

117.613

652

Macrocenter

8.504

8

Ramstore

28.956

16

5M

38.870

6

Özet Konsolide Bilanço (bin YTL)

Varl›klar
Dönen Varl›klar 1.649.980 1.664.525 -0,9
Duran Varl›klar 1.246.276 1.165.200 7,0
Toplam Varl›klar 2.896.256 2.829.725 2,4

Yükümlülükler
K›sa Vadeli Yükümlülükler 1.191.953 1.180.047 1,0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 79.919 180.345 -55,7
Ana Ortakl›k D›fl› Paylar 387 265 46,0
Ana Ortakl›¤a Ait Özkaynaklar 1.623.997 1.469.068 10,5
Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler 2.896.256 2.829.725 2,4

Özet Konsolide Gelir Tablosu (bin YTL)

Net Sat›fllar 5.073.746 4.793.359 5,8
Sat›fllar›n Maliyeti -3.766.990 -3.598.461 4,7
Brüt Kâr 1.306.756 1.194.898 9,4
Faaliyet Giderleri -1.024.653 -981.039 4,4
Faaliyet Kâr› 296.147 611.554 -51,6
Di¤er Gelir/Gider (net) 25.424 26.860 -5,3
Vergi Öncesi Kâr 321.571 638.630 -49,6
Vergiler -60.039 -85.717 -30,0
Net Kâr 261.532 552.913 -52,7
VAFÖK (EBITDA) 384.160 326.442 17,7

De¤iflim (%)2008 2007

Konsolide Sat›fllar
(milyon YTL)

5.074
4.793

4.273

06 07 08

Konsolide Faaliyet Kâr›
(milyon YTL)

612

296

205

06 07 08

Konsolide Vergi Öncesi Kâr
(milyon YTL)

639

322

155

06 07 08
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Migros Türk, vizyonuyla,
tak›m›yla, müflterileriyle yeni
bir ça¤›n bafl›nda... Daha
büyük bir heyecanla, daha
büyük hedeflerle...

Migros, sermaye yap›s›, finansal ve
kurumsal gücü ile sektördeki öncü
konumunu bu yeni ça¤da daha da
perçinliyor. Deneyimi, ifl modeli ve
kurum kültürüyle kendini sürekli
yenileyen ve hedeflerini aflan Migros, 
54 y›ll›k baflar› öyküsünü yeni bir boyuta
tafl›yor.



Tarihçe
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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 Toplulu¤u'na devredilmifltir. Bu tarihten itibaren
Migros, Koç'la gelen dinamizm sayesinde ‹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 depolanmas› 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.

1991-1999: Migros, 1991 y›l›nda halka aç›lm›flt›r. 1992
y›l›nda, ma¤azalarda tüketiciye kredi kart› ile ödeme
kolayl›¤› sa¤layan Migros, kuruluflunun 40. y›l› olan
1994'de 5 co¤rafi bölgede 17 ile yay›lm›flt›r. 1995
y›l›nda bir ilke imza atarak fiok Ucuzluk marketlerini
açan Migros, 1996'da Ramstore ma¤azalar› ile yurt
d›fl›na aç›lm›fl ve ilk Ramstore ma¤azas›n› Azerbaycan

Bakü'de hizmete sokmufltur. 1996 sonunda 6 co¤rafi
bölgede toplam 20 ilde, 124 ma¤aza ile hizmet
vermeye bafllayan Migros, 1997 y›l›nda faaliyet
gösterdi¤i ülke say›s›n› Rusya ile 3'e ç›kartm›fl ve
toplam 175 ma¤aza ile hizmet sunmaya bafllam›flt›r.
1997 y›l›nda müflterilerini Migros Sanal Market ile
tan›flt›rarak, internetle al›flveriflin öncülü¤ünü yapm›flt›r.
Migros 1998 y›l›nda bir ilke daha imza atarak, Migros
Club Kart› müflterileri ile tan›flt›rm›flt›r. 1998 y›l› sonunda
6 co¤rafi bölgede 27 ile yayg›nlaflan ve yurt d›fl›
ma¤aza say›s›n› 7'ye ç›kartan Migros, 1999 y›l›nda ise
4. ülke olan Kazakistan'da da hizmet sunarak yurt d›fl›
ma¤aza ve al›flverifl merkezi say›s› 11'e ç›karm›flt›r.

2000-2005: Türkiye'nin ilk sanal al›flverifl merkezi olan
Kangurum, 2000 y›l›nda Türkiye'nin her köflesine
hizmet vermeye bafllam›fl ve Migros, ma¤aza say›s›n›
450'ye yükseltmifltir. 2001 y›l›nda 5. ülke olan
Bulgaristan'da faaliyet göstermeye bafllayan Migros,
toptan sat›fllar›n internet üzerinde yap›lmas›n› sa¤layan
Migros Toptan Market ve kurumsal sat›n almay›
sa¤layan B2B'yi hizmete sunmufltur. 2003 y›l›nda yurt
d›fl›nda geniflleyerek, Rusya'da Sibirya'ya kadar yay›lan
Migros, 2004 y›l›nda 50. y›l›n› büyük bir coflkuyla
kutlam›fl ve 40 ilde hizmet vermeye bafllam›flt›r. 2005
y›l›nda önemli bir at›l›mla perakende zinciri Tansafl'›
sat›n alarak sektördeki liderli¤ini perçinleyen Migros,
yarat›lan sinerji ile müflterilerine farkl› formatlarda,
farkl›laflan markalarla hizmet sunmaya bafllam›flt›r.

2005 y›l›nda hizmet a¤›na Makedonya'y› ekleyen
Migros, 6. ülkede faaliyet göstermeye bafllam›flt›r.
2005 y›l›nda yurt içinde 7 co¤rafi bölgede 505
ma¤azada ve yurt d›fl›nda 61 Ramstore ile hizmet
veren Migros, toplamda 566 ma¤azaya ulaflm›flt›r.
Tansafl ma¤azalar›yla birlikte bu say› 722'ye
yükselmifltir.

2006: Migros, 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle Tansafl
ile birleflmifltir. 30 Haziran 2006 akflam› Tansafl olarak
kapanan kasalar, 1 Temmuz 2006 sabah› Migros'la
birleflerek aç›lm›flt›r. Migros ve Tansafl'›n birleflmesi
hem finansal büyüklük, hem co¤rafi yayg›nl›k ve format
çeflitlili¤i, hem müflteri hacmi, hem de insan kaynaklar›
boyutu olarak Türk perakende sektörü için önemli
kilometre tafllar›ndan biri olmufltur.

Migros Türk, yurt içinde ve yurt d›fl›nda tüm formatlarda
ma¤aza say›s›n› h›zla art›rm›fl ve co¤rafi yay›l›m›n›
geniflletmifltir. Haftada 2 yeni ma¤aza açma h›z› ile
2006 sonunda faaliyet gösterilen il say›s› 52'ye
yükselmifltir. Migros yurt içinde 17 Migros, 24 Tansafl,
1 Macrocenter ve 51 fiok ma¤azas›n›, yurt d›fl›nda ise
20 yeni Ramstore ma¤azas›n› hizmete açm›fl ve
toplamda 113 yeni ma¤azay› bünyesine katm›flt›r.
Ramstore'lar K›rg›zistan'a genifllerken, Rusya'da yeni
il ve bölgelerde, Makedonya'da Kalkandelen,
Kazakistan'da ise Karaganda illerinde faaliyete
bafllanm›flt›r.
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Birleflme sonras›nda Tansafl ma¤azalar›n›n da Migros
bünyesine kat›lmas› ile, y›lsonunda yurt içinde 7 co¤rafi
bölgede 84 M, 84 MM, 34 MMM, 357 fiok, 3
hipermarket, 228 Tansafl ve 8 Macrocenter ile, yurt
d›fl›nda ise ifltirakleri vas›tas›yla Azerbaycan'da 3,
Rusya'da 64, Kazakistan'da 7, Bulgaristan'da 3,
Makedonya'da 2 ve K›rg›zistan'da 1 Ramstore ile
faaliyet gösteren Migros, y›l sonunda Türkiye dahil
toplam 7 ülkede, 878 ma¤aza, 20.000 çal›flan ve 300
milyon müflteri ile birleflmeyi baflar› ile tamamlam›flt›r.

2007: Deloitte taraf›ndan her y›l düzenli olarak
haz›rlanan, “Perakendenin Küresel Güçleri 2008”
raporuna ilk kez Türkiye'den Migros, 236. s›radan
girmifltir. Ayr›ca Migros, 2001-2006 y›llar› aras›nda en
h›zl› büyüyen 50 flirket aras›nda 12. s›rada yer alm›flt›r.

Migros format zenginli¤ine bir yenisini daha ekleyerek,
içinde özgür al›flverifl alanlar›n› ve hiper ucuzlu¤u
bar›nd›ran 5M hipermarketleri müflterileri ile tan›flt›rm›fl
ve tüm perakende formatlar›nda farkl›laflan hizmetleri
sunabilme kabiliyetini gelifltirmifltir.

Migros, haftada ortalama 3 yeni ma¤aza açarak yurt
içi yayg›nl›¤›n› art›rm›fl ve 57 ilde hizmet sunmaya
bafllayarak h›zl› bir büyüme gerçeklefltirmifltir. 2007
sonu itibariyle yurt içinde 7 co¤rafi bölgede 89 M, 91
MM, 40 MMM, 247 Tansafl, 460 fiok, 3 5M ve 8
Macrocenter ile yurt d›fl›nda da ifltirakleri vas›tas›yla

9'u Kazakistan'da, 3'ü Azerbaycan'da, 2'si
Makedonya'da ve 1'i K›rg›zistan'da olmak üzere toplam
15 ma¤aza ile hizmet vermekte olan Migros'un toplam
ma¤aza say›s› 953'e ulaflm›flt›r.

Kuruluflundan itibaren iyi bir kurumsal vatandafl olmay›
öncelikli hedefleri aras›nda tutan Migros, tüm
paydafllar›na di¤er bir deyiflle, müflterisine,
yat›r›mc›s›na, çal›flanlar›na, tedarikçilerine ve topluma
karfl› fleffaf, adil, sorumlu ve hesap verilebilir bir
anlay›flla yaklaflmaktad›r. Ülkemizde ilk kez yap›lan
Capital 500 “Etik hesap verilebilirlik”
de¤erlendirmesinde Migros ilk 10 flirket aras›nda yer
alm›flt›r.

Migros'un hisselerinin %50'sine sahip oldu¤u
Rusya'daki müflterek yönetime tabi ortakl›¤› Ramenka
Ltd. fiti. Enka Holding S.A.'ya 542,5 milyon dolara
sat›lm›flt›r.

2008: Deloitte taraf›ndan her y›l düzenli olarak
haz›rlanan, “Perakendenin Küresel Güçleri 2009”
raporuna 2007 y›l›nda oldu¤u gibi 2008 y›l›nda da
Türkiye'den Migros girmifltir. Listeye 2007 y›l›nda 236.
s›radan girmeyi baflaran Migros, 2008 y›l›nda 190.
s›raya yükselme baflar›s›n› göstermifltir. Ayr›ca Migros,
2002-2007 y›llar› aras›nda en h›zl› büyüyen 50 flirket
aras›nda 12. s›rada yer alm›flt›r.

Migros, 2008'de haftada ortalama 5 yeni ma¤aza
açarak yurt içi yayg›nl›¤›n› art›rm›fl ve 63 ilde hizmet
sunmaya bafllayarak h›zl› bir büyüme gerçeklefltirmifltir.
2008 sonu itibariyle 7 co¤rafi bölgede 93 M, 101 MM,
44 MMM, 271 Tansafl, 652 fiok, 6 5M ve 8 Macrocenter
ile hizmet veren Migros, yurt d›fl›nda da ifltirakleri
vas›tas›yla 10'u Kazakistan'da, 3'ü Azerbaycan'da,
2'si Makedonya'da ve 1'i K›rg›zistan'da olmak üzere
toplam 16 ma¤aza ile hizmet vermektedir. Migros,
2008 y›l› sonunda toplam 1.191 ma¤azaya sahiptir.

Koç Holding ile Moonlight Capital S.A. aras›nda
Migros'un sat›fl› için bir hisse devir sözleflmesi
imzalanm›fl ve hisseler yine Moonlight Capital S.A.’n›n
Türkiye’deki ifltiraki olan Moonlight Perakendecilik ve
Ticaret A.fi.’ye 30 May›s 2008’de devredilmifl ve hisse
devri 30 May›s 2008’de tamamlanm›flt›r.
05 Aral›k 2008 tarihinde Migros Yönetim Kurulu, Migros
Türk T.A.fi.’nin ana orta¤› olan Moonlight Perakendecilik
ve Ticaret A.fi. ile birleflmesine karar vermifltir.

Migros yeni yap›s›yla yat›r›mlar›na devam edecek ve
sektörde yar›m as›rd›r oldu¤u gibi önümüzdeki
dönemde de söz sahibi olmaya devam edecektir.
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Say›n Ortaklar›m›z,

fiirketimizin 54. çal›flma y›l›na dair faaliyet
sonuçlar›n›n görüflülece¤i Ola¤an Genel Kurul
toplant›s›na hofl geldiniz. Öncelikle, uzun y›llar
sonra tekrar Migros ekibinin bafl›nda olmaktan
ve bu vesileyle bir kez daha sizlerin huzuruna
gelmekten duydu¤um mutluluk ve heyecan›
sizlerle paylaflmak isterim.

De¤erli ortaklar›m›z, bildi¤iniz üzere, ülkemiz
ekonomisi zor bir s›navdan geçmektedir.
Amerika'da konut sektöründe ortaya ç›kan ve
sonras›nda h›zla yay›larak tüm dünya ülkelerini
etkisi alt›na alan ekonomik kriz, içinde

bulundu¤umuz dengeleri de¤ifltirmifl ve ileriye
dönük belirsizli¤i artt›rm›flt›r.

Amerika'da konut fiyatlar›nda uzun y›llard›r
süregelen fiyat art›fllar›n›n yönünü tersine
çevirmesiyle birlikte, konut sektöründe meydana
gelen bozulma, buna ba¤l› enstrümanlar› tafl›yan
bankalar, sigorta flirketleri ve arac› kurumlar›n
bilânçolar›nda büyük zararlar›n oluflmas›na neden
olmufltur. Yüksek kâr beklentisiyle afl›r› risk
almaktan kaç›nmayan bu finansal kurulufllar, çok
say›da konut kredisi sahibinin bu kredileri geri
ödeyememesi neticesinde zor duruma
düflmüfllerdir. Konut sektöründen yay›larak,
finansal piyasalar› etkisi alt›na alan karamsarl›k,
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al›nan önlemlere ra¤men küresel bir kriz kimli¤ine
bürünmüfl, Avrupa, geliflmekte olan ülkeler ve
uzak do¤uyu etkisi alt›na alm›flt›r. Bugün dünyada
içinde bulundu¤umuz koflullar için, 1930'lu y›llarda
görülen ve Büyük Buhran olarak adland›r›lan
ekonomik kriz de dâhil olmak üzere, ekonomi
tarihinin bilinen en büyük krizinin sürmekte
oldu¤una iliflkin yorumlar yap›lmaktad›r.

Bu flartlar alt›nda, ülkemiz aç›s›ndan global
krizden etkilenmek kaç›n›lmaz olmufl ve 2008 y›l›
zor bir y›l olmufltur. GSY‹H 2008 y›l›nda sadece
%1,1 art›fl göstermifltir. Özellikle son iki çeyrekte
iktisadi faaliyetlerdeki yavafllama çarp›c›d›r. Son
çeyrekte sabit fiyatlarla büyüme h›z› -%6,2
olmufltur. Geçen y›l %10,6 seviyesinde olan
iflsizlik 2008 y›l›nda %13,6'ya yükselmifltir. Her
ne kadar 2009 y›l›na iliflkin daha olumlu beklentiler
olsa da, 2004 y›l›ndan beri tek haneli rakamlarda
kalan TÜFE, 2008 y›l›nda çift haneye ç›km›fl ve
%10,06 olarak gerçekleflmifltir. Y›l içinde yüksek
seyreden enerji fiyatlar› 2008 y›l› enflasyon
hedefinin tutturulamamas›ndaki bafll›ca sebep
olmufltur.

Di¤er taraftan, bütçe aç›¤› ve cari aç›k ülkemiz
ekonomisi için risk oluflturmaya devam etmifltir.
Cari aç›k 2008 y›l›nda bir önceki y›la göre %8
oran›nda artarak 41 milyar dolara ulaflm›flt›r. D›fl
ticaret aç›¤› ise ayn› dönemde geçen y›la göre
%11 artarak 70 milyar dolar› aflm›flt›r. Yabanc›
yat›r›mc›lar›n ülkemize olan ilgisinde de bir düflüfl
yaflanmaktad›r. 2007 y›l›nda 20 milyar dolar net
girifl görülen do¤rudan yat›r›mlar kaleminde,
2008 y›l›nda %24 düflüflle 15 milyar dolar net
girifl gerçekleflmifltir. D›fl ticaret hacmi giderek
düflmekte, geçmifl y›llarda büyümenin lokomotifi
olan ihracat gerilemektedir.

TÜ‹K verilerine göre, 2008 y›l›nda g›da-içki ve
tütün harcamalar› 181 milyar YTL'yi aflm›flt›r.
Geçen y›la göre, sabit fiyatlarla %2,4 ile sektörde
GSY‹H büyümesinin üzerinde bir büyüme
kaydedilmifltir. G›da perakende sektörü aç›s›ndan,
yurt içi toplam pazar 2008 y›l›nda büyümeye
devam etmifl ve sektördeki flirketler özellikle y›l›n
ilk yar›s›nda yat›r›mlar›na devam etmifllerdir.
fiirketimiz ise, yurt içinde 2007 y›l›nda 160 yeni
ma¤aza açm›flken, 2008 y›l›nda 250 yeni ma¤aza
açarak büyüme h›z›n› artt›rm›flt›r. Yurt d›fl›nda
ise, Kazakistan'da bir yeni ma¤aza hizmete
girmifltir. Deloitte derecelendirme flirketinin 2007
y›l› verilerini baz alarak haz›rlad›¤› Global
Perakendenin Güçleri raporuna göre, fiirketimiz
2007 y›l›nda oldu¤u gibi 2008 y›l›nda da dünyan›n
en büyük 250 perakendecisi aras›na girme
baflar›s›n› göstermifltir. Sadece g›da
perakendecilerinin de¤il ayn› zamanda di¤er tüm
perakendecilerin dahil edildi¤i s›ralamaya göre,
Migros dünya devleri aras›nda 2007 y›l›nda 
236. s›rada iken, 2008 y›l›nda 190. s›raya
yükselmifltir. Yine ayn› raporda belirtildi¤i üzere,
fiirketimiz 2002-2007 döneminde dünyan›n en
h›zl› büyüyen 50 flirketi aras›nda 12'inci olmufltur.
Hedefimiz, önümüzdeki y›llarda bu memnuniyet
verici baflar›y› daha ileriye tafl›mak ve dünya
devleri aras›nda daha üst s›ralara t›rmanmakt›r.

Migros 2008 y›l›nda bir taraftan yat›r›mlar›n›
artt›r›rken di¤er taraftan kârl›l›¤›n› da muhafaza
etmifltir. Finansal sonuçlar›m›z› de¤erlendirmeden
önce, do¤ru bir analiz yapabilmek için, Enka
Grubu'na sat›fl›n› yapt›¤›m›z Ramenka'n›n 10 ayl›k
sonuçlar›n›n Migros'un 2007 y›l› finansal
sonuçlar›na konsolide edildi¤ini, buna karfl›n
2008 y›l› rakamlar›nda ise Ramenka sonuçlar›n›n
olmad›¤›n› hat›rlatmak isterim. Migros'un 2007
y›l›nda 4,8 milyar YTL olan konsolide sat›fllar›
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2008 y›l›nda %5,8 art›flla 5,1 milyar YTL'ye
ulaflm›flt›r. Özellikle yurt içi brüt kâr marj›n›n
%24,2'den %25,7'ye yükselmesiyle, fiirket’in
konsolide brüt kârl›l›¤› olumlu etkilenmifl ve
konsolide brüt kâr %9,4 art›fl göstererek 
1,3 milyar YTL'ye ulaflm›flt›r. Ayn› paralelde,
konsolide brüt kâr marj› 2007'deki %24,9
seviyesinden, 2008'de %25,8'e yükselmifltir.
fiirketin 2007 y›l› finansal sonuçlar›ndan Kas›m
2007'de sat›lan Ramenka verileri düflüldü¤ünde,
sat›fl art›fl› %14,3'e ve brüt kâr art›fl› %21,2'ye
karfl›l›k gelmektedir. Di¤er taraftan, konsolide
faaliyet kâr› 296 milyon YTL seviyesinde
gerçekleflmifltir. fiirketin 2007 y›l›nda Ramenka'n›n
sat›fl›ndan elde edilen 380 milyon YTL tutar›ndaki
müflterek yönetime tabi ortakl›k sat›fl geliri hariç
b›rak›ld›¤›nda, faaliyet kâr›nda geçen y›la göre
gerçekleflen art›fl %27,9 seviyesindedir. Vergi
Amortisman Faiz Öncesi Kâr (“VAFÖK”) %18
artarak 326,4 milyon YTL'den 384,2 milyon YTL'ye
ve VAFÖK marj› da %6,8'den %7,6'ya
yükselmifltir. fiirketin konsolide vergi öncesi kâr›
321,6 milyon YTL olarak gerçekleflirken, konsolide
net kâr 261,5 milyon YTL ve konsolide net kâr
marj› %5,2 olmufltur. Vergi öncesi kâr ve net kâr
rakamlar› geçen y›la göre düflüfl göstermifl olarak
gözükse de bu tamamen geçen y›l tek seferlik
gelir kaydedilen Ramenka sat›fl› dolay›s›ylad›r.
Bu anlamda, artan büyüme h›z›na ra¤men,
Migros'un karl›l›¤› iyileflme kaydetmektedir.

Koç Toplulu¤u'nun 2007 y›l›nda Migros'u satmaya
karar vererek perakende sektöründen ç›kma
yönündeki karar› sonras›nda, Migros'un ço¤unluk
hissesi Moonlight Perakendecilik ve Ticaret
A.fi.’ye 30 May›s 2008 tarihinde devredilmifltir.
Moonlight, Migros'un ana orta¤› olmufltur.
Moonlight ça¤r› süresince ve y›l içinde borsada
yapt›¤› al›mlarla, Migros'taki pay oran›n› %97,92'ye
yükseltmifltir.

Say›n ortaklar›m›z, krizin etkilerini dünyada oldu¤u
gibi ülkemizde de hissediyoruz. Hisse senedi
fiyatlar›ndaki düflüfl neticesinde finansal
piyasalarda yaflanan istikrars›zl›k, sanayi üretim
rakamlar›ndaki düflüfl, ekonomik küçülme ve
hatta resesyon tehlikesi, konut fiyatlar›nda, emtia
fiyatlar›nda ve enflasyonda yaflanan gerileme
belli bafll› olumsuz etkiler olarak göze
çarpmaktad›r. Bu etkilerden belki de en önemlisi
iflsizlik oranlar›ndaki art›flt›r. Krizin 2009 y›l›nda
dünya ekonomilerini ve ayn› paralelde ülkemiz
ekonomisini giderek daha fazla etkileyece¤ine
dair beklentiler artmaktad›r. Bu do¤rultuda, ifl
dünyas›nda pek çok firma oluflan belirsizlik ve
düflen talep neticesinde yat›r›mlar›n› durdurma
ya da erteleme karar› almaktad›r.

Bu noktada, yar›m as›rd›r sektörünün lideri olan
Migros'un stratejisi, di¤er flirketlerden
farkl›laflmaktad›r. Biz, ülkemizin ve Migros'un
potansiyeline inan›yor ve içinde bulunulan zor
flartlara ra¤men büyüme h›z›m›z› artt›rmak
istiyoruz. Önümüzdeki y›l yaklafl›k 400 yeni
ma¤aza açarak, baflka bir deyiflle, haftada
ortalama 8 yeni ma¤aza açarak bir taraftan
sektördeki liderli¤imizi perçinlemek di¤er taraftan
üzerimize düflen sorumlulu¤un bilinciyle istihdama
bir nebze olsun katk›da bulunmak istiyoruz. Yeni
ortakl›k yap›m›zla, hem yat›r›mlar›m›z›
h›zland›rmay›, hem de hizmet kalitemizi artt›rmay›
hedefliyoruz. Planlar›m›z› orta ve uzun vadeli
yap›yor ve krizi f›rsata çevirmeyi hedefliyoruz.
Bu yönde deste¤inizi hissetmek bize güç
verecektir.

Genel Kurulumuza kat›lmak suretiyle göstermifl
oldu¤unuz ilgiye ve güvene teflekkür ediyor,
hepinizi sayg›yla selaml›yorum.

F. Bülend Özayd›nl›
Yönetim Kurulu Baflkan›
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Yönetim Kurulu Raporu

Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu 2008 y›l›nda, Dr. Bülent
Bulgurlu'nun Baflkan; K. Ömer Bozer'in Baflkan
Vekili; Semahat Sevim Arsel, Dr. Nusret Arsel,
Ömer M. Koç, Y. Ali Koç, U¤ur Çatbafl, Oktay
Irs›dar ve Levent Çak›ro¤lu'nun Üye olarak yer
ald›¤› dokuz kiflilik bir heyetten oluflmufltur.

fiirketimizin 30 May›s 2008 tarihinde yap›lan
yönetim kurulu toplant›lar›nda,

30.05.2008 tarihi itibar›yla yönetim kurulu
üyeliklerinden istifa eden Dr. Bülent Bulgurlu,
K.Ömer Bozer, Semahat Sevim Arsel, Dr. Nusret
Arsel, Ömer M. Koç, Y. Ali Koç, U¤ur Çatbafl ve
Oktay Irs›dar'›n yerlerine F. Bülent Özayd›nl›,
Evren R›fk› Ünver, Francesco Conte, Nicholas
Stathopoulos, Brice Cédric Dubourdieu, Stefano
Ferraresi, Antonio Belloni ve Paolo Federico
Ceretti'nin atanmas›na karar verilmifltir. Yönetim
kurulu baflkanl›¤›na ve murahhas üyeli¤e F. Bülent
Özayd›nl› seçilmifltir.

fiirketimizin 24 Temmuz 2008 tarihinde yap›lan
yönetim kurulu toplant›s›nda,

fiirketimiz Genel Müdürü Levent Çak›ro¤lu'nun
Genel Müdürlük görevinden ve Yönetim Kurulu
Üyeli¤inden kendi iste¤i ile istifas›n›n kabul
edilmesine, kendisinden boflalan Yönetim Kurulu
Üyeli¤i ve fiirketimiz Genel Müdürlük görevine,
01 A¤ustos 2008 tarihinden geçerli olmak üzere,
fiirketimiz ‹nsan Kaynaklar› ve Endüstri ‹liflkileri
Genel Müdür Yard›mc›s› Ö. Özgür Tort'un
atanmas›na, kendisine fiirketi A Grubundan 1.
Derecede imza ile temsil yetkisi verilmesine karar
verilmifltir.

fiirketimizin 04 Eylül 2008 tarihinde yap›lan
Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s›nda,

Yönetim Kurulu'nun 17 Haziran 2008 tarihli karar›
uyar›nca fiirket Esas Mukavelesinin ‹dare Meclisi
ile ilgili 7. maddesinin Sermaye Piyasas›
Kurulu'nun 08.07.2008 tarih ve 1120-11352 say›l›
ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›'n›n 22.07.2008
tarih ve 3713 say›l› ön izinlerine uygun olarak
de¤ifltirilmesine karar verilmifltir. Esas
Mukavelenin 7. maddesinin tescilinin tadiline
müteakip Yönetim Kurulu Üye say›s› 9'dan 11'e
ç›km›fl olup, mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri olan
F. Bülent Özayd›nl›, Antonio Belloni, Francesco
Conte, Nicholas Stathopoulos, Stefano Ferraresi,
Brice Cedric Dubourdieu, Paolo Federico Ceretti,
Evren R›fk› Ünver ve Ö. Özgür Tort'a ilave olarak,
Warith Mubarak Said Al Kharusi ve Pedro Miguel
Stemper Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanm›flt›r.

Migros'un 29 Nisan 2008 tarihli Ola¤an Genel
Kurul Toplant›s›'nda al›nan karar gere¤i, Yönetim
Kurulu Üyeleri'ne ayl›k brüt 1.355 YTL ücret
ödenmifltir. Migros'un 04 Eylül 2008 tarihli
Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s›'nda al›nan
karar gere¤i, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne bu tarihten
sonra ayl›k brüt ücret ödenmemesine karar
verilmifltir.

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 Sözleflme'nin 9. maddesine göre, Yönetim
Kurulu Üyeleri seçildikleri Genel Kurul'da daha k›sa
bir süre saptanmam›flsa üç y›l için seçilirler. Ancak
süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkün
oldu¤u gibi, Genel Kurul gerekli görürse Yönetim
Kurulu Üyeleri'ni her zaman de¤ifltirebilir.

F. Bülent Özayd›nl› Baflkan ve
Murahhas Üye

Antonio Belloni Üye
Francesco Conte Üye
Nicholas Stathopoulos Üye
Stefano Ferraresi Üye
Brice Cedric Dubourdieu Üye
Paolo Federico Ceretti Üye
Evren R›fk› Ünver Üye
Ö. Özgür Tort Üye
Warith Mubarak Üye
Said Al Kharusi
Pedro Miguel Stemper Üye

Yönetim Kurulu

Mustafa Bilgutay Yaflar Denetçi
Yüksel Toparlak Denetçi
Recep B›y›k Denetçi

Denetçiler

Ö. Özgür Tort Genel Müdür
Ahmet Fuat Yanar Genel Müdür Yard›mc›s› (Uluslararas› Operasyonlar)
Erkin Y›lmaz Genel Müdür Yard›mc›s› (Mali ‹fller)
Demir Aytaç Genel Müdür Yard›mc›s›

(‹nsan Kaynaklar› ve Endüstri ‹liflkileri)
Cem Lütfi Rodoslu Genel Müdür Yard›mc›s› (Kategori Yönetimi)
Muvaffak ‹hsan Usel Genel Müdür Yard›mc›s› (Tedarik Zinciri ve Lojistik)
Mustafa Hocao¤lu Genel Müdür Yard›mc›s› (Yat›r›m)
Hakan fievki Tuncer Genel Müdür Yard›mc›s› (Sat›fl)

Üst Yönetim
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Üst Yönetim
Üst Yönetim, Genel Müdür Ö. Özgür Tort; Genel
Müdür Yard›mc›lar›, Ahmet Fuat Yanar, Erkin
Y›lmaz , Demir Aytaç, Cem Lütfi Rodoslu,
Muvaffak ‹hsan Usel, Mustafa Hocao¤lu ve Hakan
fievki Tuncer olmak üzere sekiz kiflilik bir ekipten
oluflmaktad›r.

fiirket Üst Yönetimi, Ana Sözleflme'ye göre
Yönetim Kurulu taraf›ndan seçilerek göreve atan›r.

fiirketimizin 24 Temmuz 2008 tarihinde yap›lan
yönetim kurulu toplant›s›nda,

fiirketimiz Genel Müdürü Levent Çak›ro¤lu'nun
Genel Müdürlük görevinden ve Yönetim Kurulu
Üyeli¤inden kendi iste¤i ile istifas›n›n kabul
edilmesine, kendisinden boflalan Yönetim Kurulu
Üyeli¤i ve fiirketimiz Genel Müdürlük görevine,
01 A¤ustos 2008 tarihinden geçerli olmak üzere,
fiirketimiz ‹nsan Kaynaklar› ve Endüstri ‹liflkileri
Genel Müdür Yard›mc›s› Ö. Özgür Tort'un
atanmas›na karar verilmifltir.

Ayr›ca 01 A¤ustos 2008 tarihinden geçerli olmak
üzere,

• fiirketimizin ‹nsan Kaynaklar› ve Endüstri 
‹liflkileri Genel Müdür Yard›mc›l›¤› görevine 
fiirketimiz Sat›fl Genel Müdür Yard›mc›s› Demir
Aytaç'›n atanmas›na,

• Sat›fl Genel Müdür Yard›mc›l›¤› görevine Hakan
fievki Tuncer'in atanmas›na,

• Uluslararas› Operasyonlar Genel Müdür 
Yard›mc›l›¤› görevine fiirketimiz Yat›r›m Genel
Müdür Yard›mc›s› Ahmet Fuat Yanar'›n 
atanmas›na ve,

• Yat›r›m Gelifltirme Genel Müdür Yard›mc›l›¤› 
görevine fiirketimiz Yat›r›m Gelifltirme Direktörü
Mustafa Hocao¤lu'nun atanmas›na karar 
verilmifltir.

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

Ayn› Kanun'un 275. madde hükümleri sakl›d›r.
Denetçiler Ana Sözleflme'nin 14. maddesine göre
Genel Kurul taraf›ndan en fazla üç y›l için seçilirler.

29 Nisan 2008 tarihli Ola¤an Genel Kurul
Toplant›s›'nda al›nan karar gere¤i, Denetçilere
ayl›k brüt 490 YTL ücret ödenmifltir.

29 Nisan 2008 tarihli Ola¤an Genel Kurul
Toplant›s›'nda fiirketimiz Denetçili¤ine ‹nanç
Kiraz, Serkan Özyurt ve Ahmet Sönmez
seçilmifllerdir. fiirketimiz Denetim Kurulu
üyeli¤inden 30.05.2008 tarihi itibar›yla istifa eden
denetçiler ‹nanç Kiraz, Serkan Özyurt ve Ahmet
Sönmez'in yerlerine Türk Ticaret Kanunu'nun
351. Maddesi gere¤ince Mustafa Bilgutay Yaflar,
Yüksel Toparlak ve Recep B›y›k seçilmifl olup bu
seçim 04 Eylül 2008 tarihli Ola¤anüstü Genel
Kurul Toplant›s›nda onaylanm›flt›r.

Denetçiler Mustafa Bilgutay Yaflar, Yüksel
Toparlak ve Recep B›y›k'›n görev süreleri dolmufl
bulunmaktad›r.

Denetimden Sorumlu Komite
Sermaye Piyasas› Kurulu'nun Seri: X No. 19 say›l›
tebli¤i gere¤i 2003 y›l›nda kurulan Denetimden
Sorumlu Komite üyeliklerinde y›l içinde de¤ifliklik
meydana gelmifl olup U¤ur Çatbafl ve Oktay
Irs›dar'›n yerlerine Stefano Ferraresi ve Evren
R›fk› Ünver seçilmifltir.

Denetimden Sorumlu Komite 31 Aral›k 2008 tarihi
itibariyle yap›lan denetim çal›flmalar›n› ve
ba¤›ms›z denetim raporunu incelemifltir. Buna
göre, SPK Seri: XI No: 29 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 Aral›k 2008
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
fiirketimizin 17 Haziran 2008 tarihinde yap›lan
Yönetim Kurulu Toplant›s›nda fiirket Esas
Mukavelesinin, ‹dare Meclisi ile ilgili 7. maddesinin
de¤ifltirilmesine ve teklifin Genel Kurul'a
sunulmadan önce Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK)
ile Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›'na ön müsaade
için baflvuruda bulunulmas›na karar verilmifltir.

Esas Mukavelenin ‹dare Meclisi ile ilgili 7.
maddesinin tadil edilmesi ile ilgili olarak Sermaye
Piyasas› Kurulu'ndan 08.07.2008 tarih ve 
1120-11352 say›l› yaz› ile ve T.C. Sanayi ve
Ticaret Bakanl›¤›'ndan 22.07.2008 tarih ve 
95612-3713 say›l› yaz› ile gerekli ön izinler
al›nm›flt›r. Al›nan ön izinler do¤rultusunda Yönetim
Kurulu'nun Esas Mukavele de¤iflikli¤i önerisi 
04 Eylül 2008 tarihli Ola¤anüstü Genel Kurul
Toplant›s›nda kabul edilmifltir.
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Esas Mukavelenin, ‹dare Meclisi ile ilgili 7.
maddesinin eski ve yeni flekilleri afla¤›daki gibidir.

Eski Metin

‹dare Meclisi
Madde 7- fiirketin iflleri ve idaresi Genel Kurul
taraf›ndan Türk Ticaret Kanunu hükümleri
dairesinde, hissedarlar aras›ndan seçilecek dokuz
üyeden kurulu bir Yönetim Kurulu taraf›ndan
yürütülür.

Üyeliklerden boflalmalarda Türk Ticaret
Kanunu'nun 315. maddesi gere¤ince Yönetim
Kurulunca boflalan üyelik için Genel Kurulun
onay›na sunulmak üzere seçim yap›l›r.

Yeni Metin

‹dare Meclisi
Madde 7- fiirketin iflleri ve idaresi Genel Kurul
taraf›ndan Türk Ticaret Kanunu hükümleri
dairesinde, hissedarlar aras›ndan seçilecek onbir
üyeden kurulu bir Yönetim Kurulu taraf›ndan
yürütülür.

Üyeliklerden boflalmalarda Türk Ticaret
Kanunu'nun 315. maddesi gere¤ince Yönetim
Kurulunca boflalan üyelik için Genel Kurulun
onay›na sunulmak üzere seçim yap›l›r.

Sermaye
fiirketimizin kay›tl› sermayesi 190.000.000 YTL'dir.
Mevcut 178.030.000 YTL'lik ödenmifl sermayenin
%10'undan fazlas›na sahip olan ortaklar›n adlar›,
paylar›n›n miktarlar› ve sermayeye oranlar›
flöyledir:

Y›l ‹çinde Ödenmifl Sermayedeki De¤ifliklikler
Y›l içinde ödenmifl sermayede de¤ifliklik
yap›lmam›flt›r.

Migros'un Sektördeki Yeri ve 2008 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.

fiirketimiz, 2008 y›lsonu itibariyle yurt içinde 
7 co¤rafi 93 M, 101 MM, 44 MMM, 6 5M, 652 fiok,
133 Mini, 86 Midi, 52 Maxi ve 8 Macrocenter ve
yurt d›fl›nda ifltirakleri vas›tas›yla Azerbaycan'da
3, Kazakistan'da 10, K›rg›zistan'da 1 ve
Makedonya'da 2 Ramstore olmak üzere toplam
1.191 ma¤azaya ulaflm›flt›r. Migros yar›m as›rl›k
deneyimi ile sektördeki liderli¤ini sürdürmektedir.

Migros Türk T.A.fi. 2008 y›l›nda,

M format›nda; Ankara'da Konutkent, Antalya'da
Kemer Çamyuva, ‹stanbul'da Çiçekçi, Teflvikiye
Hüsrev Gerede, Tokat'ta Erbaa;

MM format›nda; Elaz›¤'da Sürsürü, Gaziantep'te
Karatafl, ‹çel'de Mersin Tömük, Mersin Soli,
‹stanbul'da Airport, Kamiloba, Çengelköy, Uphill,
Kocaeli'de Yahyakaptan AVM;

MMM format›nda; Ankara'da Zirvekent, Denizli'de
Çaml›k Forum, ‹stanbul'da Halkal› Ihlamur Evleri,
Optimum, Ortaköy, Trabzon'da Forum,
Tekirda¤'da Maxi Center;

5M format›nda; ‹stanbul'da Silivri, Kayseri'de
Kayseri, Manisa'da Manisa olmak üzere toplam
24 Migros ma¤azas›n›

Mini Tansafl format›nda; Ankara'da Metrokent,
Antalya'da Yüzüncü Y›l, ‹stanbul'da Avc›lar,
Gizlibahçe Tuzla, ‹zmir'de Çandarl›, Mordo¤an,
Il›ca Çeflme, Manisa'da Salihli Çarfl›, Samsun'da
Çarflamba;

Midi Tansafl format›nda; Afyon'da Dinar, Ayd›n'da
Güzelçaml› Kufladas›, Bal›kesir'de Mirzabey,
Bursa'da Orhangazi, Düzce'de Akçakoca,
‹stanbul'da Bahçelievler Metroport AVM, Pendik,
Çekmeköy Paradise, Misstanbulevleri, ‹zmir'de
Ürkmez Payaml›, Mu¤la'da Marmaris Siteler;

Maxi Tansafl format›nda; Ankara'da Bat›kent,
Antalya'da Muratpafla, ‹stanbul'da Historia AVM,
Çengelköy Maxi City, Beylikdüzü olmak üzere
toplam 25 Tansafl ma¤azas›n›

fiok format›nda; 201 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 Kazakistan'da 1 yeni Ramstore
ma¤azas› aç›larak yat›r›mlara devam edilmifltir.

Ad› Pay Oran› Pay Tutar
(%) (YTL)

Moonlight 97,92 174.323.340
Perakendecilik ve Tic. A.fi.
Halka Aç›k K›s›m 2,08 3.706.660
Toplam 100 178.030.000

Migros Türk T.A.fi.
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Finansal Yap›ya ‹liflkin Bilgiler ve Kâr Da¤›t›m
Önerisi ve Sonuç

Finansal Yap›ya ‹liflkin Bilgiler

Faaliyet sonuçlar›m›z konsolide olarak ve Avrupa
Birli¤i taraf›ndan kabul edilen UMS/UFRS'nin
Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu
(UMSK) taraf›ndan yay›mlananlardan farklar›
Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu (TMSK)
taraf›ndan henüz ilan edilmedi¤inden, SPK'n›n
Seri: XI, No: 29 say›l› tebli¤i ve bu tebli¤e aç›klama
getiren duyurular› çerçevesinde, UMS/UFRS'nin
esas al›nd›¤› SPK Finansal Raporlama
Standartlar›'na uygun olarak haz›rlanm›flt›r.
Konsolide finansal tablolar ve bunlara iliflkin
dipnotlar SPK taraf›ndan 14 Nisan 2008, 28 Nisan
2008 ve 5 May›s 2008 tarihli duyurular› ile
uygulanmas› tavsiye edilen formatlara uygun
olarak ve zorunlu k›l›nan bilgiler dahil edilerek
sunulmufltur. Müflterek yönetime tabi ortakl›k olan
Ramenka'n›n, gelir ve giderleri oransal
konsolidasyon yöntemi kullan›larak mali tablo
dipnotlar›nda belirtildi¤i üzere, elden ç›karma
ifllemlerine uygun olarak söz konusu hisse
devirlerin gerçekleflti¤i tarih olan 09 Kas›m
2007'ye kadar konsolide edilmifltir.

fiirketimizin konsolide sat›fllar›, 2008 y›l›nda, bir
önceki y›la göre %5,8 art›fl göstererek 5.074
milyon YTL'ye ulaflm›flt›r. Konsolide brüt kâr %9,4
artarak 1.307 milyon YTL olmufl ve brüt kâr marj›
da %24,9'dan %25,8'e yükselmifltir. Migros 2007
y›l› Kas›m ay›nda Ramenka hisselerini Enka
Grubuna satm›fl ve bu hisse devri sonucunda
2007 y›l›nda 380 milyon YTL ifltirak sat›fl kâr› elde
etmifltir. Bu ifltirak sat›fl kâr› gelir tablosunda,
di¤er faaliyet gelirleri alt›nda gösterilmektedir.
Migros’un 2008 y›l›ndaki finansal performans›n›
daha iyi yorumlayabilmek için, 2007 y›l›
rakamlar›ndan Ramenka etkisini ç›kar›rsak, sat›fl
art›fl› %14,3 ve brüt kâr art›fl› %21,2 olmaktad›r.
Yurt içinde ise aç›lan yeni ma¤azalarla co¤rafi
yayg›nl›k artt›r›lm›fl ve yurt içi sat›fllarda %14,1
art›fl sa¤lanarak 4.850 milyon YTL sat›fl hacmine
ulafl›lm›flt›r. Yurt içi brüt kâr marj›nda da iyileflme
sa¤lanm›fl ve brüt kâr marj› %24,2'den %25,7'ye
ç›km›flt›r. Yurt içinde hizmet verilen müflteri say›s›
(ifllem say›s›) geçen y›la göre %11 art›fl göstererek
287 milyonu aflm›flt›r. 2008 y›l›nda yaflanan global
ekonomik kriz ve tüketici harcamalar›ndaki
k›s›nt›ya ra¤men Migros'un eriflmifl oldu¤u marjlar
tatmin edicidir. fiirket’in konsolide faaliyet kâr›

296 milyon YTL'yi aflm›flt›r. Faaliyet kâr marj› ise
%5,8 seviyesinde gerçekleflmifltir. 2007 y›l›ndaki
ifltirak sat›fl kâr› düflüldü¤ünde ise faaliyet kâr›
%27,9 oran›nda artm›flt›r. Migros'un konsolide
vergi öncesi net kâr› 322 milyon YTL olarak
gerçekleflmifl ve vergi öncesi kâr marj› %6,3'e
ulaflm›flt›r. Net dönem kâr› 262 milyon YTL olarak
gerçekleflmifltir. Ayn› paralelde, konsolide net
kâr marj› 2008 y›l›nda %5,2 olarak gerçekleflmifltir.
Migros'un konsolide VAFÖK'ü %18 art›flla 384
milyon YTL olmufl ve konsolide VAFÖK marj›
%6,8'den %7,6'ya yükselmifltir.

Toplam yükümlülüklerimizin pasifler içindeki oran›
%44'tür. Aktif toplam›n›n %57'si dönen varl›klara,
%43'ü ise duran varl›klara tahsis edilmifltir. Bu
oranlar geçen y›l s›ras›yla, %48, %59 ve %41'dir.

Kâr Da¤›t›m Önerisi ve Sonuç

Sermaye Piyasas› Kurulu'nun Seri: I, No: 31
Birleflme ‹fllemlerine ‹liflkin Esaslar Tebli¤i'nin
5'inci maddesinde birleflme oran›n›n
hesaplanmas›nda esas al›nan özkaynaklar›
de¤ifltiren ifllem yap›lmas›n›n yasaklanmas› ve
bu kapsamda ayn› maddenin dördüncü f›kras›
uyar›nca, kâr da¤›t›m karar›n›n birleflme iflleminin
tescilinden sonra yap›lacak genel kurulda
onaylanmas› gerekti¤i hususlar› dikkate al›narak,
denetimi tamamlanan ve müzakere edilen 2008
y›l› Bilanço ve Gelir tablosunun tetkikinden sonra,
vergi sonras› net dönem kar›ndan yasal ihtiyatlar
ayr›ld›ktan sonra, birleflme ve de¤ifltirme
oranlar›n›n aynen muhafaza edilmesi gayesiyle
kâr pay› da¤›t›lmamas› hususunu onaylar›n›za
sunar›z.

Say›n Ortaklar›m›z,

2008 y›l› çal›flmalar›m›z› ve elde edilen neticeleri
bilgilerinize sunmufl bulunmaktay›z.

31 Aral›k 2008 tarihli konsolide bilanço ve gelir
tablosunu onay›n›za arz ederiz.

Sayg›lar›m›zla,

YÖNET‹M KURULU
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Konsolidasyona Tabi Denetçi Raporu

Migros Türk T.A.fi.
Genel Kurulu'na

fiirket'in 2008 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 yay›mlanm›fl
muhasebe ilkelerine göre haz›rlanan ekli 31.12.2008 tarihi itibariyle düzenlenmifl konsolide 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, 06 Nisan 2009

Sayg›lar›m›zla,

Mustafa Bilgutay Yaflar Yüksel Toparlak Recep B›y›k
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Migros dünyan›n en 
h›zl› büyüyen g›da
perakendecilerinden biri...

Migros, organize perakende sektörünün
ülke ekonomisinin büyüme ivmesini
tetikledi¤i gerçe¤ini ve Türkiye'nin 
genç nüfusu ve dinamikleriyle sektörel

geliflme potansiyelini göz önüne alarak
yeni bir büyüme rotas› belirliyor. Bu
rotada yurt içi ma¤aza say›s›n›
art›rman›n yan› s›ra, bölgesel geliflim
potansiyelini de gözard› etmiyor,
uluslararas› pazarlardaki varl›¤›n›
güçlendirmedeki iddias›n› da ortaya
koyuyor.
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Migros 2008 Y›l› Faaliyetleri

Ekonomik de¤erlendirme ve perakende
sektörü

Ekonomistlere göre, bugün dünyan›n içinde
bulundu¤u ekonomik koflullar, ekonomi tarihindeki
en büyük finansal krizlerden birinin yaflanmakta
oldu¤unu göstermektedir. ABD'de konut
sektöründe 2007 y›l›n›n son çeyre¤inde bafllayan
bozulma, bafllang›çta bankac›l›k ve finans
sektörünü olumsuz yönde etkilemifltir. Finansal
piyasalardaki istikrars›zl›k 2008 y›l›na gelindi¤inde,
bir taraftan reel sektöre sirayet ederken di¤er
taraftan Avrupa ve di¤er birçok ülkeye s›çram›fl,
geliflmifl ülkelerdeki finans piyasalar›n› etkisi alt›na
alarak global bir kriz formuna dönüflmüfltür.

Krizin etkilerini bertaraf etmek için al›nan önlemlere
ra¤men, Lehman Brothers'›n iflas etmesi genifl
kapsaml› bir likidite krizine sebep olmufl ve kredi
çarklar›n› neredeyse durma noktas›na getirmifltir.
ABD, Almanya, ‹ngiltere, Fransa ve Japonya gibi
geliflmifl ekonomiye sahip ülkeler taraf›ndan
aç›klanan ekonomik kurtarma paketleri, finansal
piyasalar› rahatlatamam›fl ve kriz k›sa sürede
reel sektöre yans›yarak baflta otomotiv sektörü
olmak üzere pek çok flirketin mali krize girmesine
ve on binlerce insan›n iflsiz kalmas›na neden
olmufltur. Kriz ‹zlanda baflta olmak üzere, Do¤u
Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinin yan› s›ra,
Türkiye'de dahil, geliflmekte olan ülkeleri
sarsmaya bafllam›fl, çok say›da geliflmekte olan
ülke yaflanan ekonomik s›k›nt›lar› aflmak ve d›fl
finansman yaratmak için Uluslararas› Para
Fonu'na (IMF) baflvurmak zorunda kalm›fllard›r.
Küresel krizle bafl edebilmek için Amerikan
Merkez Bankas› (Fed) ve di¤er merkez bankalar›
(Avrupa, ‹ngiltere, ‹sveç, Kanada ve Çin Merkez
Bankas›) 8 Ekim'de tarihte efli görülmemifl bir
flekilde, koordineli olarak faizleri düflürmüfltür.
Birçok ülkede bankalardaki mevduat›n garantisi
art›r›lm›fl, baz› ülkelerde ise mevduatlara tam
güvence getirilmifltir. Ekonomiyi canland›rmak
için ard› ard›na yap›lan faiz indirimlerine ra¤men,
ekonomik kriz, finans sektörünün afl›r› risk alan
baz› büyük flirketlerinin iflas›na, baz›lar›n›n
kamulaflt›r›lmas›na ya da kurtarma paketlerinden
yararland›r›lmas›na yol açm›flt›r. ABD yönetimi
Fannie Mae, Freddie Mac, Washington Mutual
ve Wachiova'ya el koymufltur.

‹ngiltere'de ise ülkenin 3 büyük bankas› olan
Royal Bank of Scotland (RBS), Halifax Bank of
Scotland (HBOS) ve Lloyds TSB'nin devletin
garantisinde hisse sat›fl› yapmas›na, hisselerden
al›nmayan bölümün bizzat devlet taraf›nda sat›n
almas›na karar verilmifltir. ‹ngiliz hükümeti küresel

kredi kriziyle batma noktas›na gelen Northern
Rock bankas›n› kamulaflt›rm›flt›r.

Belçika, Hollanda ve Lüksemburg, mali s›k›nt›
içindeki Fortis bankas›na destek vermifltir. Yine
finans piyasalar›ndaki güvensizlik dolay›s›yla
Dexia bankas›n›n kredilerine belirli bir süre için
garanti verilece¤i aç›klanm›flt›r. Küresel kriz
nedeniyle iflas eden ‹zlanda'da ise hükümet,
ülkenin üç büyük bankas›na el koymufltur.

Krizin ilk aylar›nda emtia fiyatlar›nda spekülatif
art›fllar görülse de, resesyon endifleleriyle alt›n
hariç petrol ve çelik gibi emtia fiyatlar›nda büyük
düflüfller görülmüfltür. Kriz her ülkeyi farkl› derece
etkilemifl olsa da, benzer sonuçlar görülmektedir.
Konut fiyatlar›nda düflüfl, finansal piyasalarda
istikrars›zl›k, hisse senedi fiyatlar›nda büyük
ölçüde gerileme, büyüme ve üretim rakamlar›nda
önemli düflüfller, resesyon, emtia fiyatlar›nda ve
enflasyonda gerileme ve artan iflsizlik belli bafll›
etkilerdir. Ekonominin canlanmas› için, faiz
oranlar›n›n düflürülmesi ve piyasaya likidite
sunulmas› benzer para politikas› önlemleridir.
Avrupa ekonomilerinde 2009 y›l›nda daralma
beklenmektedir. Birleflmifl Milletlere göre ise
dünya ekonomisi, özellikle ABD ve Avrupa'da
ekonomilerin küçülmesi nedeniyle 2009 y›l›nda
yüzde 0,4 kadar gerileyecektir. IMF'de 2009
y›l›nda global küçülme tahmininde bulunmaktad›r.
Bu da dünya ekonomisinin 2009 y›l›nda, 1930’lu
y›llardaki Büyük Buhran'›n ard›ndan, ilk kez
daralaca¤› anlam›na gelmektedir.

Küresel kriz ayn› zamanda baflta otomotiv sektörü
olmak üzere reel sektörü de olumsuz etkilemifltir.
Dünyan›n önde gelen otomotiv ve beyaz eflya
üreticileri, küresel talebin azalmas› nedeniyle
fabrikalar›nda üretime ara vermek zorunda
kalm›fllard›r. Ekonomik kriz, ülkemizde de
bankac›l›k, inflaat, otomotiv, beyaz eflya ve tekstil
sektörleri baflta olmak üzere tüm sektörleri
olumsuz etkilemifltir. Y›l›n ikinci yar›s›ndan sonra
otomotiv fabrikalar›n›n belirli dönemlerde üretime
ara vermesi yaflanan s›k›nt›lara çözüm olamam›fl
ve son çeyrekte iflçi ç›karmalar yaflanm›flt›r. Pek
çok firma oluflan belirsizlik ve düflen talep
neticesinde yat›r›mlar›n› durdurma ya da erteleme
karar› alm›flt›r.

Türkiye ekonomisinde 2002 y›l›ndan beri devam
eden büyüme süreci, 2007 y›l›ndan itibaren
yavafllamaya bafllam›flt›r. 2004 y›l›nda %9,4,
2005 y›l›nda %8,4, 2006 y›l›nda %6,9 artan GSY‹H,
2007 y›l›nda %4,5 seviyesinde artm›flt›r. GSY‹H'nin
art›fl h›z› 2008 y›l›nda yavafllam›fl ve %1,1 olarak



gerçekleflmifltir. 2008'in 4. çeyre¤inde GSY‹H
%6,2 oran›nda azalm›flt›r. Dünya ekonomisindeki
ve yurt d›fl› piyasalardaki ekonomik kriz ülkemizde
de kendisini hissettirmektedir. Global krizin Türkiye
ekonomisinde de bir süre daha negatif büyümeye
yol açmas› beklenmektedir. Son aç›klanan sanayi
üretim rakamlar›, önümüzdeki birkaç çeyrekte
birçok sektörde küçülme yaflanaca¤›n› do¤rular
niteliktedir. Ayn› paralelde, geçen y›l %10,6 olan
iflsizlik oran› 2008 y›l›nda %13,6'e yükselmifltir.
Türkiye için baflta iflsizlik olmak üzere, uluslar
aras› piyasalarda kredi imkanlar›n›n önemli ölçüde
daralmas› neticesinde cari aç›¤›n finansman› ve
özel flirketlerin sahip oldu¤u yüksek tutarl› döviz
borçlar› risk unsurlar›d›r.

Enflasyon taraf›nda ise, Merkez Bankas› ve
hükümet, son üç y›lda hedeflenen enflasyona
ulaflamam›flt›r. Enflasyonda 2007 y›l›nda, bir
önceki y›la göre bir düflüfl yaflanm›fl ancak 2008
y›l› enflasyonu 2007 y›l›ndan yüksek
gerçekleflmifltir. Y›ll›k bazda TÜFE'nin en çok
artt›¤› harcama grubu bir önceki y›l›n ayn› ay›na
göre %22,80 artan konut grubu olmufltur. Lokanta
ve oteller (%13,44), g›da ve alkolsüz içecekler
(%11,90), çeflitli mal ve hizmetler (%11,66) ve
ev eflyas› (%10,37) art›fl›n yüksek oldu¤u di¤er
harcama gruplar›d›r. 2008 y›l›nda enflasyona en
fazla katk›y› yapan kalemler aras›nda elektrik ve
do¤algaza yap›lan zamlar yer alm›flt›r. 2009 y›l›
enflasyonunda ise ciddi bir düflüfl beklenmektedir.
Merkez Bankas›'n›n 2009 y›l› için aç›klad›¤›
enflasyon hedefi %7,5 seviyesinde olup, düflen
petrol ve do¤algaz fiyatlar› yan› s›ra h›zla daralan
talep neticesinde bu hedefin yakalanabilece¤i
tahmin edilmektedir.

Faizler aç›s›ndan, Para Politikas› Kurulu 2007 y›l›
Eylül ay›ndan beri devam eden faiz indirimlerini,
2008 May›s toplant›s›ndan itibaren faiz art›r›m›na
dönüfltürmüfltür. Kurul, Ekim 2008'deki

toplant›s›nda ise ekonominin
daralaca¤›na yönelik
beklentiler ve düflen
enflasyon neticesinde tekrar
faiz indirimlerine bafllam›flt›r.
Sonuç olarak, TCMB faiz
oranlar› Ekim 2008'e kadar
125 baz puan yükseltilirken,
Kas›m ve Aral›k 2008'de
yap›lan faiz indirimleri ile 175
baz puan düflürülmüfl ve
toplamda 50 baz puan afla¤›

çekilmifltir. Faiz indirimlerine 2009 y›l›n›n ilk üç
ay›nda önden yüklemeli olarak devam edilmifltir.

Di¤er taraftan, Türk Liras›ndaki de¤er kayb›
dolay›s›yla cari aç›k rakamlar›nda gerileme
görülse de bu kalemler ülkemiz ekonomisi için
risk oluflturmaya devam etmektedir. 2008 y›l›nda
cari aç›k, bir önceki y›lla karfl›laflt›r›ld›¤›nda %8,4
oran›nda artarak 38.219 milyon dolardan 41.416
milyon dolara yükselmifltir. Ayn› paralelde, 2008
y›l›nda d›fl ticaret dengesi, geçen y›la göre %13
art›fl göstermifltir. Bu kapsamda, alt›n dahil ithalat
harcamalar›n›n geçen y›la oranla %18,7 oran›nda
artarak 201.823 milyon dolara ulaflt›¤›; ihracat
gelirlerinin %23,1 oran›nda artarak 132.003 milyon
dolara ve bavul ticareti gelirlerinin ise %3,3
oran›nda azalarak 6.200 milyon dolara düfltü¤ü
görülmektedir. 2009 y›l›nda d›fl ticaret hacminin
ve artan kur dolay›s›yla cari aç›¤›n önemli ölçüde
küçülmesi beklenmektedir.

Türkiye ‹statistik Kurumu verilerine göre, 2008
y›l›nda turizm gelirleri bir önceki y›la göre %18,5
artarak 21.910 milyon dolara, turizm giderleri
%7,5 artarak 3.506 milyon dolara yükselirken,
net turizm gelirleri %20,9 art›flla 18.404 milyon
dolar olarak gerçekleflmifltir.

2008 y›l›nda gerçekleflen net sermaye girifli, bir
önceki y›la oranla %0,4 azalarak 36.489 milyon
dolar olmufltur. Bu dönemde gözlemlenen bafll›ca
geliflmeler afla¤›da özetlenmektedir;

• Do¤rudan yat›r›mlar kalemi alt›nda, Türkiye'deki
yabanc› sermayeli flirketlerin yurt d›fl›ndaki 
ortaklar›ndan kulland›klar› kredileri ve yurt 
d›fl›nda yerleflik kiflilerin Türkiye'de 
gerçeklefltirdikleri gayrimenkul al›mlar›n› da 
içeren yurt d›fl›nda yerleflik kiflilerin yurt içinde
yapt›klar› net yat›r›mlar, 2007 y›l› içerisinde 
22.046 milyon dolar olarak gerçekleflirken 
2008 y›l›nda %19,6 azal›flla 17.718 milyon 
dolar olmufltur. 2007 y›l›nda 19.940 milyon 
dolar net girifl gözlemlenen do¤rudan yat›r›mlar
kaleminde, 2008 y›l›nda %24,1 azal›flla 
15.133 milyon dolar net girifl gerçekleflmifltir.
2007 y›l›nda 717 milyon dolar net sermaye 
girifli olan portföy yat›r›mlar›nda 2008 y›l›nda
4.778 milyon dolar tutar›nda net ç›k›fl 
gerçekleflmifltir.

• Hisse senedi piyasas›nda yurt d›fl›nda yerleflik
kiflilerin, 2007'de 5.138 milyon dolar olan hisse
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Dünya
ekonomisindeki

ve yurt d›fl›
piyasalardaki

ekonomik kriz
ülkemizde de kendisini

hissettirmektedir.
Global krizin Türkiye

ekonomisinde de
negatif büyümeye

yol açmas›
beklenmektedir.
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TU‹K verilerine göre
hane halklar›n›n yurt
içi g›da, içki ve tütün
harcamalar› geçen
y›la göre %2,4 reel
art›fl göstererek
181 milyar YTL
olmufltur.

senedi al›mlar› 2008 y›l›nda %86,1 azalarak 
716 milyon dolar olmufltur. Öte yandan, devlet
iç borçlanma senetleri piyasas›nda yurt d›fl›nda
yerleflik kifliler taraf›ndan 2008'de, 2007'ye 
göre %46,4 art›flla, toplam 4.805 milyon dolar
tutar›nda net sat›fl gerçeklefltirilmifltir.

• Ticari ve nakit krediler ile mevduatlardan oluflan
bu kalemde 2007 y›l›nda 23.997 milyon dolar
net girifl gerçekleflmiflken, 2008 y›l›n›n ayn› 
döneminde 25.077 milyon dolar net girifl 
olmufltur. Finans hesaplar›n›n son kalemi olan
rezerv varl›klar›n içinde bulunan resmi 
rezervler, 2007 y›l›nda 8.032 milyon dolar 
artm›flken, 2008 y›l›nda toplam 1.057 milyon
dolar art›fl göstermifltir.

Perakende sektörünü yak›ndan ilgilendiren
göstergelerden biri olan, özel kesimin tüketim
talebinde y›l›n ilk yar›s›nda belirgin bir düflüfl
görülmüfl, üçüncü çeyrekte yaflanan toparlanma
son çeyrekte devam edememifltir. Talep ve
beklentiler ile ilgili olarak Merkez Bankas› ve
TÜ‹K'in ortak yürüttü¤ü Tüketici Güven Endeksi
yaz aylar›nda yükselme göstermifl olsa da 
Aral›k 2008'de 69,90 olarak gerçekleflmifl ve
2007 y›l sonuna göre %26 azalm›fl ve talep
düflüflü teyit edilmifltir.

TÜ‹K verilerine göre, 2008 y›l›nda yerleflik ve
yerleflik olmayan hane halklar›n›n yurt içi g›da,
içki ve tütün harcamalar› 181 milyar YTL'ye
ulaflm›fl ve reel olarak sadece %2,4 art›fl
göstermifltir. ‹lk çeyrekte %6,2, ikinci çeyrekte
%1,9 ve üçüncü çeyrekte %0,2 art›fl gösteren
g›da, içki ve tütün harcamalar› son çeyrekte %1,8
reel art›fl göstermifltir. Böylece g›da, 
içki ve tütün harcamalar›ndaki art›fl, GSY‹H
büyümesinin üstünde kalm›flt›r. Defansif 
yap›s›yla g›da perakende sektörünün 
olumsuz koflullar›ndan daha az etkilenmesi
beklenmektedir.

AMPD verilerine göre, Türk organize perakende
sektörü 2007 y›l›nda 150 milyar dolarl›k büyüklü¤e
sahipken, sektörün 2008 y›l›ndaki ciro art›fl› %7
olmufltur. G›da perakende sektöründe ise y›ll›k
ciro art›fl› %5 olarak gerçekleflmifltir. Organize
perakende sektöründeki yat›r›mlar›n göstergesi
niteli¤inde olan sat›fl alanlar› y›l içinde %20
artarken g›da perakende sektöründe de ayn›
oranda art›fl sa¤lanm›flt›r. 2008 y›l›nda ma¤aza
say›s›nda %14'lük bir art›fl yaflanm›flt›r. Sektörün
verimlili¤ini hesaplamakta kullan›lan en önemli
veri olan metrekare bafl›na ciro endeksi, Aral›k
ay›nda geçen sene ayn› aya göre %13 düflmüfltür.

G›da perakende sektöründe ise metrekare bafl›na
cirolar geçen sene Aral›k ay›na göre %15 düflüfl
kaydetmifltir. G›da perakende sektöründe
istihdam edilen kifli say›s› y›l içinde %17 artm›flt›r.

Nielsen verilerine göre ise, h›zl› tüketim ürünleri
perakendecili¤i sektörü dolar baz›nda yaklafl›k
%13,7 büyümüfl ve 35,6 milyar dolar› aflm›flt›r.
Toplam ticaret 2008 y›l›nda enflasyondan
ar›nd›r›lm›fl YTL baz›nda %2,4 seviyesinde
büyüme gösterirken, sektörde miktar baz›nda
büyüme %4,3 olmufltur. G›da ve perakendedeki
y›ll›k fiyat art›fl› ise %8,7'dir.

Koç Toplulu¤u'nun 2007 y›l›nda perakende
sektöründen ç›kma yönündeki karar› sonras›nda,
Migros'un ço¤unluk hissesi Moonlight
Perakendecilik ve Ticaret A.fi.'ye 30 May›s 2008
tarihinde devredilmifltir. G›da perakende
sektöründe organize perakendeciler y›l içinde
organik bazda yeni ma¤aza yat›r›mlar›yla h›zla
büyümeye devam ederken, sektörde küçük
ölçekli sat›n alma ya da birleflmeler de
yaflanm›flt›r. G›da perakende sektörü önümüzdeki
y›llara iliflkin büyüme potansiyelini ve cazibesini
korumakla beraber, ekonomik krizin etkisi ve
daralan talep neticesinde sektördeki oyuncular
için 2009 y›l›n›n zor geçece¤i flimdiden ön
görülmektedir. Sektörde, önümüzdeki dönemde
kay›t d›fl› ekonominin kay›t alt›na al›nmas›na
yönelik yap›lacak düzenlemeler vergi gelirlerini
artt›racak ve istihdam›n geliflmesine katk›da
bulunacakt›r.
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2007-2008 Net Sat›fl Alan›

2008 (m2) 2007 (m2) De¤iflim (%)

Türkiye 668.609 576.525 16,0

5M 38.870 24.633 57,8
MMM 119.043 110.752 7,5
MM 151.378 137.189 10,3
M 46.493 44.459 4,6
fiok 117.613 85.072 38,3
Mini 42.538 38.904 9,3
Midi 62.901 55.038 14,3
Maxi 81.270 71.975 12,9
Macrocenter 8.504 8.503 0,0

Yurt D›fl› 28.956 27.244 6,3

Kazakistan 20.517 18.805 9,1
Azerbaycan 3.007 3.007 0,0
Makedonya 3.973 3.973 0,0
K›rg›zistan 1.459 1.459 0,0

Yurt ‹çi ve Yurt D›fl› Toplam 697.565 603.769 15,5

Ma¤aza Say›s› ve Net Sat›fl Alan›

2008 2007 2006 2005 2004

Türkiye 1.175 938 798 505 463

5M 6 3 3 3 3
MMM 44 40 34 33 33
MM 101 91 84 79 72
M 93 89 84 79 72
fiok 652 460 357 311 283
Mini 133 123 115 - -
Midi 86 76 72 - -
Maxi 52 48 41 - -
Macrocenter 8 8 8 - -

Yurt ‹çi Net sat›fl Alan› (m2) 668.609 576.525 513.406 343.040 330.448

Yurt D›fl› 16 15 80 61 44

Rusya - - 64 49 32
Kazakistan 10 9 7 5 5
Azerbaycan 3 3 3 3 3
Bulgaristan - - 3 3 4
Makedonya 2 2 2 1 -
K›rg›zistan 1 1 1 - -

Yurt D›fl› Net Sat›fl Alan› (m2) 28.956 27.244 179.883 138.957 93.024

Migros Türk T.A.fi.
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Migros 2008 Y›l› Yat›r›mlar›

Migros, müflterilerine Migros formatl›
ma¤azalar›n›n yan› s›ra fiok, Tansafl, Macrocenter,
Ramstore, 5M, Sanal Market-Kangurum ve toptan
sat›fl olmak üzere farkl› formatlarda ça¤dafl
al›flverifl olana¤› sunmaktad›r. Migros 2008 y›l›nda
yurt içinde büyüme stratejisiyle sektörde sahip
oldu¤u liderlik konumunu perçinlemifltir. Yurt
d›fl›nda ise özellikle Kazakistan operasyonlar›na
a¤›rl›k verilmifltir.

Migros 2008 y›l›nda yurt içinde 21 Migros (5 M,
9 MM ve 7 MMM) 25 Tansafl (9 Mini, 11 Midi ve
5 Maxi), 3 5M ve 201 fiok ma¤azas› açm›flt›r.
Yurt d›fl›nda ise, Kazakistan'da 1 Ramstore
ma¤azas› aç›lm›flt›r. Böylelikle, 2008 y›l› içinde
toplam 251 yeni yat›r›m hizmete girmifltir (2005:
64, 2006:113, 2007: 162). 2008 y›l sonu itibariyle,
Migros, yurt içinde 7 co¤rafi bölgede 93 M, 101
MM, 44 MMM, 6 5M, 652 fiok, 133 Mini, 86 Midi,
52 Maxi ve 8 Macrocenter, yurt d›fl›nda ise
Azerbaycan'da 3, Kazakistan'da 10, K›rg›zistan'da
1 ve Makedonya'da 2 Ramstore olmak üzere
toplam 1.191 ma¤azaya ulaflm›flt›r (2007: 953).

Migros yurt içinde 4, yurt d›fl›nda ise 2 (Kazakistan
ve Makedonya) al›flverifl merkezini yönetmektedir.
Migros'un yurt içi net sat›fl alan›, yeni ma¤aza
aç›l›fllar›n›n da katk›s›yla, 2007 y›l›na göre 
%16 art›fl göstererek 668.609 m2'ye ulaflm›flt›r.
Yurt içi ve yurt d›fl› toplam net sat›fl alan› ise 
697.565 m2 olmufltur.

Migros 2008 y›l› içinde stratejik yerlerde ma¤aza
aç›l›fllar›n› sürdürmüfltür. Ayr›ca, Yozgat, Artvin,
Karaman, Malatya, Kilis ve Amasya gibi Anadolu
flehirlerine yap›lan yat›r›mlarla yurt içi yayg›nl›k
art›r›lm›flt›r. Migros 2005 y›lsonu itibariyle 42 ilde,
2006 y›lsonu itibariyle 52 ilde ve 2007 y›lsonu
itibariyle 57 ilde hizmet verirken, 2008 y›l›nda
yapt›¤› yat›r›mlarla yurt içi yayg›nl›¤›n› art›rarak
farkl› formatlardaki ma¤azalar›yla 63 ilde hizmet
vermeye devam etmifltir.

Migros 01 A¤ustos 2008 tarihinde Hamo¤lu
Grubu'na ait yerel perakende zinciri Maxi
marketlerin; Silivri, Tekirda¤ ve Çengelköy'deki
toplam 13.000 m2 sat›fl alan›na sahip
ma¤azalar›n›n tüm demirbafl ve tesisat›n›n sat›n
al›nmas›na ve söz konusu 3 adet ma¤azan›n kira
sözleflmelerinin Migros ad›na düzenlenerek tapu
flerhlerinin yap›lmas›na karar vermifltir. Belirtilen
devir ifllemi için Rekabet Kurumu'ndan izin al›nm›fl
ve Silivri ma¤azas› 5M Migros format›nda,
Tekirda¤ ma¤azas› MMM Migros format›nda ve
Çengelköy ma¤azas› ise Maxi Tansafl format›nda
hizmet vermeye bafllam›flt›r.

Yurt içi ve Yurt D›fl›
Toplam Ma¤aza Say›s›

2008 Y›l› Net Sat›fl Alan›
Da¤›l›m› (%)

Migros 2008 Y›l› Faaliyetleri

953

1.191

878

06 07 08

%16,9fiok

%45,4Migros

%1,2Macrocenter

%26,8Tansafl

%5,65M

%4,1Ramstore
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Migros 2008 y›l›nda toplam 24 Migros, 25 Tansafl, 201 fiok ve 1 Ramstore ma¤azas› hizmete açm›flt›r.

5 adet M 9 adet MM 7 adet MMM 3 adet 5M
Ankara Konutkent Elaz›¤ Sürsürü Ankara Zirvekent ‹stanbul Silivri
Antalya Kemer Çamyuva Gaziantep Karatafl Denizli Çaml›k Forum Kayseri Kayseri
‹stanbul Çiçekçi, ‹çel Mersin Tömük, ‹stanbul Halkal› Ihlamur Manisa Manisa

Teflvikiye Mersin Soli Evleri, Optimum,
Hüsrev Gerede ‹stanbul Airport, Kamiloba, Ortaköy

Tokat Erbaa Çengelköy, Uphill Trabzon Forum
Kocaeli Yahyakaptan Tekirda¤ Maxi Center

AVM

9 adet Mini Tansafl 11 adet Midi Tansafl 5 adet Maxi Tansafl
Ankara Metrokent Afyon Dinar Ankara Bat›kent
Antalya Yüzüncü Y›l Ayd›n Güzelçaml› Antalya Muratpafla
‹stanbul Avc›lar Kufladas› ‹stanbul Historia AVM,

Gizlibahçe Bal›kesir Mirzabey Çengelköy
Tuzla Bursa Orhangazi Maxi City,

‹zmir Çandarl› Düzce Akçakoca Beylikdüzü
Mordo¤an ‹stanbul Bahçelievler
Il›ca Çeflme Metroport AVM

Manisa Salihli Çarfl› Pendik
Samsun Çarflamba Çekmeköy Paradise

Misstanbulevleri
‹zmir Ürkmez Payaml›
Mu¤la Marmaris Siteler

Adana
Ad›yaman
Amasya
Ankara

Antalya

Artvin
Ayd›n

Bal›kesir

Bart›n
Bolu
Bursa

Çanakkale
Çorum
Denizli
Edirne
Gaziantep
Giresun
Hatay

Isparta
‹çel

‹stanbul

Hastaneler, Karatafl, Beyazevler, Hayalpark, Yeflilyurt
Kahta
Bahçeleriçi, Kirazl›dere
Emek Güneyce, Befltepe, 100. Y›l, Gölbafl›, Keçiören
Tepebafl›, Polatl›, Seyranba¤lar›, Çankaya Sancak,
Keçiören Kamil Ocak, Beflevler
Güzeloba, Karatay Göksu, Side Yal›, Alt›nkum, Manavgat
Yayla, Belek, Ali Çetinkaya, Alanya Cikcilli, Kumluca
Kültürpark, P›narbafl›, Serik Hürriyet Caddesi, Hurma,
Özgürlük Bulvar›
Arhavi
Söke Merkez, Kufladas› Güzelçaml›, Didim Çarfl›,
Kufladas› Kad›nlar Denizi, ‹ncirliova
Sar›msakl› Merkez, Akçay, Güre, Havran, Burhaniye
Bahçelievler, Edremit, Band›rma Ahmet Taner, Band›rma
Atatürk Caddesi, Band›rma Paflabay›r›
Hendekyan›
Çarfl›, Atatürk Bulvar›, Üniversite
Gemlik, ‹negöl, Kültür, ‹negöl Adliye, Kükürtlü, Tuna
Caddesi, Mustafakemalpafla, Darmstad
Küçükkuyu
Alaca, Ulukavak, Mimar Sinan, Toki
Buldan
Keflan
Osmangazi, Kavakl›, Nizip, Kolejtepe, ‹brahimli
Merkez, Gazi
Antakya Reyhanl›, Antakya Kanatl›, ‹skenderun
Dumlup›nar, Antakya Emniyet, Antakya Çekmece
Bahçelievler
Mersin Davultepe, Mersin Yenimahalle, Mersin Taflucu,
Anamur Göktafl, Pozcu Mersin
Tuzla ‹stasyon, Kozyata¤› ‹ntafl, Gaziosmanpafla Cadde,
F›nd›kzade K›z›lelma, Büyükçekmece Yeflilkent, Kartal
Cadde, Tarabya Sahil, Ümraniye Merit Life, Avc›lar
Merkez, Silivri Semizkum, Riva, Galata, Yedikule, Ataflehir
Baraj Yolu, ‹çerenköy ‹nönü, Kumburgaz Güzelce,
Dikilitafl, Ümraniye fierif Ali, Üsküdar Fetih, Esenler
At›flalan›, Esenler Merkez, Ümraniye ‹kbal, Akf›rat Tuzla,
Kozyata¤› Halk, Ümraniye ‹tfaiye, Paflabahçe ‹skele,

toplam 24 Migros ma¤azas›

Beylikdüzü Merkez, Aksaray, Çekmeköy Hamidiye,
Rahmanlar Sahil, Göktürk, Zeytinburnu Merkez, Kartal
K›z›lay, Alibeyköy Yeflilp›nar, Tuzla fiifa, Zeytinburnu
Nuripafla, GOP Y›ld›ztabya, Eyüp, Seyrantepe Polis
Lojmanlar›, Tarabya Cumhuriyet
Ürkmez, Özdere Ondörtevler, Çeflme Dalyan,
Güzelbahçe, Çeflme fiifne, Torbal›, Bergama K›n›k,
Bay›nd›r, Tire, Buca ‹nönü, Menemen Sevgiyolu
Sarayalt›, Göksun
‹stasyon
Çengeller
Develi, Belsin
Yaylac›k, Menderes
Yedi Aral›k
Gölcük Otosan, ‹zmit Yar›mca Atalar, Kand›ra
Selçuklu, Kulu, Telegrafç›
Tavflanl›, Merkez, Tavflanl› Çarfl›, Gediz
Dernek, ‹smetpafla, Hastaneler, Kanalboyu, Milli
Egemenlik
Turgutlu, Akhisar Reflatbey, Toki, Köprübafl›, Gölmarmara
Datça, Fethiye Kesikkap›, Fethiye Hisarönü, Milas Ören,
Bodrum Gümbet, Bodrum Akçaalan, Fethiye Çal›fl, Milas
Akkent
Merkez, Ürgüp
Bor
Yeni Vilayet
Karasu Merkez FRC
Bahçelievler, Atakum, Afl›kpafla, Gazi, Vezirköprü
Çerkezköy Cadde, Çorlu Emlak Konutlar›
Erbaa, Turhal, Zile, Karfl›yaka
Of, Yeni Cuma, Sürmene
Banaz
Armutlu, Esenköy, 100. Y›l, Sahil
Sorgun, Lise Caddesi
Karadeniz Ere¤li, Karadeniz Ba¤l›k, Devrek ‹nönü,
Çaycuma ‹stasyon

toplam 25 Tansafl ma¤azas›

toplam 201 fiok ma¤azas›

‹stanbul

‹zmir

Kahramanmarafl
Karaman
Kastamonu
Kayseri
K›r›kkale
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya

Manisa
Mu¤la

Nevflehir
Ni¤de
Osmaniye
Sakarya
Samsun
Tekirda¤
Tokat
Trabzon
Uflak
Yalova
Yozgat
Zonguldak

1 Ramstore ma¤azas›

Kazakistan Dirjinskovo



24 M‹GROS TÜRK T.A.fi. 2008 Faaliyet Raporu

Migros 2008 Y›l› Faaliyetleri

Migros Sat›fl Süreci ve Ça¤r›

fiirket'in ana hissedar› Koç Holding A.fi. 
18 Haziran 2007'de J.P. Morgan plc yat›r›m
bankas›n› Migros ile ilgili hisse sat›fl› da dahil,
her türlü stratejik alternatifi de¤erlendirmek üzere
yetkilendirmifltir. Koç Holding ile Moonlight 
Capital S.A. aras›nda, fiirket'in 178.030.000 YTL'lik
sermayesinde Koç Holding taraf›ndan sahip
olunan %50,83259'luk pay› temsil eden, her biri
1 YKr nominal de¤erli 9.049.727.256 adet hissenin
1.977.365.405,44 YTL bedel karfl›l›¤›nda sat›fl›
için 13 fiubat 2008 tarihinde bir hisse devir
sözleflmesi imzalanm›flt›r. Moonlight
Perakendecilik ve T.A.fi.’ye hisse devri 
30 May›s 2008'de tamamlanm›flt›r. Bu sat›n alma
toplam 3,8 milyar YTL (3,15 milyar dolar) flirket
de¤erine karfl›l›k gelmektedir. Moonlight ça¤r›
öncesi 08, 11, 18 ve 19 A¤ustos 2008 tarihlerinde
‹MKB Ulusal Pazarda yapt›¤› al›mlarla 
Migros'taki pay oran›n› %81,59452'ye, pay tutar›n›
da 145.262.716,56 YTL'ye ç›karm›flt›r.

Moonlight taraf›ndan SPK'ya yap›lan ça¤r›
baflvurusunda beheri 1 YKr olan 1 hisse için
ça¤r› fiyat›, Moonlight'›n Koç Holding'e hisse
al›m›nda ödedi¤i toplam net tutar›n
(1.922.439.587,64 YTL) sat›n al›nan toplam hisse
adedine (9.049.727.256 adet) bölünmesiyle
0,21243 YTL olarak hesaplanm›flt›r. Sermaye
Piyasas› Kurulu'nun 22 A¤ustos 2008 tarih ve
23/909 karar› uyar›nca ça¤r› fiyat›, ilgili tutara 
15 Haziran 2008 tarihi ile 30 Temmuz 2008 tarihi
aras›nda geçen 45 günlük süre için, TCMB'nin
28 Aral›k 2007 tarihinden itibaren avans
ifllemlerinde uygulad›¤› %27 avans faiz oran›
kullan›larak faiz eklenmesiyle, beheri 1 YKr olan
1 hisse için 0,2195 YTL'ye yükseltilmifltir.

Ça¤r› ilan› 03 Ekim 2008 tarihinde Sabah ve
Hürriyet gazetelerinde ve fiirket kurumsal internet
sitesinde (www.migros.com.tr) yay›nlanm›flt›r.

Ça¤r› süreci 06 Ekim 2008 tarihinde bafllam›fl ve
20 Ekim 2008 tarihinde sona ermifltir. Ça¤r›
ifllemleri ‹fl Yat›r›m Menkul De¤erler A.fi. taraf›ndan
yürütülmüfltür.

Ça¤r› Öncesi Sermaye Da¤›l›m›

06 Ekim 2008-20 Ekim 2008 tarihleri aras›nda
yap›lan ça¤r›ya toplam 1.491 hissedar kat›lm›fl
olup Moonlight taraf›ndan Migros'un sermayesinin
%16,31'ine karfl›l›k gelen tutarda pay toplanm›flt›r.

Ça¤r› Sonras› Sermaye Da¤›l›m›

Moonlight ça¤r› sonras›nda, ‹MKB'de Migros
sermayesinin %0,02 oran›nda hisse daha alarak
Migros'taki hisse pay›n› %97,92'ye ç›karm›flt›r.
Buna göre, Migros Türk T.A.fi.'nin 31.12.2008
itibar›yla sermaye da¤›l›m› afla¤›daki gibidir:

Ad› Pay Oran› Pay Tutar
(%) (YTL)

Moonlight 81,59 145.262.716,56
Perakendecilik ve Tic. A.fi.
Halka Aç›k K›s›m 18,41 32.767.283,44
Toplam 100,00 178.030.000,00

Migros Türk T.A.fi.

Ad› Pay Oran› Pay Tutar
(%) (YTL)

Moonlight 97,90 174.293.340,15
Perakendecilik ve Tic. A.fi.
Halka Aç›k K›s›m 2,10 3.736.659,85
Toplam 100,00 178.030.000,00

Migros Türk T.A.fi.

Ad› Pay Oran› Pay Tutar
(%) (YTL)

Moonlight 97,92 174.323.340,16
Perakendecilik ve Tic. A.fi.
Halka Aç›k K›s›m 2,08 3.706.659,84
Toplam 100,00 178.030.000

Migros Türk T.A.fi.
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‹fltirak Sat›fllar›

• Tan› Pazarlama ve ‹letiflim Hizmetleri

Migros'un 21 May›s 2008 tarihinde yap›lan
Yönetim Kurulu Toplant›s›nda;

fiirket'in sermayesinin %32'si oran›nda hissesine
sahip oldu¤u yurt içi ifltiraklerinden Tan›
Pazarlama ve ‹letiflim Hizmetleri A.fi.'deki (“Tan›
Pazarlama”) beheri 10 Ykr'lik 7.680.000 YTL
nominal de¤erde 76.800.000 adet hissesinin
tamam›n›n, 31 Aral›k 2007 tarihli SPK tebli¤lerine
uygun haz›rlanm›fl UFRS finansal tablolar›ndaki
de¤eri olan 1.729.000 YTL bedelle yukar›da yer
alan flirketlere belirtilen koflullarla sat›lmas›na
karar verilmifltir.

Söz konusu sat›fl tutar› nakden ve peflin olarak
tahsil edilmifltir. Migros'un Tan› Pazarlama'da
sahip oldu¤u %32 oran›nda hissenin yukar›da
belirtilen flirketlere sat›fl› sonras›nda Tan›
Pazarlama'da hisse pay› kalmam›flt›r. Söz konusu
ifltirak sat›fl›nda ifltirak sat›fl kâr› oluflmam›flt›r.

• Tat Konserve Sanayi A.fi.

Migros'un 22 May›s 2008 tarihinde yap›lan
Yönetim Kurulu Toplant›s›nda;

fiirket'in sermayesinin %2,87'si oran›nda hissesine
sahip oldu¤u yurt içi ifltiraklerinden Tat Konserve
Sanayi A.fi.'deki (“Tat Konserve”) beheri 1 Ykr'lik
3.901.303,08 YTL nominal de¤erde 390.130.308
adet hissesinin tamam›n›n geriye dönük hisse
fiyatlar› ve fiirketimizin 31 Aral›k 2007 tarihli 
SPK tebli¤lerine uygun haz›rlanm›fl UFRS 
finansal tablolar›ndaki de¤eri dikkate al›narak
11.860.000 YTL peflin bedelle Koç Holding
A.fi.'ye sat›lmas›na karar verilmifl olup sat›fl ifllemi
tamamlanm›flt›r.

Söz konusu sat›fl tutar› nakden ve peflin olarak
tahsil edilmifltir. Migros'un Tat Konserve'de sahip
oldu¤u %2,87 oran›nda hissenin Koç Holding
A.fi.'ye sat›fl› sonras›nda Tat Konserve'de hisse
pay› kalmam›flt›r. Hisse sat›fl› neticesinde
1.090.000 YTL ifltirak sat›fl kâr› oluflmufl olup,
söz konusu kâr›n ne flekilde de¤erlendirilece¤i
hususunda al›nm›fl bir karar mevcut de¤ildir.

• Koçtafl Yap› Malzemeleri T.A.fi.

Migros'un 22 May›s 2008 tarihinde yap›lan
Yönetim Kurulu Toplant›s›nda;

fiirket'in sermayesinin %9,24'ü oran›nda hissesine
sahip oldu¤u yurt içi ifltiraklerinden Koçtafl Yap›
Marketleri Ticaret A.fi.'deki (“Koçtafl”) beheri 
100 YTL'lik 2.716.400 YTL nominal de¤erde
27.164 hissesinin tamam›n›n 24 Aral›k 2007 tarihli
Deloitte Dan›flmanl›k A.fi. taraf›ndan tanzim
edilmifl hisse de¤erleme çal›flmas› neticesinde
ortaya ç›kan ve 31 Aral›k 2007 tarihli SPK
tebli¤lerine uygun haz›rlanm›fl UFRS finansal
tablolar›ndaki de¤eri dikkate al›narak 23.099.000
YTL peflin bedelle Koç Holding A.fi.'ye
sat›lmas›na karar verilmifl olup sat›fl ifllemi
tamamlanm›flt›r.

Söz konusu sat›fl tutar› nakden ve peflin olarak
tahsil edilmifltir. Migros'un Koçtafl'ta sahip oldu¤u
%9,24 oran›nda hissenin Koç Holding A.fi.'ye
sat›fl› sonras›nda Koçtafl'ta hisse pay› kalmam›flt›r.
Hisse sat›fl› neticesinde 20.155.000 YTL ifltirak
sat›fl kâr› oluflmufl olup, söz konusu kâr›n ne
flekilde de¤erlendirilece¤i hususunda al›nm›fl bir
karar mevcut de¤ildir.

• Entek Elektrik Üretimi A.fi.

Migros'un 21 May›s 2008 tarihinde yap›lan
Yönetim Kurulu Toplant›s›nda;

fiirket'in 0,60 YTL nominal de¤erde hissesine sahip
oldu¤u yurt içi ifltiraklerinden Entek Elektrik Üretimi
A.fi.'deki (“Entek”) beheri 5 Ykr'lik 12 adet hissesinin
0,60 YTL bedelle Aygaz A.fi.'ye sat›lmas›na karar
verilmifl olup sat›fl ifllemi tamamlanm›flt›r.

Söz konusu sat›fl tutar› nakden ve peflin olarak
tahsil edilmifltir. Migros'un Entek'te sahip oldu¤u
hissenin Aygaz A.fi.'ye sat›fl› sonras›nda Entek'te
hisse pay› kalmam›flt›r.

Al›c›lar Hisse Oran› Sat›fl Fiyat›
(%) (YTL)

Koçtafl Yap› Marketleri T.A.fi. 12 648.375,00
Aygaz A.fi. 10 540.312,50
Opet Petrolcülük A.fi. 10 540.312,50

Toplam 32 1.729.000,00

Tan› Pazarlama Hisse Sat›fl›na ‹liflkin Bilgi



‹fltirak Al›fllar›

• Sanal Merkez T.A.fi.

Migros'un 21 May›s 2008 tarihinde yap›lan
Yönetim Kurulu Toplant›s›nda;

Sanal Merkez T.A.fi.'nin sermayesinde;
• Temel Ticaret ve Yat›r›m A.fi.'nin sahibi oldu¤u

44,99 YTL nominal de¤erdeki 4.499 adet 
hissenin 169,57 YTL peflin bedelle,

• Koçsistem Bilgi ve ‹letiflim Hizmetleri A.fi.'nin
sahibi oldu¤u 89.999,96 YTL nominal 
de¤erdeki 8.999.996 adet hissenin 339.220,10
YTL peflin bedelle ve

• Koç Yap› Malzemeleri T.A.fi.'nin sahibi oldu¤u
0,01 YTL nominal de¤erdeki 1 adet hissenin
0,04 YTL peflin bedelle,

olmak üzere Migros'un 31 Aral›k 2007 tarihli SPK
tebli¤lerine uygun olarak haz›rlanm›fl UFRS
finansal tablolar›nda yer alan de¤er üzerinden

hesaplanan toplam 339.389,71 YTL karfl›l›¤›nda
sat›n al›nmas›na karar verilmifl olup al›m ifllemi
tamamlanm›flt›r.

Migros’un 22 May›s 2008 tarihinde yap›lan
Yönetim Kurulu Toplant›s›nda;

Sanal Merkez T.A.fi.’nin sermayesinde; Koç
Holding A.fi.’nin sahibi oldu¤u 45.000,00 YTL
nominal de¤erdeki 4.500.000 adet hissenin,
Migros’un 31 Aral›k 2007 tarihli SPK tebli¤ine
uygun olarak haz›rlanm›fl UFRS finansal
tablolar›nda yer alan de¤er üzerinden hesaplanan
169.610,13 YTL peflin bedel karfl›l›¤›nda sat›n
al›nmas›na karar verilmifl olup al›m ifllemi
tamamlanm›flt›r.

Koç Holding A.fi. hisselerinin de al›nmas›
sonras›nda Migros’un Sanal Merkez T.A.fi.’deki
hisse pay› %99,99 olmufltur.
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Migros Türk T.A.fi. ve Moonlight Perakendecilik
ve Ticaret A.fi. birleflmesi hakk›nda bilgi

Migros Yönetim Kurulu, daha etkin yönetim ve
Migros'un sermaye yap›s›n› optimum hale
getirmesi amac›yla, ilgili kanunlar ve mevzuat
çerçevesinde, Migros ve Moonlight'›n
birleflmesine karar vermifltir. Birleflme sonucunda,
Moonlight ve Migros'un ayn› ticari yap› alt›nda
tek bir tüzel kiflilik olarak faaliyet gösterecek
olmalar› sayesinde gerekli sinerji yarat›lm›fl
olacakt›r.

Birleflme, Migros'un Moonlight'a kat›larak
tasfiyesiz infisah› ve Migros'un bütün aktif ve
pasifi ile vergisiz olarak ve kül halinde Moonlight
taraf›ndan “devir” al›nmas› suretiyle Sermaye
Piyasas› Kurulu'nun Seri: I, No: 31 say›l› Birleflme
‹fllemlerine ‹liflkin Esaslar Tebli¤i, Türk Ticaret
Kanunu'nun devralma yolu ile birleflmeyi
düzenleyen 451. maddesi ve ilgili di¤er maddeleri
ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20.
maddelerine istinaden gerçeklefltirilecektir.

Birleflme ifllemine, her iki flirketin 30 Eylül 2008
tarihli Baflaran Nas Ba¤›ms›z Denetim ve Serbest
Muhasebeci ve Mali Müflavirlik A.fi. 
(a member of PricewaterhouseCoopers)
taraf›ndan denetlenen konsolide finansal tablolar›
ve Moonlight'›n 30 Eylül 2008 tarihli özel amaçl›
proforma finansal bilgiler ve ba¤›ms›z do¤rulama
raporu esas al›nacakt›r. Birleflmeye iliflkin olarak
Sermaye Piyasas› Kurulu'nun Seri: I, No: 31 say›l›
Birleflme ‹fllemlerine ‹liflkin Esaslar Tebli¤i
hükümleri uyar›nca T.C. ‹stanbul 5. Asliye Ticaret
Mahkemesi'nin görevlendirdi¤i bilirkifliler
taraf›ndan “Bilirkifli Raporu” ve uzman kurulufl
Ernst Young Kurumsal Finansman Dan›flmanl›k
A.fi. (An Affiliated Firm of Ernst & Young
International) taraf›ndan “Uzman Kurulufl Raporu”
haz›rlanm›flt›r.

Bilirkifli raporunda ve Uzman Kurulufl Ernst Young
Kurumsal Finansman Dan›flmanl›k A.fi. (An
Affiliated Firm of Ernst & Young International)
taraf›ndan düzenlenen raporda; ‹ndirgenmifl Nakit
Ak›mlar› (“‹NA”), Piyasa Yaklafl›m› (“PY”) ve
Özkaynak Yöntemi (“ÖY”) yöntemlerine göre
tespit yap›lm›fl ve afla¤›da yer alan oranlar
belirlenmifltir.

Buna göre birleflme yöntemi, SPK muhasebe ve
raporlama ilkelerine uygun olarak haz›rlanm›fl 
30 Eylül 2008 tarihli konsolide mali tablolara göre
hesaplanan ‹NA ve PY yönteminin ortalamas›
olarak belirlenmifl olup, birleflme oran› 0,97918
ve hisse de¤ifltirme oran› 1,00 olarak tespit
edilmifltir.

Bu devir ifllemi dolay›s› ile Moonlight sermayesi
174.323.340 YTL'den 3.706.660 YTL art›r›lmak
suretiyle 178.030.000 YTL'ye ibla¤ edilecektir.
Migros'un Moonlight haricindeki ortaklar›na iflbu
devir nedeniyle yukar›da belirtilen de¤iflim oran›
üzerinden toplam 3.706.660 YTL nominal
de¤erinde 370.666.000 adet Moonlight
Perakendecilik ve Ticaret Anonim fiirketi (birleflme
sonras› Migros Ticaret Anonim fiirketi) hissesi
bedelsiz olarak kayden verilecektir.

Birleflme ifllemleri ile ilgili SPK onay›, SPK’n›n 
24 Mart 2009 tarihli toplant›s›nda al›nm›fl olup,
birleflmeye iliflkin duyuru metni 28 Mart 2009
tarihinde Radikal ve Dünya gazetelerinde
‹MKB’nin internet sitesinde ve Migros’un kurumsal
internet sitesinde (www.migros.com.tr)
yay›nlanm›flt›r.

Birleflme ifllemi kapsam›nda, Moonlight
Perakendecilik ve T.A.fi.'nin birleflme sonras›
ticaret unvan› “Migros Ticaret Anonim fiirketi”
olarak de¤ifltirilecektir.
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Yöntem Birleflme De¤ifltirme
Oran› Oran›

‹NA 0,97918 1,00
PY 0,97918 1,00
ÖY 0,99159 0,399

Migros 2008 Y›l› Faaliyetleri
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Pazarlama ve Sat›fl Aktiviteleri

Migros Club ve CRM (Müflteri ‹liflkileri Yönetimi)

Perakende sektörünün ilk sadakat program› olan
ve halen perakende sektöründeki en büyük kart
program› olmaya devam eden Migros Club Kart,
2008 y›l›nda 10. y›l›n› kutlam›flt›r. Migros Club,
geçen zaman içinde çarp›c› kampanya ve
aktiviteler ile geliflirken, müflterisine farkl› ve
yaflam biçimine uyan avantajlarla daha da
yak›nlaflm›flt›r. 10. y›l kutlamalar› da bu
yak›nlaflman›n yans›malar›n› içeren bir coflkuda
yap›lm›flt›r.

Migros Club 10. y›l›nda bir ilki gerçeklefltirerek,
22 May›s günü Türkiye genelinde 42 ilde 73
Migros ma¤azas›nda ayn› anda, “Migros Club
10. y›l pastas›”n› ma¤aza yönetimi, ma¤aza
personeli ve müflterileri ile birlikte kesmifltir. Farkl›
yaflam tarzlar› dikkate al›narak düzenlenen
etkinlikler çerçevesinde Migros Club Kart'l›lar
birbirinden e¤lenceli aktivitelere de kat›lma imkan›

bulmufllard›r. Bu kapsamdaki
ilk etkinlik ‹zmir Ege Park'ta
gerçeklefltirilmifl ve tan›nm›fl
bir sanatç› Migros Club üyeleri
ile güzellik s›rlar›n› paylaflm›flt›r.
Adana'daki Migros Club
üyeleri, yine tan›nm›fl
sanatç›lar ile biraraya gelip,
yarat›c›l›klar›n› ortaya
koymufllard›r. Hayata dair püf
noktalar›, güzellik ve güzel
yaflam s›rlar›n›n paylafl›ld›¤›
etkinlikte, müflterilerle  ayr›ca
evlerinde kullanabilecekleri
pratik uygulamalar anlat›lm›flt›r.
Ankaral› Migros Club üyeleri
ise aileleriyle birlikte kat›ld›klar›
'Eti mangal› bizden, piflirmesi
yemesi sizden!' etkinli¤i ile
keyifli bir piknik deneyimi

yaflam›fllard›r. ‹stanbullu Migros Club Üyeleri için
Parkorman'da kurulan aç›k hava mutfa¤›nda,
ünlü bir sanatç› çocuklara özel keyifli menüler
haz›rlam›flt›r. Antalya'daki Migros Club üyeleri
ise aç›k hava sinemas›nda, yazl›k sinema keyfi
yaflama f›rsat› bulmufllard›r.

2007 y›l›nda tedarikçilerine, müflterileriyle ilgili
detayl› istatistiksel profilleme analizlerini sistematik
olarak almay› sa¤layan CRM portal›n› sunan
Migros Club, 2008 y›l›nda bu portala yeni raporlar
ekleyerek, tedarikçilerin çal›flmalar›n› daha verimli
hale getirmelerine imkan sa¤lam›flt›r.
Tedarikçilere, portal›n kullan›m› ile ilgili periyodik
e¤itimler düzenlenmifl ve tedarikçilerin,
müflterilerini daha iyi tan›malar› sa¤lanm›flt›r.
2008 y›l›nda yine tedarikçilerle yap›lan iflbirli¤i
sonucu 2,4 milyon Migros Club üyesine özel
kampanya teklifleri sunulmufltur.

2008 y›l›nda, Migros ma¤azalar›n›n içinde bulunan
kiosklar›n hizmet kalitesi iyilefltirilerek “Clubmatik”
ad› ile relansman› yap›lm›flt›r. Müflterilerin
“Clubmatik”leri ma¤azada daha rahat bulmalar›n›
sa¤lamak için, tüm Clubmatik’ler özel olarak
giydirilmifltir. Clubmatik'lerin bilinirli¤ini artt›rmak
ve kullanma kolayl›¤›n› müflterilere göstermek
için Aral›k ay›nda Clubmatik'leri kullanan
müflterilerimize yönelik çekilifl kampanyas›
bafllat›lm›flt›r. Migros Club üyeleri, sadece
kartlar›n› Clubmatik'lerden geçirerek, otomobil
ödüllü çekilifl kampanyas›na kat›lma f›rsat› elde
etmifllerdir.

Tüm bu çal›flmalar sonucunda Migros Club 2008
y›l›nda aktif olarak yaklafl›k 5 milyon kifli taraf›ndan
kullan›lm›flt›r. Migros Club Kart ile yap›lan sat›fllar›n
oran› ise %78 olarak gerçekleflmifltir.

Migros Club Kart
Aktif Müflteri Say›s› (milyon)

5,0

06 07 08

Migros Al›fllar›nda
B2B’nin Pay› (%)

85
89

80

06 07 08

Yurt ‹çi Müflteri
Say›s› (milyon)

287

06 07 08

259
241

4,74,7
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Kategori Yönetimi

De¤iflen perakende koflullar›na ve müflteri
beklentilerine daha iyi cevap verebilmek amac›yla,
daha önceden Migros format›nda hizmet
vermekte olan Kayseri ve Manisa ma¤azalar›,
5M format›na dönüfltürülmüfltür. 2007 y›l›nda
Antalya, Beylikdüzü ve Ankara ma¤azalar› için
de uygulanan ve hipermarket format›na geçiflle
birlikte yaklafl›k %30 ciro art›fl› sa¤layan bu
dönüflüm, Kayseri ve Manisa ma¤azalar›nda
baflar› ile sonuçlanm›fl ve ma¤aza cirolar›nda
%100'ün üzerinde art›fllar sa¤lanm›flt›r.

Birden fazla marka ile faaliyet gösterilmekte olan
süpermarket segmentinde Migros ve Tansafl
markalar›n›n birbirlerinden farkl›laflt›r›lmalar›
amac›yla bafllat›lan Tansafl Marka
Konumland›rma çal›flmalar› tamamlanm›fl ve y›l
sonundan itibaren uygulamaya bafllanm›flt›r.

Yap›lan indirimlerin ve kampanyalar›n etkisiyle,
son yedi y›lda oldu¤u gibi, 2008 y›l›nda da Migros
ortalama fiyat de¤iflimi yine enflasyonun alt›nda
kalm›flt›r. 2008 y›l› için TÜ‹K taraf›ndan aç›klanan
ortalama TÜFE enflasyonu %10,06'd›r.

De¤iflen rekabet koflullar› karfl›s›nda, 2008 y›l›nda
art›r›lan Fiyat Rekabet Bölgelerinde yeralan
ma¤azalar ve rakip ma¤azalar ile rekabette
kullan›lan ürün portföyü güncellenerek, daha
rekabetçi bir yap›ya kavuflulmufltur.

Pazarda, özellikle lokal rekabet için oldukça önem
teflkil eden, yöresel ürünlere yönelik yap›lanma
çal›flmalar› tamamlanm›fl ve uygulamaya
al›nm›flt›r.

fiirket'in rekabette farkl›l›k yaratmak için oldukça
önem verdi¤i market markal› ürünlerin
yönetiminde yeniden yap›lanmaya gidilmifl ve
2009 y›l›nda uygulamaya geçirilecek önemli
kararlar al›nm›flt›r.

Tüketici ihtiyaçlar› ve tüketim al›flkanl›klar›ndaki
de¤ifliklikler do¤rultusunda yap›lan portföy
de¤ifliklikleri sonucunda, ma¤aza reyon metrajlar›
yeniden de¤erlendirilmifl ve gerekli de¤ifliklikler
yap›lm›flt›r. Raf Yönetim Sisteminde yaz›l›m
de¤iflikli¤ine gidilerek, her bir kategori
yöneticisinin tüm formatlar›ndaki reyonlar›n›
yönetebilmesine imkan tan›nm›flt›r. Bu de¤ifliklikle,
ma¤azalar›n ürün portföylerini sürekli güncel
tutmalar› sa¤lanm›flt›r.

De¤erli Sat›fl Alanlar›n›n daha verimli yönetilmesi
amac›yla kasa önü alanlar›n›n detayland›r›larak
dönemsel pazarlanmas› uygulamas›na geçilmifltir.

Tansafl, Migros ve fiok ma¤azalar›nda devam
etmekte olan otomatik siparifl uygulamas›, ürün
bulunurluk oran›n›n kaydade¤er oranda
art›r›lmas›n› sa¤lam›flt›r.

Migros için 2008 y›l›, promosyonlar›n daha da
artt›¤› bir y›l olmufltur. Sürekli devam eden
kataloglar ve hafta sonu indirimlerinin yan› s›ra,
“Y›ld›zl› Günler”, “40 Üründe %40 ‹ndirim”,
“Gördü¤ünüze ‹nan›n”, “Yetiflen Al›yor”, “Taze
Ürünlerde ‹ndirim”, “‹kincisi %50 ‹ndirimli” gibi
birbirinden cazip kampanyalar gerçeklefltirilmifltir.
Ayr›ca Ramazan döneminde bir Migros klasi¤i
haline gelen “Geleneksel Ramazan
Kampanyalar›”na devam edilmifltir.

Migros 2008 Y›l› Faaliyetleri

%22Di¤er
Kartl› Sat›fl %78

Metrekare Bafl›na Sat›fllar
Yurt ‹çi (USD)

6.096

06 07 08

5.982

5.222

19,5

06 07 08

18,4

16

Müflteri Bafl›na Sat›fllar
Yurt ‹çi (USD)

Yurt ‹çi 2008 Y›l›
Migros Kartl› Sat›fllar (%)

De¤iflen rekabet
koflullar› karfl›s›nda,
2008 y›l›nda art›r›lan
Fiyat Rekabet
Bölgelerinde yeralan
ma¤azalar ve rakip
ma¤azalar ile
rekabette kullan›lan
ürün portföyü
güncellenerek, daha
rekabetçi bir yap›ya
kavuflulmufltur.
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Migros Ça¤r› Merkezi

Y›lda 300 milyon müflterinin tercihi olan Migros,
bu ilgi ile büyümeye devam etmektedir.
Müflterilerine keyifli al›flverifl sunma hedefinde
olan Migros, al›flverifl sonras›nda da
müflterilerinden gelen geri bildirimleri titizlikle
de¤erlendirmekte, sürekli geliflen hizmetler
sunarak, tüm süreçlerini ilerleyen standartlara
göre iyilefltirmek amac›ndad›r.

fiirket taraf›ndan benimsenmifl “Müflteri Odakl›l›k”
de¤eri dahilinde hedef, müflterilerin beklenti ve
ihtiyaçlar›n› karfl›lamak de¤il müflterilerin
beklentilerini “aflmaya” odaklanmakt›r. Müflteri
memnuniyetini en ön planda tutan Migros'un,
büyük önem arz eden müflteri uyar› ve önerilerinin
de¤erlendirilmesi konusunda tüm formatlar için
ayr› k›r›l›m› bulunan 444 10 44 numaral› Müflteri
Hizmetleri Hatt› hizmet vermektedir.

Bu sayede al›nan her türlü geri bildirim
de¤erlendirilmekte ve gereken iyilefltirme
çal›flmalar› yap›lmaktad›r. Ça¤r› Merkezine uyar›,
dilek, öneri ve teflekkür gibi de¤iflen içeriklerde
y›lda ortalama 300.000 ça¤r› ulaflmaktad›r.
Ça¤r›lar›n %90'› 48 saat içinde çözümlenmekte
ve müflterilere geri dönüfl sa¤lanmaktad›r.
Kurulmufl olan sistematik alt yap› sayesinde tüm
iletiler, konusuna göre ilgili birim yöneticisine
otomatik olarak ulaflmakta, 48 saatlik süre afl›m›
gerçekleflti¤i taktirde müflteri memnuniyeti
sa¤lanana kadar bir üst yönetim seviyesine
ulaflmaktad›r.

Ayr›ca Migros fleffafl›k politikas› dahilinde tüm
yöneticilerin isim ve adreslerini internet sitesinde
bulunan “Kim Kimdir? Genel Müdürlük”
bölümünde direkt ulafl›m için yay›nlamaktad›r.
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Kangurum ve Sanal Market

www.kangurum.com.tr

Sanal Merkez T.A.fi. (“Sanal Merkez”), Kangurum
ve Migros Sanal Market operasyonlar›n›
bünyesinde toplam›flt›r. Sanal Merkez, Kangurum
markas› ile 2000 y›l›ndan beri müflterilerine adrese
teslim sat›fl hizmeti sunmaktad›r. Hizmetlerini
internet, telefon ve kiosk ile sunan Kangurum,
içerisinde farkl› kategorilerden çeflitli ma¤azalar›n
yer ald›¤› sanal bir al›flverifl merkezidir.
Kangurum'da, markalar› ve kaliteleri ile kendini
ispatlam›fl seçkin ma¤azalar›n, 100 binden fazla
ürün çeflidi 365 gün, 24 saat müflterilerin
be¤enisine sunulmaktad›r.

Türkiye'de internet üzerinden al›flveriflin önde
gelen sitelerinden birisi olan Kangurum'u, 2008
y›l›nda ayda ortalama 200 bin kifli ziyaret etmifl,
ayl›k ortalama siparifl say›s› 20 bine ulaflm›flt›r.

1997 y›l›nda faaliyete bafllayan ve 2000 y›l›ndan
beri operasyonlar›na Kangurum bünyesinde
devam eden Migros Sanal Market, 01 May›s 2008
tarihi itibariyle yap›lan yeni düzenlemeyle,
ürünlerini müflterilerine Migros kasa sat›fl faturas›
ile teslim etmeye bafllam›flt›r. Migros Sanal Market,
2008 y›l›nda hizmet alan›n› geniflleterek
operasyonlar›n› 10 ile ve 26 ma¤azaya yaym›flt›r.
Sanal Market siparifllerinin teslim edildi¤i araç
say›s› 44'e, da¤›t›m personeli say›s› 127'ye
ulaflm›flt›r. Yaz aylar›nda hizmet kapsam›n›
geniflleterek yazl›k bölgelerde de hizmet veren
Migros Sanal Market, marinalar› olan yazl›k
bölgelerde yatlara da teslimat yapmaktad›r. Yaz
aylar›nda mevcut teslimat bölgelerine ek olarak;
Marmaris, Kufladas›, Didim, Çeflme, Fethiye ve
Göcek de teslimat alanlar›na eklenmektedir.
Sezonluk da¤›t›m noktalar› ile da¤›t›m noktas›
31'i bulmaktad›r.

Migros CRM entegrasyonu ile beraber
Kangurum'da uygulanan CRM operasyonlar›,
firmalara özel reklam, banner, mailing çal›flmalar›
ve di¤er kampanyalar ile yarat›c› pazarlama
uygulamalar›, müflterileri ve iflbirli¤i yap›lan
firmalar› 2008 y›l›nda da memnun etmeye devam
etmifltir.

Kangurum, 2008 y›l›nda da al›flverifl fonksiyonlar›n›
yenilemifl ve gelifltirmifltir.

Migros Sanal Market, müflterilerin siparifllerini
planlanmas›na olanak veren Periyodik Siparifl
özelli¤ini devreye alarak önemli bir memnuniyet
yaratm›flt›r.

Sanal Market, tüm Migros CRM kampanyalar›n›
uygulaman›n yan› s›ra, yaln›zca internette
uygulanan kampanyalar› devreye alarak bir ilke
daha imza atm›flt›r.

2008 y›l›ndan itibaren, müflteriler siparifl teslim
edilen bölgelere özel bölgesel kampanyalardan
da faydalanma imkan›na kavuflmufltur.

Kiflisellefltirme çal›flmas› kapsam›nda CRM ile
entegre flekilde müflterilerine alternatif ürün
önerilerinde bulunarak sepet ortalamalar›nda
art›fl sa¤lanm›flt›r.

2008 y›l› Kangurum'un yaln›zca müflterilerine
de¤il, tedarikçilerine de katma de¤er sa¤lad›¤›
önemli bir y›l olmufltur. Sanal Market bütün
olanaklar›n› tedarikçileri ile paylaflmaya yönelik
çabalar›n› art›rarak sürdürmeye kararl›d›r.

Web sitesine “Size Özel”, “Haftan›n ‹ndirimli
Ürünleri”, “Haftasonu Kampanyalar›”, “Y›lbafl›”,
“Migroskop” vs. gibi özel günler ve özel
kampanyalar eklenerek, dinamik ve de¤iflken bir
görünüm kazand›r›lm›flt›r.

Migros 2008 Y›l› Faaliyetleri

Migros Sanal Market,
2008 y›l›nda hizmet
alan›n› geniflleterek
operasyonlar›n› 10 ile
ve 26 ma¤azaya
yaym›flt›r. Sanal
Market siparifllerinin
teslim edildi¤i araç
say›s› 44'e, da¤›t›m
personeli say›s› 127'ye
ulaflm›flt›r.
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Kurban sat›fl›, y›llar›n getirdi¤i tecrübe birikimi
ile, 2008 y›l›nda da Kurban Bayram›na denk gelen
Aral›k ay›nda baflar› ile gerçeklefltirilmifltir. Migros,
Tansafl, Macrocenter ma¤azalar› ile internet ve
ça¤r› merkezi arac›l›¤› ile al›nan tüm adrese teslim
kurban sipariflleri Kangurum taraf›ndan müflterinin
tercihine göre hay›r kurumlar›na ba¤›fllanm›fl
veya Migros Sanal Market da¤›t›m ekipleri
taraf›ndan istenilen adreslere bayram›n ikinci ve
üçüncü günü teslim edilmifltir. Bu amaçla
www.kangurum.com.tr' nin yan› s›ra mikro site
yaklafl›m› ile www.e-kurban.com faaliyete
geçirilmifltir.

Kangurum, 2007 y›l›n›n Aral›k ay›nda çal›flmalar›
tamamlanan Garanti CepBank Al›flverifl hizmetini,
2008 y›l›n›n ilk aylar›nda lansman›yla birlikte
hayata geçiren ilk 5 flirketten biri olmufltur.
‹nternetten yap›lan al›flverifllerde kredi kart› veya
hesap bilgilerini paylaflmaya gerek kalmadan,
sadece cep telefonu numaras›yla ödeme yapma
imkan› sa¤layan bu uygulamada, kredi kart›na
bonus ve taksit kullan›m›, banka kart›nda bonus
kullan›m› ve peflin ödeme, vadesiz hesapta da
sadece peflin ödeme yap›labilmektedir.

Kangurum, CepBank uygulamas›n›n yan› s›ra,
2008 y›l›nda 5070 say›l› Elektronik ‹mza Kanununa
uygun olarak “Turkcell Mobil ‹mza”y› ilk kez
uygulayan web sitesi unvan›n› kazanm›flt›r.

Kangurum, müflteri memnuniyeti odakl› pazarlama
ilkesini temel alarak, mal de¤il hizmet satt›¤›
bilinci ile hizmet kalitesini her zaman en üst
seviyede tutmakta ve her al›flveriflte müflterilerini
kendisine daha ba¤l› hale getirmeye
çal›flmaktad›r. Müflteri hizmetleri servisi, haftan›n
7 günü telefonuna gelen ça¤r›lar› ve gönderilen
e-postalar› büyük bir dikkat ve titizlikle
cevaplamaktad›r.



34 M‹GROS TÜRK T.A.fi. 2008 Faaliyet Raporu

Migros 2008 Y›l› Faaliyetleri

Bilgi Teknolojileri

CRM Kampanya Yönetim Arac› Projesi
2007 y›l›nda CRM kampanya yönetim arac› olarak
sat›n al›nan “Oracle Siebel” proje çal›flmalar›,
2008 y›l›nda bafllam›fl ve uygulamaya geçirilmifltir.
Kifliye ve segmente özel haz›rlanan CRM
kampanyalar›, bu araç vas›tas› ile daha az BT
deste¤i al›narak, genel olarak ifl ekibi taraf›ndan
yönetilebilmektedir.

Müflteri ‹letiflim Kanallar› Zenginlefltirme
2008 y›l› içerisinde mevcut müflteri iletiflim
kanallar›na yeni bir kanal eklenmifltir:
“www.mobil.migros.com.tr” Bu kanal vas›tas›yla
müflteriler, mobil telefonlar›ndan ilgili sayfaya
ba¤lanarak Migros Club puanlar›n›, geçmifl
harcamalar›n› ve kifliye özel kampanyalar›n›
sorgulayabilmekte ve Migros Club duyurular›ndan
haberdar olabilmektedirler. Yine daha önce
d›flar›dan destek al›narak yönetilen SMS iletiflim
kanal›, 2008 y›l›nda fiirket'in kendi programlar›
arac›l›¤›yla yönetilmeye bafllanm›flt›r. Bu sayede
daha çok say›da müflteriye SMS gönderilmifl;
daha esnek yap›da, kifliye özel kampanya
duyurusu yap›lm›fl veya kampanya baflvurusu
ve müflteri bilgisi toplanm›flt›r.

Veri Ambar› Projeleri
Stok bilgileri tarihçesi, Yok Satma (Out of Stock)
raporlar›, Ürün Silme (Item Deletion) analizi,
Bugünkü Sat›fl analizi 2008 y›l› içerisinde
gerçeklefltirilen önemli veri ambar› projeleridir.

Kredi Kart Bilgilerinin fiifrelenmesi
Veri ambar› ve kampanya uygulama sistemlerinde
sadakat amac›yla tutulan kredi kart numaralar›n›n,
PCI standartlar› gere¤ince flifreli tutulmas›
gereklili¤i vard›r. Bu çal›flma 2008 y›l› içerisinde
planlanarak 2. çeyrek sonunda uygulamaya
al›nm›flt›r. Sadakat kart numaras›n›n geçti¤i her
türlü ifllem ve kart numaralar›n›n tutuldu¤u tablo,
flifreleme fonksiyonundan geçirilerek daha da
güvenli hale getirilmifltir. ‹fl kullan›c›lar› art›k
sadece flifreli kart numaralar›n› görebilmekte ve
müflterileri, varsay›lan bu tekil flifreli kart
numaras›ndan takip edebilmektedirler.

B2B Sistemi Sunucular› ve Veritaban› Versiyon
De¤iflikli¤i
KoçSistem'de bar›nd›r›lan, B2B sisteminin
iflletildi¤i 5 adet sunucu yenilenmifl ve üzerlerinde
yer almakta olan veritaban› Oracle 10g versiyonu
olarak de¤ifltirilmifltir.

Raf Yönetim Sistemi De¤iflikli¤i
K›s›tl› olarak kullan›lan Apollo Raf yönetim sistemi,
tüm formatlara yayg›nlaflt›r›lmak amac›yla
Spaceman Raf yönetim sistemi adl› yeni bir
uygulama üzerine tafl›nm›flt›r.

Da¤›t›m Merkezleri DYS (Depo Yönetim Sistemi)
Geçifli
Infor WMS paketinin, fiekerp›nar Da¤›t›m
Merkezi'nde hayata geçirilmesi için uygulamalar›n
revizyonuna ve gelifltirilmesine bafllanm›flt›r.

fiok Ma¤azalar› Genifl Alan A¤lar› GPRS
Yedekleme Projesi
POS ifllemleri, B2B, siparifl sistemi, operasyonel
sistemler, SAP sistemi, online promosyon, kiosk,
veri transferleri, telefon görüflmeleri, e-mail ve 
e-faks gibi tüm uygulamalar› genifl alan a¤lar›
üzerinden çal›flt›ran fiirket'te, say›lar› h›zla artan
fiok ma¤azalar›n› da kapsayan Altyap› Revizyon
projeleri tamamlanm›flt›r.

Elektronik Arflivleme
Elektronik ortamdaki e-posta, dosya gibi verilerin
otomatik olarak arflivlenmesi sa¤lanm›flt›r.

Mevcut çal›flan ana sistemlerdeki verinin arflive
aktar›lmas› nedeni ile sunucularda ve kullan›c›
sistemlerinde önemli performans art›fllar› ve
yönetim kolayl›klar› meydana gelmifltir.
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Güvenlik Politikas›n›n Devreye Al›nmas›
‹lerideki y›llarda ISO Güvenlik sertifikas› almay›
hedefleyen Migros, bu hedefi için ilk ad›m olarak,
bu sertifikaya temel teflkil edecek güvenlik
politikalar›na ait çal›flmay› yapm›fl ve yay›nlam›flt›r.
Bu politikalar›n yay›nlanmas›, fiirket'te bilgi
güvenli¤inin içeri¤i ve çerçevesini belirlemek ve
çal›flanlar›n bu konudaki fark›ndal›klar›n› sa¤lamak
ad›na önemli bir çal›flma olmufltur.

NAC Çözümünün Devreye Al›nmas›
Özellikle LAN güvenli¤inin sa¤lanmas›na yönelik
olarak, cihaz bazl› yetki eriflimine/izlenmesine
olanak tan›yan bir sistemin kuruluflu
gerçeklefltirilmifl ve ilerideki güvenlik çal›flmalar›na
temel teflkil edecek bir çal›flma yap›lm›flt›r.

B2B Üzerinden Siparifl/Takip Sistemi
‹fltiraklerin bulundu¤u ülkelerin, Türkiye üzerinden
verece¤i siparifllerin elektronik ortamda merkezi
olarak yürütülmesini amaçlayan proje tam
anlam›yla devreye girmifltir. Sistemde ifltiraklerin
bulundu¤u ülkeler, kendilerine sunulan ürün
sepeti içerisine verdikleri sipariflleri girebilmekte,
siparifllerin durumunu takip edebilmekte ve
siparifllerin sevk edilmesi durumunda kendisine
gelecek mallar›n listesini bilmektedir. Zamandan,
bilgi kirlili¤inden ve iletiflimden büyük kazanç
sa¤lanan bu proje ile Ramstore'lara gönderilen
tüm ürünlerin siparifli, bu yeni sistemden
verilmektedir.

Ülke Web Sayfalar›n›n Standardizasyonu
www.migros.com.tr içeri¤inin tüm Ramstore
ülkelerinde içerik format› olarak standart
uygulanmas›n› sa¤layan bu proje ile,
globalleflmeyi hedefleyen her flirket gibi,
müflteriye en iyinin sunulmas› amac› ön plana
ç›kar›lm›flt›r.



36 M‹GROS TÜRK T.A.fi. 2008 Faaliyet Raporu

‹nsan Kaynaklar› ve E¤itim

Migros, insan kaynaklar›n›, kurumsal stratejilerinin
gerçeklefltirilmesinde, rekabet avantaj› yaratacak
ayr›cal›kl› ve stratejik bir unsur olarak görmekte
ve bu nedenle insan kaynaklar› politikas›n›
“Rekabet Avantaj› Yaratacak Çal›flanlar›
Yaratmak” olarak özetlemektedir. Geliflen rekabet
koflullar›na h›zla uyum sa¤lanmas› ve sektörel
liderlik konumunun sürdürülmesi için çal›flanlar›n
ifl hayat›ndaki bireysel rekabet gücü ve geliflimi,
kurumsal rekabet gücünü destekleyen en önemli
unsur olarak kabul edilmektedir. Migros'un insan
kaynaklar› ve e¤itim stratejilerinin temeli, fiirket'in
stratejik hedefleri do¤rultusunda çevik ve proaktif
bir organizasyonel yap› sa¤lamak;
organizasyonun bugünkü ve gelecekteki
ihtiyaçlar›na uygun donan›ml›, müflteri odakl›,
süreç odakl› ve fark yaratan insan kayna¤›n›
kurum içinde gelifltirmektir. Bu kapsamda Migros
‹nsan Kaynaklar› sistem ve uygulamalar›, fiirket
stratejilerini gerçeklefltirmek amac›yla ve g›da
perakende sektöründe çal›flan verimlili¤i en
yüksek flirket olma iddias› do¤rultusunda, sürekli
geliflim ilkesiyle tasarlan›r ve yönetilir.

Migros'un yurt içinde 2008 y›l›ndaki ortalama
çal›flan say›s› 14.327 (2007 y›l›nda 12.762) kiflidir.
Çal›flanlar›n 11.012'si tam zamanl›, 3.315'i yar›
zamanl›d›r.

fiirket stratejilerine paralel olarak, insan
kaynaklar›n›n büyüme stratejisi do¤rultusunda,
Seçme Yerlefltirme Departman›, genel müdürlü¤ün
yan› s›ra, yeni oluflturulan bölgesel mülakat ofisleri
arac›l›¤›yla ifle al›m faaliyetlerine devam etmifltir.
Çal›flan profillerinin belirlenmesi ve ifle al›m
süreçlerinde iyilefltirmeler yap›larak do¤ru kiflinin
do¤ru ifle yerlefltirilmesi hedeflenmifltir. Bu
kapsamda, 2008 y›l›nda 8.648 (2007 y›l›nda 6.694)
kiflinin ifle al›m› gerçeklefltirilmifltir.

Nitelik ve nicelik olarak belirlenen yeni insan
kayna¤› havuzunu oluflturmak amac›yla, 2007
y›l›nda oldu¤u gibi, 2008 y›l›nda da üniversiteler
ile iflbirlikleri kurulmufltur. Bu çerçevede, 10
üniversitede kariyer günleri ve tan›t›m
organizasyonlar›na kat›larak “Perakende Ma¤aza
Yönetimi Ö¤renci Gelifltirme Program›” ad› alt›nda

yap›lan ortak çal›flmaya devam edilmifltir. Ayn›
flekilde, üniversiteler ile iflbirli¤i çerçevesinde,
yeni projelerde de¤erlendirilmek üzere üniversite
ö¤rencileri yar› zamanl› istihdam edilmifl,
projelerdeki performanslar› da gözönünde
bulundurularak daha sonra fiirket bünyesine
kazand›r›lm›flt›r.

Çal›flanlar›n memnuniyet ve ba¤l›l›¤›n› ölçmek
üzere “Çal›flan Memnuniyeti Anketi” düzenlenmifl
ve 8.529 kiflinin kat›ld›¤› anketin sonuçlar›na göre,
2007 y›l›na göre fiirket'e ba¤l›l›k ve memnuniyet
katsay›s›nda %15'lik bir iyileflme görülmüfltür.

Migros çal›flanlar›n›n Koç Emekli Vakf›
bünyesinden ç›kmalar› nedeniyle, çal›flanlara
fiirket katk›l› bireysel emeklilik plan›, hayat ve
sa¤l›k sigortas› imkan› sa¤lanm›flt›r.

Geliflim Planlama ve Kariyer Yönetimi süreçleri,
fiirket'in yaklafl›k 2.000 beyaz yakal› çal›flan› için
kat›l›mc› bir flekilde gerçeklefltirilmifltir. Beyaz
yakal› çal›flanlar, kendi pozisyonlar›n›n ve bir üst
kademenin beklenen profiline göre kiflisel
de¤erlendirme sonuçlar›na ve tespit edilen geliflim
ihtiyaçlar›na yönelik geliflim araçlar›na, fiirket'in
uzaktan e¤itim sistemi “AkadeMig” arac›l›¤›yla
kiflisel bilgisayarlar›ndan eriflebilmektedirler.

2006 y›l›nda hizmete sunulan ve çal›flanlar›n
insan kaynaklar› sistem ve süreçleri ile ilgili birçok
bilgiye ulaflabildikleri, kiflisel bilgilerini takip
ederek, de¤ifltirme talebinde bulunabildikleri ve
insan kaynaklar› süreçlerine kat›l›m
gösterebildikleri “Migros ‹nsan Kaynaklar› Portal›”,
1.200 kullan›c›s›na her geçen gün zenginlefltirilen
fonksiyonlar› ile hizmet etmeye devam etmektedir.

Performans Yönetim Sisteminde, fiirket strateji
ve hedeflerinin Balanced Scorecard (Çok Boyutlu
Hedefler) yaklafl›m› ile 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. 2008 y›l›nda da gerçeklefltirilen
hedef yay›l›m toplant›lar› ile fiirket'in strateji ve
hedeflerinin tüm birimlere kat›l›mc› bir flekilde

Migros 2008 Y›l› Faaliyetleri



37M‹GROS TÜRK T.A.fi. 2008 Faaliyet Raporu

yayg›nlaflt›r›lmas› sa¤lanm›flt›r. Performans
Yönetim Sisteminde, tüm finansal, süreç, müflteri,
teknolojik yenilikler ve çal›flan perspektiflerindeki
say›sal göstergelerin performans takibi sistemde
gelifltirilen raporlar ile desteklenmifltir. Bu
göstergelerin çeyrekler baz›nda gerçekleflenleri
Migros ‹K Portal›na aktar›larak, çal›flanlar›n, sene
içerisinde performanslar›n› sürekli izleyebilmesi
ve buna göre aksiyon planlar›n› flekillendirebilmesi
sa¤lanm›flt›r. Her y›l uygulanmakta olan hedef
belirleme, performans izleme ve de¤erlendirme
süreçlerinde, organizasyonun her seviyesinden
yaklafl›k 2.000 beyaz yakal› çal›flan
de¤erlendirilmifltir. Bu süreçlerin yönetimi için
kullan›lan SAP-SEM (Stratejik ‹flletme Yönetimi)
modülü ile Performans Yönetim Süreci tamamen
elektronik ortamda gerçeklefltirilmifltir.

2008 y›l›nda tüm formatlar için “Ma¤aza
Yöneticileri Prim Sistemi” ortak prensipler
üzerinden uygulanm›fl, tüm formatlar›n ma¤aza
yöneticilerinin performans sonuçlar› ‹K Portal›
üzerinden takip edilmifl ve de¤erlendirilmifltir. Bu
sistem ile y›ll›k de¤erlendirmelerin yan› s›ra,
ma¤azalardan merkez ofislere ve da¤›t›m
merkezlerine kadar tüm organizasyon birimlerinin
performanslar›, belirlenen performans göstergeleri
do¤rultusunda ayl›k olarak takip edilebilmekte
ve böylelikle ilgili yöneticilerin karar verme
süreçlerine destek olmaktad›r.

fiirket'in, “Müflteri Odakl›l›k” stratejisi do¤rultusunda,
ma¤azalar›nda hizmet kalitesini gelifltirmek,
çal›flanlar›n müflteri memnuniyetine yönelik
davran›flsal yetkinliklerini de¤erlendirip baflar›l› ve
fark yaratan performans› ödüllendirmek amac›yla,
“Ma¤aza Çal›flanlar› Hizmet Kalitesi De¤erlendirme
Sistemi” Migros, Macrocenter ve 5M formatlar›nda
2008 y›l›n›n dört çeyre¤inde de uygulanm›flt›r.
2008 y›l› boyunca 6.400'ün üzerinde çal›flan›n
hizmet kalitesi performans›, tamamen elektronik
ortamda de¤erlendirilmifl ve baflar›l› performanslar
primle ödüllendirilerek müflteri memnuniyeti ve
hizmet kalitesine odakl›l›k teflvik edilmifltir. Ayr›ca
çal›flanlar›n, yap›lan de¤erlendirmeler sonucu
tespit edilen geliflim alanlar›na yönelik e¤itimlere
kat›l›mlar› sa¤lanm›flt›r.

2008 y›l› bafl›nda kurumsal de¤erler ve temel
yetkinlikler çerçevesinde üstün performans
gösteren çal›flanlar›n tan›nmas› ve takdir edilmesi
amac›yla, Migros Ödül Sistemi kurulmufltur.
Migros Ödül Sistemi, “Migros Ödül A¤ac›” genel
bafll›¤› alt›nda, mevcuttaki üç uygulama ile iki

yeni uygulamay› birlefltirerek tek bir çat› alt›nda
toplam›flt›r. Bu sayede fiirket içinde motivasyon
ve verimlili¤inin art›r›lmas›, çal›flanlar›n fiirket
hedeflerine uygun yarat›c› fikirler gelifltirmesi
konusunda desteklenmeleri, üstün baflar›
gösteren çal›flanlar›n zaman›nda tan›n›p takdir
edilmeleri ve uzun y›llar Migros'un baflar›s›na
katk› sa¤layan çal›flanlar›n ödüllendirilmeleri ile
rekabete aç›k, dinamik, giriflimci ve yenilikçi bir
çal›flma ortam›n›n sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r.

2008 y›l›nda fiirket, insan kaynaklar› bilgi birikimini
yurt d›fl› ifltiraklerine yayg›nlaflt›rmay› sürdürmüfl,
Entegre ‹nsan Kaynaklar› süreçlerinin yurt d›fl›nda
da etkin flekilde uygulanabilmesi için çal›flmalar
yürütmüfltür.

fiirket, 2006 y›l›nda Tansafl sat›nalmas› ile birlikte
yayg›nlaflt›rmaya devam etti¤i süreç tabanl›
yönetim ve Kalite Yönetim Sistemleri
entegrasyonunda, 2007 y›l›nda önemli bir ad›m
daha atm›flt›r. 2007 y›l› bafl›nda haz›rl›k çal›flmalar›
bafllayan fiok ucuzluk ma¤azalar› süreç gelifltirme
ve Kalite Yönetim Sistemi uygulamalar›, Kas›m
ay›nda gerçekleflen Türk Standartlar› Enstitüsü
tetkikleri ile birlikte belgelendirilmifltir. Böylelikle
fiok ma¤azalar› da hem ISO 9001-2000 Kalite
Yönetim Sistemi hem de ISO 22000-2005 G›da
Güvenli¤i Yönetim Sistemi belgelerine sahip
olmufltur. Bu geliflme ile Migros, Türkiye'de hem
en çok noktada kalite yönetim sistemleri
uygulayan zincir perakendeci olma özelli¤ini
korumufl, hem de kaliteyi, ucuzluk ma¤azac›l›¤›na
tafl›m›flt›r. Migros 2008 y›l›nda, 3 y›ld›r sahip
oldu¤u ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi
Belgesini, tüm flubelerinde gerçeklefltirilen TSE
tetkikleri sonras›nda yenilemeye hak kazanm›flt›r.

Migros e¤itim stratejisinin temeli; fiirket'in
stratejik hedefleri do¤rultusunda
organizasyonu yap›land›rmak, organizasyonun
bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlar›na göre
donan›ml›, h›zl› hareket eden, güvenilir ve etkin
insan kayna¤›n› kurum içinde gelifltirmektir.

Kurumsal geliflim hedefi, Migros'un yayg›n
yap›s› ve format çeflitlili¤inin gereklerini,
kurumsal e¤itim portföyü, stratejik iflbirlikleri
ve ileri teknoloji çözümleri ile nokta ve kifli
bazl› oluflturmak ve uygulamakt›r.
Perakende tabanl› özgün e¤itimlerin
a¤›rl›kl› oldu¤u e¤itim uygulamalar›;
ma¤azac›l›k, yönetim, perakendede
tamamlay›c› uzmanl›klar, hizmette kalite

Migros'un yurt içinde
2008 y›l›ndaki
ortalama çal›flan
say›s› 14.327 kiflidir.
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yönetimi, mesleki ve yetkinlik geliflimi baflta olmak
üzere genifl bir yelpazeyi oluflturmaktad›r.

Koç Üniversitesi Migros Yönetici Gelifltirme
Merkezi KÜMPEM'de uygulanan Migros Yönetici
Gelifltirme Program›ndan, 2008 y›l›nda 21 orta
kademe yöneticisi mezun olmufltur. 216 saatlik
perakende sektörüne özel preMBA niteli¤i tafl›yan
programda kat›l›mc›lar; Pazarlama Yönetimi,
Finansal Yönetim, Finansal Muhasebe,
Enformasyon Teknolojileri, Perakende Yönetimi,
‹nsan Kaynaklar› Yönetimi, Tedarik Zinciri
Yönetimi, Stratejik Yönetim, Makro-Mikro Ekonomi
konular›ndaki teorik bilgiyi sektöre özel vaka
çal›flmalar›yla destekleyen e¤itim modüllerini
tamamlam›fllard›r.

2007 y›l›nda Anadolu Üniversitesi Aç›kö¤retim
Fakültesi iflbirli¤iyle lisans ve/veya önlisans
e¤itimini tamamlamam›fl çal›flanlar için oluflturulan
“Migros Perakendecilik Önlisans Sertifika
Program›”, 2008 y›l›nda tüm çal›flanlar›
kapsayacak flekilde yayg›nlaflt›r›lm›flt›r.
Programda; Yönetim ve Organizasyon, Genel

Muhasebe, Pazarlama Yönetimi, Perakendecili¤e
Girifl, Perakendecilik Sertifika Programlar› ad›
alt›nda 15 dersten mezun olan çal›flanlar, Migros
Perakendecilik Önlisans Sertifikas›n› almaya hak
kazanacaklard›r. Anadolu Üniversitesi Ö¤retim
Görevlileri taraf›ndan haz›rlanan müfredatta çoklu
ö¤renme araçlar› kullan›lmaktad›r.

Müflteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini art›rmak
amac› ile, 2007 y›l› içinde Türkiye genelinde
çal›flanlara ortalama 21,71 adam/saat s›n›f e¤itimi
verilmifltir.

Portföyünde bulunan 194 s›n›f e¤itimi, 120 uzaktan
e¤itim, 145 makale ve 74 kitap özeti ile 7 gün 
24 saat hizmet veren Kurumsal Geliflim Portal›
AkadeMig'de yer alan geliflim kaynaklar›na,
çal›flanlar iflyerleri d›fl›ndan da ulaflabilmektedirler.

Bu çal›flmalara ek olarak, meslek liselerinden
mezun olacak gençlere ifl olana¤› yaratmak ve
perakendecilik alan›nda e¤itim alm›fl çal›flanlar›
istihdam edebilmek amac›yla, ticaret meslek
liselerinde perakende bölümü aç›lmas›na yönelik

Migros 2008 Y›l› Faaliyetleri

Migros çal›flanlar›n›n
yarat›c› fikirlerinden
faydalanmak amac›yla
gelifltirilen öneri
sistemi Yarat›c› Fikir,
“Fikrime Hayat Ver”
fleklinde yeniden
yap›land›r›larak,
çal›flanlar›n hizmetine
sunulmufltur.
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çal›flmalarda etkin olarak yer al›nm›fl ve yap›lan
çal›flmalar sonucunda, 2008 y›l›nda perakende
dal› aç›lm›fl okul say›s› Türkiye genelinde 150'ye
ulaflm›flt›r. 2008-2009 ö¤retim y›l›nda pilot okullar›n
son s›n›flar›nda okuyan Perakende Bölümü
ö¤rencileri, uygulamal› mesleki e¤itim stajlar›n›
3 e¤itim ma¤azas›nda gerçeklefltirmektedirler.

Migros çal›flanlar›n›n yarat›c› fikirlerinden
faydalanmak ve bu önerileri bir proje yaklafl›m›
çerçevesinde toplay›p, iflleyebilmek amac›yla
gelifltirilen öneri sistemi Yarat›c› Fikir, “Fikrime
Hayat Ver” fleklinde yeniden yap›land›r›larak,
çal›flanlar›n hizmetine sunulmufltur. Günümüzde,
çal›flanlar›n önerileri flirketleri yenileyen ve
rekabete karfl› dirençli k›lan önemli de¤erler
aras›nda yer almaktad›r. Migros çal›flanlar›,
önerilerini befl öneri kategorisi alt›nda elektronik
ortamda paylaflabilmekte, de¤erlendirilen
projeler, hayata geçirilmeleri ve yayg›nlaflt›r›lmalar›
için desteklenmektedir.
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Migros dünyada ayn› ülkede
bu kadar farkl› markay›
yöneten ender g›da
perakendecilerinden biri...

Migros'un rekabet üstünlü¤ü
yeniklikçili¤i, çoklu müflteri segmentine
hitap edebilmesi ve müflterilerine yak›n

olmas›nda yat›yor. Müflterilerin bireysel
beklentileri ve toplumsal tutumlar›yla
çeflitlenen ve farkl›laflan taleplere h›zla
cevap verebilen Migros sahip oldu¤u
marka zenginli¤inde ifade bulan bu
üstünlü¤ünü yeni dönemde markalar
aras›ndaki farkl›l›klar› keskinlefltirerek
daha da pekifltiriyor.



42 M‹GROS TÜRK T.A.fi. 2008 Faaliyet Raporu

Yurt D›fl› ‹fltirakler

2008
Sat›fl Da¤›l›m›

2007
Sat›fl Da¤›l›m›

2008
Faaliyet Kâr›

2007
Faaliyet Kâr›

Azerbaycan

Kazakistan

K›rg›zistan
Türkiye

%0,6Bulgaristan

%0,4Azerbaycan

%88,7Türkiye

%2,9Kazakistan

%7,4Rusya

%0,6Bulgaristan

%0,4Azerbaycan

%95,6Türkiye

%3,4Kazakistan

%1,2Bulgaristan

%0,1Azerbaycan

%96,7Türkiye

%2,0Kazakistan

%1,6Bulgaristan

%0,6Azerbaycan

%93,1Türkiye

%4,7Kazakistan

Makedonya
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RAMSTORE KAZAK‹STAN

Ekonomi
Kazakistan'›n ekonomik büyümesi 2008'de %2,8
mertebesinde gerçekleflmifl, y›ll›k enflasyon
2007'deki %18,8 seviyesinden, 2008'de %9,5'e
gerilemifltir. Sanayi üretimi ise %2,9'a inerken
imalat sektörünün pay› %16,3'e düflmüfltür.

Kazak Hükümetine göre 2009-2010 y›llar›
aras›nda ekonominin %1-3'lük büyüme
göstermesi öngörülmektedir. 2009'da enflasyonun
%7,5-9,5, 2011'de ise %6,5-8,6 seviyesinde
olmas› beklenmektedir.

IMF, Kazakistan'la ilgili olarak 2008 y›l› GSY‹H
büyüme öngörüsünü %5'den %4,5'e çekerken,
2009 için ise %6,0'dan %5,3'e düflürmüfltür.
Küresel kredi krizinin yaratt›¤› finansal zorluklar
beklenen yavafllaman›n muhtemel sebebi olarak
aç›klanm›flt›r. Fitch Ratings'e göre, Kazakistan'›n
GSY‹H büyüme oran›n›n 2003-2007 aras›ndaki
y›ll›k %9,6'dan 2009'da %2,5 ve 2010'da %1'e
düflece¤i tahmin edilmektedir.

Kazakistan'›n yeni vergi kanunu 01.01.2009'da
yürürlü¤e girmifltir. Bu kapsamda kurumlar vergisi
2009'da %20 olarak muhafaza edilecek olup
2010'da %17,5'e ve 2011'de de %15'e
indirilecektir.

Uluslararas› kredi krizi, Kazakistan bankac›l›k
sektörünü Temmuz 2007'den itibaren etkilemeye
bafllam›flt›r. Bankalar uluslararas› sermaye
piyasalar›ndan nispeten yüksek derecede
borçlanm›flt›r.

2008'in ortas›na kadar krizin Kazak ekonomisi
üzerindeki etkisinin az olaca¤› tahmin edilmifltir
ancak Eylül ay›nda Lehman Brothers'›n
çökmesinden sonra derinleflen global kriz,
Kazakistan ihracat›n›n %70'ini oluflturan ve
do¤rudan yabanc› yat›r›m›n %76'dan fazlas›n›
çeken petrol ve di¤er emtian›n, düflen
fiyatlar›ndan zarar görmeye bafllamas›na sebep
olmufltur.

Hükümet Kazakistan'daki ekonomik daralman›n
olumsuz sosyo-ekonomik etkilerini yumuflatmak
ve gelecekteki ekonomik büyümenin temelini
oluflturmak için 18,3 milyar dolarl›k istikrar plan›n›
Kas›m 2008'de onaylam›flt›r. Bu plana göre, 
4 milyar dolar finans sektöründeki en büyük
bankalar›n hisselerinin al›m›na ve borçlar›n›n
üstlenilmesine, 3 milyar dolar emlak sektöründeki
öncelikli yat›r›m projelerinin finansman›na ve
düflük faizli ipotek kredilerinin sa¤lanmas›na, 
1 milyar dolar KOB‹'lere, 1 milyar dolar tar›m
sektörüne ve 1 milyar dolar yenilikçi altyap› ve
sanayi projelerine ayr›lm›flt›r. Bu plan Kazakistan'›n
2009'daki kalk›nmas›nda önemli bir faktör
olacakt›r. Kazak Merkez Bankas›'n›n 50 milyar
dolarl›k rezerv fonu da krizle mücadele etmek
için haz›r tutulmaktad›r.

Perakende Sektörü ve Ramstore Kazakistan
Faaliyetleri
Kazakistan 2008 y›l›nda perakende sat›fllar›nda
reel olarak önceki y›la k›yasla %3,3 büyüme
sa¤lam›flt›r. Kazakistan'›n ulusal perakende cirosu
7 y›lda iki kat›na ç›km›flt›r. Geçti¤imiz 7 y›lda
ortalama perakende cirosu y›lda %20
büyümüfltür. Uluslararas› perakendeciler
Kazakistan'a her geçen gün artan ilgi
göstermektedir.

Ramstore Kazakistan
Sat›fllar (milyon YTL)

174

06 07 08

142

101
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Almaata'n›n toplam perakende cirosu 5,6 milyar
dolar ile Kazakistan perakende cirosunun yaklafl›k
%44'üne denk gelmektedir. ‹yimser tahminlere
göre bugünkü perakende hacmi 2012'de iki
kat›na ç›kacakt›r. Astana ise 1,3 milyar dolar
perakende cirosu ile ulusal perakende cirosundan
%7 pay almaktad›r.

2008 y›l›nda pazarda önemli bir konsolidasyon
yaflanm›fl ve 8 ma¤azal› SM Market, 42 ma¤azaya
sahip Gross'u bünyesine katm›flt›r. Pazarda ayr›ca
iki yerel indirim hipermarketi (Magnum ve Arzan)
rekabet yar›fl›na kat›lm›flt›r. 2007'de Karaganda'da
ilk ma¤azas›n› açan Rus Vester de Almaata ve
Astana'da iki hipermarket açm›flt›r.

2008'de Kazakistan'da 8,6 milyon müflteriye
hizmet verilmifl ve müflteri say›s›nda %21 art›fl
sa¤lanm›flt›r. 2008'de Almaata'da Dirjinskovo
ma¤azas› aç›lm›fl, ma¤aza say›s› 10'a ve sat›fl
alan› 20.517 m2'ye ç›km›flt›r. 10 ma¤azadan biri
Samal AVM'dir.

fiirket sürekli olarak yeni ürünlerle rakiplerinden
farkl›l›k yaratmaktad›r. Taze et, flarküteri ve meyve-
sebzede henüz hiçbir rakibin bünyesinde
bulunmayan ürün çeflitlili¤i, müflterilerin ilgisini
çekmektedir.

Üretimin çok s›n›rl› oldu¤u ve gümrük birli¤i
avantaj› nedeniyle ço¤unlukla Rusya'dan ve BDT
ülkelerinden ithal edilen ürünlerden oluflan pazar
flartlar›nda fiirket, kalite-fiyat dengesi tutarl› Türkiye
menfleli ürünlerin ithaline h›z vermifltir.

Almaata bölge ma¤azalar›nda 24 saat sat›fl
uygulamas›na geçilmifl, gece sat›fllar›n›
desteklemek ve müflteri çekmek amac›yla
malveren destekli indirimler haz›rlanm›flt›r.

fiirket 2009 y›l›nda ekonomik kriz ve a¤›rlaflan
rekabet flartlar›n›n etkisini azaltmaya yönelik,
etkin masraf yönetimine odaklanacakt›r. ‹ndirim
formatl› ma¤aza yat›r›mlar› ile kolay ulafl›labilirlik,
düflük faaliyet gideri ve ucuz fiyat politikas›yla
rekabet avantaj› yaratma ve h›zl› büyüme gayreti
içinde olacakt›r. Hipermarket yat›r›m› ile bol çeflit
ve uygun fiyat avantajlar›n› kullanarak, tüm müflteri
segmentlerine ulaflmay› amaçlamaktad›r.

RAMSTORE B‹fiKEK

Ekonomi
Reel GSY‹H'nin 2008'deki %6 seviyesinden,
2009'da %4,5'e düflece¤i tahmin edilmektedir.
Rusya ve Kazakistan'da büyümenin yavafllamas›,
K›rg›z ihraç ürünlerine olan talebin düflmesi ve
özel tüketimi fonlayacak iflçi döviz girifllerindeki
azalma büyümeyi 2009'da olumsuz yönde
etkileyecektir. Kazakistan'da finansal sektör
problemlerinin derinleflmesi, K›rg›z inflaat
sektörünün zarar görmesine neden olacakt›r.

G›da ve sanayi hammadde fiyatlar›ndaki düflüfl
sebebiyle, 2008'de tahmini olarak %24,4
seviyesinde gerçekleflen enflasyonunun, 2009'da
ortalama y›ll›k %10 ve 2010'da ortalama y›ll›k
%6,5 seviyesine inmesi beklenmektedir.

Yurt D›fl› ‹fltirakler
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Yerel para birimi Som'un 2008'deki tahmini 
36,6 dolar seviyesinden, 2009'da 38,6 dolara
inmesi öngörülmektedir.

Cari aç›k 2008'de GSY‹H'nin %12'si olarak
gerçekleflmifltir.

Perakende Sektörü ve Ramstore Biflkek
faaliyetleri
Ülke nüfusu yaklafl›k 4,8 milyondur. Biflkek'te
perakende sat›fllar›n›n %28,6'l›k bölümü marketler
(organize pazar) taraf›ndan gerçeklefltirilmektedir.
%52,7'lik bölümü g›da, %47,3'lük bölümü ise
g›da d›fl› olan sat›fllar›n %60'l›k bölümü yerel
ürünler, geri kalan %40'l›k bölümü ise ithal
ürünlerden oluflmaktad›r.

Ramstore Biflkek 2008 y›l› içinde haftaiçi
aksiyonlar›n›n s›klaflt›r›lmas›n› hedeflemifltir. Ayr›ca
mal çeflidinin art›r›lmas›na iliflkin malverenler ile
görüflmeler yap›lm›flt›r.

RAMSTORE AZERBAYCAN

Ekonomi
Ekonomik büyümenin 2008'deki %13,1
seviyesinden, 2009'da %2,5'e inmesi ve 2010'da
%4,5'e ç›kmas› beklenmektedir. Azerbaycan
2004-2008 döneminde ortalama y›ll›k %20
büyüdü¤ü için, 2009-2010'da beklenen
yavafllaman›n bir k›sm› baz y›l›n etkilerinden
kaynaklanmaktad›r.

Azerbaycan, zay›flayan petrol fiyatlar› ve geliflen
pazarlar›n yükselen risk görünümü sebebiyle
küresel finans krizinin yans›malar›n› yaflamaktad›r.
Ticari bankalar›n yurt d›fl›nda fon bulmakta
zorlanmalar› ve ulusal flirketlerin ve hanehalklar›n›n
krediye ulafl›mlar›n›n azalmas›, petrol d›fl›
ekonomideki büyümeyi yavafllatacakt›r.

Azerbaycan Merkez Bankas›'n›n bankalara olan
deste¤i, döviz rezervlerinin 2008 içerisinde
azalmas›na sebep olmufltur. Azerbaycan'›n petrol
gelirine olan ba¤›ml›l›¤› mali pozisyonunun riskini
art›rmaktad›r.

Ortalama y›ll›k tüketici fiyat enflasyonunun 2008'de
%20,5 olaca¤› ve 2009-2010'da da %10'a
düflece¤i tahmin edilmektedir. Geniflletici maliye
politikas›, yükselen ücretler ve sosyal harcamalar
ile altyap› projelerine yap›lan yüksek harcamalar,
2008'de önemli bir enflasyon bask›s› yaratm›flt›r.

AB ve Rusya aras›nda, Azerbaycan'›n enerji
kaynaklar›, özellikle do¤algaz, için sürdürülen
rekabet keskinleflecektir. Zay›flayan reel GSY‹H
ve para arz› büyümesi ve düflen emtia fiyatlar›
2009'da enflasyonun yavafllamas›na sebep
olacak ve daha s›k› maliye politikas› fiyat art›fl
oran›n› yavafllatacakt›r.

Hidrokarbon sanayiinin geliflimi, telekomünikasyon,
ulaflt›rma ve inflaat gibi sektörlere olumlu
yans›maya devam edecektir. Özel tüketim
büyümesi yavafllayacakt›r. Yurt içi talep büyümesini
kamu harcamalar› ve yat›r›mlar› sürükleyecektir.

Perakende sektörü ve Ramstore Azerbaycan
Faaliyetleri
Azerbaycan'da kay›tl› g›da perakende ticaretinin
büyüklü¤ü 1,5 milyar dolar olarak tahmin
edilmektedir. Kay›tl› g›da perakende sat›fllar›n›n
toplam g›da perakende sat›fllar› içindeki pay›
%28'dir.

Pazarda kay›t d›fl› ekonomi ve haks›z rekabet
yayg›nd›r. Halk aç›k pazarlardan al›flverifl yapmay›
tercih etmektedir. Ülkede uygun ve kaliteli yerli
üretim yeterince mevcut de¤ildir. Bu sebeple,
organize olmufl perakendeci say›s› da azd›r.

Ramstore Azerbaycan
Sat›fllar (milyon YTL)

20

06 07 08

17
16



46 M‹GROS TÜRK T.A.fi. 2008 Faaliyet Raporu

Sektörde aç›k pazarlar›n ve mahalle bakkallar›n›n
hakimiyeti devam etmektedir.

Ramstore'lar taraf›ndan 2008 y›l›nda 832 bin
müflteriye hizmet verilmifltir.

fiirket 2008 y›l›nda yeni ma¤aza açmam›fl olup,
faaliyetlerine Bakü'deki 3 ma¤azas› ile devam
etmektedir.

2008 y›l›nda uluslararas› bir firmaya kapsaml› bir
müflteri memnuniyeti anketi yapt›r›lm›flt›r ve ç›kan
sonuçlar 2009 y›l› faaliyet program› içerisinde
de¤erlendirilmifltir.

Ramstore Club Card uygulamas› yayg›nlaflt›r›lm›fl
ve 2007 y›l›nda 58.537 adet olan aktif kullan›c›
say›s›, %27 oran›nda artt›r›larak 74.159 adete
ç›kart›lm›flt›r. Ramstore Club Card sisteminden
daha çok verim al›nabilmesi ve kampanya ve
aktivitelerin daha etkin hale getirilmesi için gerekli
olan altyap›n›n oluflturulmas› amac›yla mevcut
ma¤azalar›n kasa sistemleri bu kampanya ve
aktivitelere uyumlu hale getirilmifltir.

Sat›fl art›r›c› kampanyalar ve sezonluk aktiviteler
düzenlenmifl ve bu aktiviteler radyo anonslar› ile
desteklenmifltir.

Vergi mevzuat›nda yap›lan de¤ifliklikler sonucu
piyasada oluflan suni fiyat art›fllar›na ra¤men,
firmalarla yap›lan görüflmeler neticesinde, mal
al›mlar›nda flirket lehine önemli avantajlar
sa¤lanm›flt›r.

2008 içerisinde Bakü, Gence ve Sumgay›t'ta
yat›r›m amaçl› araflt›rmalar yap›lm›flt›r. Bu
çal›flmalar neticesinde Bakü'nün en prestijli
sayfiye semtinde, 2009 y›l›nda aç›lacak olan
fiuvelan ma¤azas›n›n inflaat süreci bafllat›lm›flt›r.

Ramstore Azerbaycan'›n 2009 y›l› plan ve
program›n›n önceli¤i, hem mevcut ma¤azalarda,
hem de farkl› bölgelerde aç›lacak yeni ma¤azalar
sayesinde büyümektir.

RAMSTORE MAKEDONYA

Ekonomi
Reel GSY‹H büyümesi 2008'in ilk yar›s›nda üretim,
inflaat ve finans sektörleri ve sa¤l›kl› tüketim
harcamalar› ile sabit sermaye oluflumunun
yard›m›yla %5,7 olarak gerçekleflmifltir. Düz oranl›
vergi sisteminin getirilmesinin ve bürokratik
engellerin azalt›lmas›n›n büyümeyi olumlu yönde
etkiledi¤i görülmüfltür. 2008'de büyüme %4,8
olarak tahmin edilmekte olup, büyümenin 2009'da
keskin bir flekilde (%2,5) düflece¤i
öngörülmektedir.

Tüketici fiyatlar›n›n Mart ay›nda %10'un üzerine
ç›kmas› ile enflasyon art›fla geçmifl ve y›l›n
ortas›ndan sonra g›da fiyatlar›n›n ve küresel petrol
fiyatlar›n›n düflüfle geçmesiyle de enflasyon
Kas›m'da %5,2'ye inmifltir. 2008'de ortalama y›ll›k
enflasyon %8,3 olarak gerçekleflmifltir.
Enflasyonun, petrol fiyatlar›ndaki düflüfl ve yurt
içi talepteki keskin gerileme ile hafiflemeye
bafllayaca¤› ve 2009'da %3'e düflece¤i tahmin
edilmektedir. Makedonya A¤ustos 2008'de IMF
ile anlaflma imzalam›flt›r.

Ocak-Eylül 2008'de cari aç›k bir önceki y›la göre
yedi kat artm›flt›r. 2008'de kredi art›fl›n›n etkisiyle
yüksek oranda artan ithalat, ihracat›n rekabetçilik
kayb›, dünyadaki yüksek petrol fiyatlar› ve iflçi
dövizlerindeki yavafllama sebebiyle GSY‹H'nin
%14'ü oran›nda bir cari aç›k beklenmektedir.
Yavafllayan ihracat art›fl›na ra¤men cari aç›k
2009-2010'da azalan ithalat talebi ve düflen petrol
fiyatlar›n›n etkisiyle GSY‹H'nin %10'una inece¤i
öngörülmektedir.

Perakende sektörü ve Ramstore Makedonya
Faaliyetleri
Makedonya perakende sektörüne küçük
marketler hakimdir. Perakende yerleri yol
kenar›ndaki marketler ve aç›k pazarlardan,
flehirdeki ma¤aza önleri ve al›flverifl merkezlerine
kadar de¤iflmektedir. Büyük flehirlerde birkaç
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AVM ve katl› ma¤aza bulunmaktad›r. Sebze ve
meyve aç›k pazarlarda sat›lmaktad›r.

G›da perakende pazar›n›n büyüklü¤ü 2008'de
2,3 milyar dolar olarak tahmin edilmektedir.
Organize perakendenin pay› henüz %9'dur.
Makedonya perakende pazar›nda rekabet
artmaya bafllam›flt›r. Pazar Balkanlarda faaliyet
gösteren oyuncular›n kuflatmas› alt›ndad›r.

2008 y›l›nda Ramstore Makedonya'n›n müflteri
say›s› 1,54 milyona ulafl›rken %100 doluluk oran›
korunmufltur. Ayr›ca uluslararas› markalar olan
L'OCCITANE, Plan TOYS ve Türkiye'de faaliyet
gösteren MER‹NOS ile anlaflma imzalanm›flt›r.
AVM kiosk alanlar›nda 2007 y›l›nda 14 olan kiosk
say›s›, 2008 y›l›nda 27'ye ulaflm›fl, bu sayede
kiosk alanlar›nda da %100 doluluk oran›
yakalanm›flt›r.

Süpermarket içerisinde elektronik sat›fl›na
bafllanmas›, ciroya olumlu yönde katk›da
bulunmufltur. Kifli bafl› sepet ortalamas› %8
oran›nda art›r›lm›flt›r. Ayr›ca Ramstore Club Card
müflteri say›s›n›n art›r›lmas› için her ay de¤iflik
kampanyalar düzenlenmifl, Ramstore Club Card
kullanan müflterilere ve farkl› temalarda en çok
al›flverifl yapan müflteriye farkl› hediyeler
verilmifltir. Bu kampanyalar›n etkisi ile Ramstore
Club Card kullan›c› say›s› %15 art›r›lm›flt›r. 
Eylül ay›nda, Üsküp ilindeki en büyük kitapç›
slogan› ile, Ramstore Makedonya okul 
sezonunun 1 numaral› sat›fl alan› olmufltur. 
Tetova ma¤azas›nda düzenlenen farkl› aktivite
ve kampanyalar sonucunda sat›fl ve müflteri
say›s›nda önemli art›fllar yakalanm›flt›r.

Ramstore 1. Turizm Fuar› düzenlenmifl, yaz›l› ve
görsel bas›n fuardan övgüyle bahsetmifl ve halk
fuara yo¤un ilgi göstermifltir.

Her sezon bafl›nda düzenli olarak yay›nlanacak
olan 84 sayfal›k “Ramstore Mall Shopping Info”
adl› al›flverifl dergisi, ilk defa yay›nlanm›fl ve
kirac›lar ile müflterilerden takdir görmüfltür.
Geleneksel 2. yaz festivali kapsam›nda
düzenlenen etkinlikler büyük ilgi görmüfltür.
Ayr›ca UNHCR, CIRA ve ülkenin tan›nm›fl kiflileri
ile ortaklafla düzenlenen aile içi fliddete hay›r
kampanyas› gibi insani yard›m kampanyalar›na
ev sahipli¤i yap›lm›flt›r. Çocuklar›n el becerilerini
gelifltirmeleri için hafta sonlar› atölyeler kurulmufl
ve bu atölyelerin ilgi görmesi sonucu çocuklu
aile müflteri say›s›nda art›fl kaydedilmifltir.

Makedonya hükümeti AB uyum yasalar›
çerçevesinde 01.01.2009 itibar› ile naylon poflet
kullan›m›n› asgariye indirmeyi hedefleyen kanunu
yürürlü¤e koymufltur. Ramstore 2008 y›l›
içerisinde altyap› çal›flmalar›na bafllam›fl ve
01.01.2009 itibari ile ka¤›t pofleti müflterilerine
sunan ilk firma olmufltur. Yine Makedonya
Hükümeti'nin uygulam›fl oldu¤u, saat 19:00'dan
sonra alkollü içki sat›fl yasa¤› kanunu
çerçevesinde, di¤er rakiplerinde bulunmayan
ve 19:00 itibar› ile otomatik olarak kasa sat›fl›n›
engelleyen kasa sistemi de¤iflikli¤ini uygulayan
tek firma Ramstore Makedonya olmufltur.

2008 y›l›nda süpermarket format›ndaki
rakiplerden fark› belirleyecek de¤iflik
promosyonlar için altyap› çal›flmalar›na bafllanm›fl
olup, 2009 y›l› bafl› itibar› ile yeni kampanya ve
promosyonlar›n tüm h›z›yla devreye al›nmas›
planlanmaktad›r.
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Finansal Sonuçlar ve De¤erlendirmeler

Yurt içinde ve ifltirakleri vas›tas›yla yurt d›fl›nda
yat›r›mlar›n› h›zla sürdüren Migros, 2008 y›l›
sonunda toplam 1.191 ma¤azada, 697.565 m2

net sat›fl alan›yla hizmet vermektedir. Finansal
sonuçlara iliflkin de¤erlendirme afla¤›da sunulmufl
olup, gelir tablosu kalemlerinde 2005 y›l›
sonuçlar›na, Tansafl'›n sat›n al›m tarihi olan 
10 Kas›m 2005 tarihinden itibaren elde edilen
1,5 ayl›k sonuçlar› konsolide edilmifltir. Tansafl
ve Migros 2006 y›l›nda birleflti¤inden, 2006, 
2007 ve 2008 y›l› sonuçlar›na Tansafl dahildir.
Migros'un, sermayesinin %50'sine sahip oldu¤u
Rusya'da yerleflik bulunan, müflterek yönetime
tabi ortakl›¤› Ramenka Limited fiirketi'nin
(Ramenka) Enka Holding Investment S.A.'ya
sat›fl› yap›lm›fl ve hisse devri 9 Kas›m 2007
itibariyle tamamlanm›flt›r. 2007 y›l› gelir tablosuna,
Ramenka'n›n bu tarihe kadar olan sonuçlar›
konsolide edilmifltir. 2008 y›l› sonuçlar›na
Ramenka rakamlar› dahil de¤ildir. Ayr›ca
Ramenka sat›fl›ndan elde edilen 380 milyon
YTL'lik bir defaya mahsus yaz›lan ifltirak sat›fl
kâr› 2007 y›l› rakamlar›nda gözükmekte ve bu
anlamda kârl›l›¤a önemli ölçüde katk›da
bulunmaktad›r. Finansal de¤erlendirme ve
analizler yap›l›rken bu husus özellikle göz önünde
bulundurulmal›d›r.

Migros'un 2007 y›l›nda 4.793 milyon YTL olan
konsolide sat›fllar›, 2008 y›l›nda %5,8 artarak
5.074 milyon YTL'ye ulaflm›flt›r. Brüt kâr tutar›
2007 y›l›na göre %9,4 art›fl göstererek 1.307
milyon YTL'ye yükselirken, brüt kâr marj› %25,8
olarak gerçekleflmifltir. Di¤er taraftan, konsolide
faaliyet kâr› 296 milyon YTL olmufltur.
Faaliyet kâr marj› da %5,8 seviyesindedir.
Migros'un konsolide VAFÖK'ü %18 art›flla 326
milyon YTL'den 384 milyon YTL'ye yükselmifl
olup VAFÖK (EBITDA) marj› da %6,8'den %7,6'ya
ç›km›flt›r. 2008 y›l›nda Migros'un konsolide vergi
öncesi kâr tutar› 322 milyon YTL ve vergi öncesi
kâr marj› da %6,3 olmufltur. Konsolide net kâr
261,5 milyon YTL ve net kâr marj› da %5,2 olarak
gerçekleflmifltir.

Yukar›da belirtildi¤i üzere, Migros 2007 y›l› Kas›m
ay›nda Ramenka hisselerini Enka Grubu’na
satm›flt›r. Migros'un 2008 y›l›ndaki finansal
performans›n› daha iyi yorumlayabilmek için 2007
y›l› rakamlar›ndan Ramenka etkisini ç›kar›rsak,
Migros'un konsolide sat›fl art›fl›n›n %5,8 yerine
%14,3 ve brüt kâr art›fl›n›n %9,4 yerine %21,2'ye
karfl›l›k geldi¤i görülmektedir. Yine Ramenka
etkisi hariç b›rak›ld›¤›nda 2007 y›l›nda brüt kâr
marj›n›n %24,9 yerine %24,3 oldu¤u
görülmektedir ki 2008 y›l›nda elde edilen
konsolide %25,8'lik brüt kâr marj› bu anlamda
önemli bir s›çramay› ifade etmektedir. Ramenka
hisse devri neticesinde Migros 380 milyon YTL
ifltirak sat›fl kâr› elde etmifltir. Bu ifltirak sat›fl› kâr›
2007 y›l› gelir tablosunda, di¤er faaliyetlerden
gelir ve kârlar alt›nda tek seferlik gelir olarak
kaydedilmifl olup, bu etki hariç b›rak›ld›¤›nda
fiirket’in geçen y›la göre faaliyet kâr› art›fl› %27,9
olmaktad›r. Faaliyet kâr marj› ise ayn› paralelde
2007 y›l›nda %12,8 yerine %4,8 olarak
gözükecektir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda Migros'un
konsolide faaliyet kâr marj›n› asl›nda %4,8'den
%5,8'e ç›kard›¤› görülmektedir. Bu anlamda,
Migros'un 2008 y›l›nda faaliyet kârl›l›¤› iyileflmeye
devam etmifltir. Yine 2007 y›l›ndaki Ramenka
etkisi hariç tutuldu¤unda vergi öncesi kârda %24
art›fl sa¤lanm›fl oldu¤u görülecektir. Migros 2008
y›l›nda bir taraftan büyüme h›z›n› artt›r›rken di¤er
taraftan kârl›l›ktan ödün vermemifltir.

Migros 2007 y›l›nda 50,9 milyon YTL
(39,1 milyon dolar) mevduat ve menkul k›ymet
faiz geliri ve 86,1 milyon YTL (66,2 milyon dolar)
kur fark› geliri kaydederken, 2008 y›l›nda konsolide
bazda 106,6 milyon YTL (82,2 milyon dolar)
mevduat ve menkul k›ymet faiz geliri ile 45 milyon
YTL (34,7 milyon dolar) kur fark› geliri elde etmifltir.
Dolay›s›yla mevduat ve menkul k›ymet faiz geliri
geçen y›la göre %110 artm›fl, kur fark› geliri ise
41 milyon YTL (31,5 milyon dolar) düflüfl
göstermifltir.

2008 y›l›nda Migros'un
konsolide VAFÖK'ü
%18 art›flla 326 milyon
YTL'den 384 milyon
YTL'ye yükselmifl olup
VAFÖK (EBITDA) marj›
da %6,8'den %7,6'ya
ç›km›flt›r.
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Menkul k›ymetlerin 2007 y›l› sonunda %254
artmas› ve uzun vadeli finansal borçlar›n %75
azalmas› sonucu 2007 y›l› sonunda 708 milyon
YTL finansal net nakit pozisyonu yarat›lm›flt›r.
fiirket 2008 y›l›nda ise nakit pozisyonunu %41
oran›nda iyilefltirerek 996 milyon YTL finansal net
nakit pozisyonuna ulaflm›flt›r. fiirket'in 2007 y›l›nda
%65 azalarak 260 milyon YTL'ye gerileyen k›sa
ve uzun vadeli finansal borçlar› 2008 y›l›nda da
%69 azalarak 82 milyon YTL'ye gerilemifltir.
Migros'un aktif büyüklü¤ü ve nakit yaratma
potansiyeli göz önüne al›nd›¤›nda bu büyüklükteki
bir fiirket için mevcut kredilerin tutar› oldukça
düflüktür. Bu anlamda, Migros global krize borç
yüküyle de¤il nakit fazlas›yla yakalanm›flt›r
denilebilir. Zira, fiirket'in nakit ve nakit benzerleri
%176 artarak 397 milyon YTL'den 1.094 milyon
YTL'ye yükselmifltir. Ayr›ca fiirket'in 2008 y›l› sonu
itibar›yla, döviz cinsinden varl›klar› döviz cinsinden
yükümlülüklerinden 138 milyon YTL fazlad›r. Son
dönemde Türk Liras›ndaki de¤er kayb›n›n
h›zland›¤› ekonomik konjonktürde, döviz cinsinden
varl›klar›n döviz cinsinden yükümlülüklerden fazla
olmas› olumludur.

Finansal giderler alt›nda gösterilen banka kredileri
faiz giderleri, 2007 y›l›na göre %82 azalarak 7,8
milyon YTL olmufltur. Döviz cinsinden borçlar›n
azalmas›yla, kur fark› gideri geçen y›lki 35 milyon
YTL (26,9 milyon dolar) seviyesinden, bu y›l 29,8
milyon YTL (23 milyon dolar) seviyesine gerilemifltir.

Migros'un konsolide vergi öncesi kâr› 322 milyon
YTL'ye ulaflm›flt›r. Migros'un konsolide cari dönem
vergi gideri 53 milyon YTL'den 58 milyon YTL'ye
yükselmifl, ertelenen vergi gideri ise %94 düflerek
32,3 milyon YTL'den 1,9 milyon YTL'ye gerilemifltir.
Toplam vergi gideri geçen y›l›n ayn› dönemine
göre %30 azalm›fl ve sat›fllar›n %1,2'sini
oluflturmufltur. Net kâr, 2008'de 262 milyon YTL
(202 milyon dolar) olmufltur. Migros'un konsolide
net kâr marj› 2008 y›l›nda %5,2'dir.

Yurt içinde faaliyetler ayr›ca incelendi¤inde ise,
fiirket’in 2008 y›l›nda 4,9 milyar YTL sat›fl
gerçeklefltirerek, geçen y›la göre %14 sat›fl art›fl›
sa¤lad›¤› görülmektedir. Yurt içi sat›fllardan elde
edilen brüt kâr %21 artarak 1.245 milyon YTL'yi
aflm›flt›r. Yeni aç›lan ma¤azalarla büyüyen ifl
hacmi neticesinde, müflterilere daha uygun
fiyatlarla hizmet verilmeye devam edilmifltir.
Geçen y›l %24,2 olan yurt içi brüt kâr marj› bu
y›l önemli ölçüde art›fl göstererek %25,7 olarak
gerçekleflmifltir. Migros yurt içinde, 2008 y›l›nda
sat›fllar›n›n %5,7'si seviyesinde faaliyet kâr› elde
etmifltir. Ayn› paralelde, yurt içi VAFÖK (Vergi,
Amortisman ve Faiz Öncesi Kâr) de 2007 y›l›na

Yurt ‹çi Sonuçlar

Konsolide Sonuçlar

Özet (bin YTL) 2008 % 2007 % 2006 % 2005 %

Sat›fllar 5.073.746 100,0 4.793.359 100,0 4.272.969 100,0 2.686.100 100,0

Brüt Kâr 1.306.756 25,8 1.194.898 24,9 1.083.012 25,3 648.462 24,1

Faaliyet Kâr› 296.147 5,8 611.554 12,8 205.086 4,8 106.675 4,0

VAFÖK (EB‹TDA) 384.160 7,6 326.442 6,8 311.236 7,3 184.618 6,9

Vergi Öncesi Kâr 321.571 6,3 638.630 13,3 155.009 3,6 98.279 3,7

Net Kâr 261.532 5,2 552.913 11,5 78.686 1,8 73.705 2,7

Özet (bin YTL) 2008 % 2007 % 2006 % 2005 %

Sat›fllar 4.849.976 100,0 4.251.932 100,0 3.699.282 100,0 2.257.813 100,0

Brüt Kâr 1.245.315 25,7 1.029.055 24,2 909.725 24,6 526.372 23,3

Faaliyet Kâr› 275.648 5,7 591.611 13,9 164.879 4,5 73.819 3,3

VAFÖK (EB‹TDA) 358.846 7,4 282.009 6,6 250.232 6,8 138.362 6,1

Yabanc› Para Pozisyonu 2008 2007
 (Bin YTL)

Varl›klar 260.377 317.833
Yükümlülükler -122.758 -288.743
Net yabanc› para varl›k-
yükümlülük pozisyonu 137.619 29.090



50 M‹GROS TÜRK T.A.fi. 2008 Faaliyet Raporu

Finansal Sonuçlar ve De¤erlendirmeler

göre %27 artm›fl ve 282 milyon YTL'den 
359 milyon YTL'ye ç›km›flt›r. VAFÖK tutar›ndaki
art›fl›n yine sat›fl art›fl›n›n üzerinde ç›km›fl olmas›
önemlidir. Yine yurt içi VAFÖK marj› da %6,6'dan
%7,4'e yükselmifl olup y›lsonu itibar›yla ilk kez
%7'yi aflan yurt içi VAFÖK marj› uluslar aras›
güçlü perakendecilerin marjlar› seviyesindedir.

Migros'un %100 hissesine sahip oldu¤u Ramstore
Kazakistan operasyonlar› on ma¤aza ile
faaliyetlerini sürdürmektedir. Ramstore Biflkek,
Ramstore Kazakistan'a tam konsolidedir.
Ramstore Kazakistan'›n sat›fllar› 2008 y›l›nda 
174 milyon YTL'ye ulaflm›flt›r. Y›ll›k art›fl YTL
baz›nda %22,5'e ve dolar baz›nda %22,7'ye
karfl›l›k gelmektedir. Ramstore Kazakistan'›n brüt
kâr› 2008 y›l›nda %26 artarak 35 milyon YTL'den
44 milyon YTL'ye ç›km›flt›r. Ramstore Kazakistan'›n
brüt kâr marj› %24,7'den %25,4'e yükselmifltir.
Ramstore Kazakistan'›n 2007 y›l›nda 13,3 milyon
YTL olan VAFÖK tutar› 2008 y›l›nda %28 artarak
17 milyon YTL olmufltur. VAFÖK marj› ise
%9,4'den %9,8'e yükselmifltir. Migros'un yurt d›fl›
operasyonlar› içerisinde Kazakistan operasyonlar›
mevcut faaliyet gösterilen pazarlar içerisinde en
fazla büyüme potansiyeli tafl›yan pazar olarak
görülmektedir.

Bir al›flverifl merkezi ve bir ma¤aza ile faaliyet
gösteren Ramstore Makedonya sat›fllar› geçen
y›la göre YTL baz›nda %12,5 ve dolar baz›nda
12,7 art›flla 30,3 milyon YTL'yi aflm›flt›r. Ramstore
Makedonya'n›n brüt kâr› %22 art›flla 11,9 milyon
YTL olmufl ve brüt kâr marj› da %36,1'den
%39,2'ye yükselmifltir. Faaliyet kâr›, di¤er gelirler
kalemindeki %99,6'l›k azalmaya ba¤l› olarak,
%36 oran›nda gerileyerek 5 milyon YTL olmufl
ve faaliyet kâr marj› da %15,5 olmufltur. Faaliyet
kâr›ndaki azalmaya ra¤men, Ramstore
Makedonya'n›n VAFÖK'ü %43 art›flla 6,1 milyon
YTL olmufltur. VAFÖK marj› da %15,8'den
%20,1'e yükselmifltir.

Faaliyet gösterdi¤i üç ma¤aza ile konsolide
sat›fllar›n %0,4'ünü oluflturan Ramstore
Azerbaycan sat›fllar›n› YTL baz›nda %14,3 ve
dolar baz›nda %14,5 art›rarak 19,5 milyon YTL'ye
ç›karm›flt›r. Brüt kârda %25 art›fl sa¤lanm›fl ve
brüt kâr 5,4 milyon YTL'ye yükselmifltir. Brüt kâr
marj› 2007 y›l›nda %25,3 iken 2008 y›l›nda %27,7
olmufltur. Faaliyet kâr› yaflanan %69'luk art›flla 
1,8 milyon YTL olmufltur. Ayn› paralelde, faaliyet
kâr marj› da 2007 y›l›ndaki %6,3 seviyesinden
2008 y›l›nda %9,4'e yükselmifltir. Faaliyet kâr›nda
yaflanan art›fl Ramstore Azerbaycan'›n VAFÖK'üne
de yans›m›fl ve VAFÖK %60 art›flla 2,2 milyon

Ramstore-Azerbaycan

Ramstore-Kazakistan

Ramstore-Bulgaristan

Özet (bin YTL) 2008 % 2007 % 2006 % 2005 %

Sat›fllar 19.546 100,0 17.104 100,0 15.743 100,0 11.712 100,0

Brüt Kâr 5.417 27,7 4.333 25,3 3.918 24,9 2.936 25,1

Faaliyet Kâr› 1.834 9,4 1.086 6,3 807 5,1 796 6,8

VAFÖK (EB‹TDA) 2.256 11,5 1.407 8,2 1.209 7,7 1.147 9,8

Özet (bin YTL) 2008 % 2007 % 2006 % 2005 %

Sat›fllar 173.895 100,0 141.971 100,0 100.921 100,0 70.942 100,0

Brüt Kâr 44.140 25,4 35.039 24,7 27.407 27,2 20.574 29,0

Faaliyet Kâr› 13.961 8,0 12.369 8,7 11.041 10,9 10.482 14,8

VAFÖK (EB‹TDA) 16.968 9,8 13.292 9,4 12.479 12,4 11.796 16,6

Özet (bin YTL) 2008 % 2007 % 2006 % 2005 %

Sat›fllar 30.329 100,0 26.965 100,0 33.940 100,0 22.045 100,0

Brüt Kâr 11.884 39,2 9.726 36,1 10.840 31,9 5.541 25,1

Faaliyet Kâr› 4.704 15,5 7.333 27,2 2.474 7,3 -1.765 -8,0

VAFÖK (EB‹TDA) 6.090 20,1 4.262 15,8 4.693 13,8 74 0,3
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YTL'ye yükselmifltir. VAFÖK marj› da 2007 y›l›nda
%8,2 iken 2008 y›l›nda %11,5'e ç›km›flt›r.

Ramstore Makedonya ve Ramstore Azerbaycan'›n
elde etti¤i yüksek kâr marjlar› ve kârl›l›klarda
yaflanan art›fllar tatmin edicidir.

2009 y›l›na yönelik beklentiler ve hedefler

Global ekonomik krizin etkisiyle di¤er geliflmekte
olan ülkeler için oldu¤u gibi Türkiye için de 2009
y›l›na ait beklentiler ekonominin daralaca¤›
yönündedir. G›da perakende sektörünün defansif
yap›s›yla ekonomik küçülmeden daha az
etkilenmesi ön görülmektedir. Sektörde faaliyet
gösteren perakendeciler için 2009 y›l›n›n zor
geçece¤i beklense de sektörün geneli
önümüzdeki y›llara iliflkin büyüme potansiyelini
ve cazibesini korumaktad›r. Di¤er taraftan
organize perakende flirketleri daralan talebe
ra¤men pazar paylar›n› artt›rmak için temkinli
olarak yat›r›m yapmaya devam edeceklerdir.

Migros olarak stratejimiz fark yaratmakt›r. Biz,
ülkemizin ve Migros'un potansiyeline inan›yor ve
içinde bulunulan zor flartlara ra¤men büyüme

h›z›m›z› artt›rmak istiyoruz. Yurt içinde 2006 y›l›nda
93, 2007 y›l›nda 160 ve 2008 y›l›nda 250 ma¤aza
açan fiirketimiz, büyümenin sinyallerini 2008
y›l›nda vermeye bafllam›flt›r. Migros 2009 y›l›nda
yurt içi yayg›nl›¤›n› art›rarak farkl› formatlarda 400
yeni ma¤aza açmay› planlamaktad›r. Bu ma¤aza
aç›l›fl plan›, haftada ortalama 8 ma¤azaya karfl›l›k
gelmektedir. Ülke çap›nda hizmet verilen il
say›s›nda ve müflteri say›s›nda 2009 y›l›nda art›fl
öngörülmektedir. Ayr›ca fiirketimiz uygun flartlar
oluflmas› halinde inorganik büyüme f›rsatlar›n›
de¤erlendirmeye devam edecektir.

Yurt d›fl› operasyonlarda da Kazakistan ve
Azerbaycan operasyonlar› öncelikli büyüme
hedeflerimiz aras›nda yer alan ülkelerdir. Bu
ülkelerin d›fl›nda, yeni ülkelerde faaliyet
gösterilmesine iliflkin araflt›rma ve
de¤erlendirmeler süratle yap›lacakt›r.

Konsolide sat›fllar›n 2009 y›l›nda 6 milyar YTL'ye
ulaflmas› beklenmektedir. Di¤er taraftan h›zl›
büyümeye ra¤men kârl›l›k, Migros'un faaliyetleri
aç›s›ndan önemini korumaya devam edecektir.

Konsolide Sat›fllar
(milyon YTL)

5.074

06 07 08

Konsolide Faaliyet Kâr›
(milyon YTL)

205

296

107

06 07 08

Konsolide Vergi Öncesi Kâr
(milyon YTL)

322

06 07 08

Migros olarak
stratejimiz fark

yaratmakt›r.
Biz, ülkemizin ve

Migros'un
potansiyeline inan›yor

ve içinde bulunulan
zor flartlara ra¤men

büyüme h›z›m›z›
artt›rmak istiyoruz.

4.793

4.273

612

205

639

155
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Migros dünyam›z›n ve
ülkemizin gelece¤i için büyük
bir duyarl›l›kla çal›fl›yor...

Migros, kurumsal de¤erleri ile
flekillenen sosyal sorumluluk anlay›fl›
do¤rultusunda, insana, do¤aya ve
gelecek kuflaklara karfl› tafl›d›¤›
sorumlulu¤u say›s›z proje ile
somutlaflt›r›yor; kültür, sanat, e¤itim,
spor, çevre gibi birçok alanda baflar›l›
at›l›mlar gerçeklefltiriyor.
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS)

‹lkeler:
Migros, yenilikçilik, verimlilik, liderlik, duyarl›l›k,
güvenilirlik ve müflteri odakl›l›k olarak belirledi¤i
ve tüm çal›flanlar› ile birlikte özümseyerek sahip
ç›kt›¤› de¤erlerinden ald›¤› güçle yoluna devam
etmektedir. Bu de¤erler kurumsal sosyal
sorumluluk anlay›fl›n›n temel ilkelerini de
belirlemektedir. ‹lerledi¤i yolda özellikle
paydafllar›n›n da kendisine sa¤lad›¤› katma
de¤erin ve onlara karfl› üstlendi¤i sorumlulu¤un
bilincinde olan Migros, çal›flmalar›n› insana,
do¤aya, gelecek kuflaklara sorumluluk ilkesi
etraf›nda kurgulamakta ve uygulamaktad›r.

‹fl yap›fl süreçlerinde kurumsal yönetimin temel
ilkeleri olan fleffafl›k, hesap verebilirlik, sorumluluk
ve adil olma ilkelerini tüm paydafllar›na taahhüt
eden Migros, sürekli gelifltirdi¤i ve hayata
geçirdi¤i projelerde, de¤er yaratma, etkinlik,
sürdürülebilirlik, paydafllar›n›n onay› ve toplumsal
fayday› en önemli kriterler olarak kabul etmekte,
sundu¤u tüm hizmetlerde ilklere ve en iyiye imza
atan bir kurum olarak ç›tay› sürekli yukar›
tafl›maktad›r.

Müflterilerine sürekli geliflen yenilikçi hizmetler
sunan Migros, ilerleyen standartlar› göz önünde
bulundurarak tüm süreçlerini iyilefltirmekte, hem
hizmet, hem de sat›lan ürünlerin kalitesi
konusunda tavizsiz uygulad›¤› kurallar ile
farkl›l›¤›n› ortaya koymaktad›r. Migros, tüm sosyal
paydafllar› ve hizmet etti¤i toplum ile beraber
geliflmeye inanmakta, üstlendi¤i sosyal
sorumluluk projelerine çal›flanlar›n›n gönüllü
kat›l›m›n› da teflvik etmektedir.

Hedefler:
Migros 2008 y›l›nda belirledi¤i “Yeni Ça¤›n
Bafl›nda, Yeni Büyüme Rotas›” ifadesinde
yenilikçilik, verimlilik, liderlik, duyarl›l›k, güvenilirlik
ve müflteri odakl›l›k olarak belirledi¤i tüm
de¤erlerine sahip ç›kmaktad›r. Sahip oldu¤u ve
kurumca özümsenmifl de¤erlerini, mutlak bir fark
alan› olarak gören Migros, müflterisine yak›n olma
stratejisini benimsemifltir. Sahip oldu¤u ve sürekli
gelifltirdi¤i farkl› formatlar›, bu konuda bir avantaj
olarak gören Migros, paydafllar›n›n de¤iflen
ihtiyaçlar›n› çok yak›ndan takip etme sorumlulu¤u
ve bilinciyle hareket etmektedir. Migros gücünü,
bugün geldi¤i yayg›nl›¤›n› ve tercih edilirli¤ini bu
duyarl›l›¤a borçludur.

Migros, de¤erlerinden ald›¤› güçle, sadece flirket
olarak kendi geliflimine de¤il, içinde yer ald›¤›
perakende sektörünün ve genel ekonominin
büyümesine de katk›da bulunaca¤›na
inanmaktad›r. Migros, çal›flanlar›na,
tedarikçilerine, yat›r›mc›lar›na ve içinde bulundu¤u
topluma katk›da bulunmaya odaklanm›flt›r.
Migros'un hayata geçirdi¤i ve destek verdi¤i
kurumsal sosyal sorumluluk çal›flmalar›nda da
temel hedef, yaratm›fl oldu¤u bu katma de¤eri
paydafllar›yla paylaflmak, oluflan verimli sonuçlar›
yine topluma geri dönüfl sa¤layacak projelere
aktarmakt›r.

Migros, “Yeni Büyüme Rotas›”nda tüm paydafllar›
için maksimum verimlilik sa¤lamay›
hedeflemektedir;

• Müflteriler için; ilk'lere imza atmak, yenilikçi 
uygulamalar ile daha yüksek memnuniyet ve
fark yaratmak,

• Çal›flanlar için; kiflisel geliflimin bütünü 
gelifltirdi¤ine inanan iyi iflveren olmak,

• Yat›r›mc› için; daha yüksek getiri,
• Tedarikçiler için; daha iyi ifl ortakl›¤› ortam› 

sa¤lamak,
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‹fl ortaklar›yla ticari iliflkisini karfl›l›kl› güven
temelinde ve etik kurallar dahilinde yürüten
Migros, yat›r›mc›lar›yla iliflkisinde de fleffafl›k
ilkesine sad›k kalarak sürekli ve güvenilir bilgi
ak›fl› sa¤lar. Migros, çal›flanlar›n›n her türlü yasal
ve insani haklar›na sayg›l›, ifle alma ve çal›flma
süreçlerinde kay›rma ve kollamaya müsaade
etmeyen, çal›flanlar›n›n kiflisel geliflimini
destekleyen, onlar›n gelece¤ine yat›r›m yapan
'iyi iflveren' kimli¤inden hiçbir koflulda taviz
vermeyen bir kurulufltur. Migros, tüm ifl yap›fl
fleklini ve kurallar›n› müflteri memnuniyetini en
üst düzeye yükseltmek üzere tasarlar ve belirler.
Tüketicilerin bilgilendirilme haklar›na sayg›l› bir
kurulufl olarak, müflterilerinin karfl›s›na alan›n›n
en iyi yetiflmifl, kalifiye ve uzman personeliyle
ç›kar. Uygulamalar›n› hayata geçirirken 'sorumlu
iflveren, sorumlu marka, sorumlu kurulufl'
niteliklerini özümser. Kurumsal geliflimde
toplumsal geliflimin önemine inanarak, sosyal
sorumluluk faaliyetlerinde gelece¤e katma de¤er
üretmeyi hedefler. ‹nsan sa¤l›¤› ve g›da hijyeni
konular›nda sorumlulu¤unu bilerek sürekli geliflen
süreçlere yat›r›m yaparken, e¤itim ve sa¤l›k gibi
alanlardaki sosyal önceliklere duyarl›d›r. Migros,
gelece¤in teminat› olan çocuklar›n ve gençlerin
sürekli geliflimini destekleyen sanatsal, kültürel
ve sportif projeler yürüterek bu alandaki
sorumluluklar›n› yerine getirir. Kaynaklar›n
tasarruflu kullan›m›n› teflvik eden Migros, hayata
geçirdi¤i yenilikçi projelerle çevre bilincinin
afl›lanmas› için fark›ndal›k yarat›r.

Migros'un KSS Projeleri
Migros, baflta e¤itim, sa¤l›k,

çevre, kültür-sanat, spor ve
sosyal yard›mlar olmak

üzere toplumun
geliflimi için ihtiyaç
duyulan tüm
alanlarda, hem
kurumsal yap›s›yla
hem de
çal›flanlar›n›n

gönüllü katk›lar›yla pek çok proje yürütmektedir.
Migros toplum yarar›na çal›flan çeflitli vak›flar,
dernekler ve sivil toplum kurulufllar› ile iflbirli¤i
yapman›n yan› s›ra, ifl ortaklar›, müflterileri ve
çal›flanlar›yla yürüttü¤ü projelerle de toplumsal
duyarl›l›k bilincinin yayg›nlaflmas› için çaba
harcamaktad›r.

Migros, 2008 y›l›nda sosyal yard›m amac›yla vak›f
ve derneklere toplam 674.994,23 YTL tutar›nda
ba¤›flta bulunmufltur.

E¤itim
Migros, gelece¤in teminat› olan çocuklar›n ve
gençlerin, hem okul hem de okul d›fl› geliflimlerini
destekleyerek; onlar›n gelecekte kendilerine,
ailelerine, çevrelerine ve topluma yararl› bireyler
olarak yetiflmelerine katk›da bulunacak öncü
projeler tasarlar ve hayata geçirir. E¤itimle ilgili
faaliyet gösteren sivil toplum kurulufllar›n›n
yürüttü¤ü projelere kaynak aktaran Migros, e¤itim
kurumlar›n›n daha iyi fiziki ortamlara kavuflmas›
ve ö¤rencilerin daha iyi koflullarda e¤itim
alabilmesi için gerekli katk›larda bulunur.

• Migros, ma¤azalar›nda sat›fla sunulan özgün
markalardan elde edilen gelirin bir k›sm›n› 
kaynak olarak Türk E¤itim Gönüllüleri Vakf›'na
aktarmaya 2008 y›l›nda da devam etmifltir.

• M.E.B. ve Rahmi M. Koç Müzesi iflbirli¤i ile 
hayata geçirilen ve müzeleri ziyaret etme 
imkan› olmayan ilkö¤retim ö¤rencilerinin 
kiflisel ve sosyal geliflimlerine katk›da bulunan
MÜZEBÜS projesine destek sa¤lanmaya 
devam edilmifltir. 2003 y›l›nda uygulanmaya
baflland›¤›ndan beri tüm Türkiye'de 80 ilde 
çeflitli yerleflim birimlerindeki birçok okul 
ziyaret edilmifl, k›s›tl› olanaklar› olan çocuklar›n,
yarat›c› araç ve metotlarla e¤itim almalar›na
yard›mc› olunmufltur. MÜZEBÜS 100.000'inci
ö¤renciye Haziran 2008'de Edirne Uzunköprü
Atatürk ‹lkö¤retim okulunda ulaflm›flt›r.

Kaynaklar›n
tasarruflu kullan›m›n›

teflvik eden Migros,
hayata geçirdi¤i

yenilikçi projelerle
çevre bilincinin
afl›lanmas› için

fark›ndal›k yarat›r.



• Migros, TOÇEV'in, “Yaflas›n Okulumuz” 
kampanyas› dahilinde Colgate-Palmolive ile
iflbirli¤i yaparak, fianl›urfa Siverek ilçesine 
ba¤l› Kargal› Köyü ‹lkö¤retim Okulunu 
yenilemifl ve 2008-2009 ö¤retim y›l›nda 
çocuklar›n yüzünü güldürmeyi amaçlam›flt›r.
Eylül ve Ekim aylar›nda uygulanan kampanya
dahilinde Migros'lardan al›nan her Colgate 
ürünü ile, Kargal› Köyü ‹lkö¤retim Okulu 
ö¤rencilerinin daha iyi koflullarda e¤itim 
almas›na katk› sa¤lanmas› hedeflenmifl, bu 
kampanya ile tüm Türkiye bu mutlulu¤a ortak
olmaya davet edilmifltir.

• ‹stanbul Lisesi'nin spor sevgisini afl›lamak, 
kültürler aras› sosyal paylafl›m yaratmak, 
ülkemizi tan›tmak, yurt içi ve yurt d›fl›ndan 
kat›lan ö¤renciler aras›nda köprü oluflturmak
amac› ile düzenledi¤i Geleneksel Spor 
fiöleni'ne destek sa¤lanm›flt›r.

Sa¤l›k
G›da Güvenli¤i ve Kalite Yönetimi flartlar›n› titizlikle
uygulayan Migros, bu kapsamda 2005 y›l›nda
ald›¤› ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve 2006
y›l›nda ald›¤› ISO 22000 G›da Güvenli¤i
belgelendirmeleri ile müflteri memnuniyetine ve
g›da güvenli¤ine verdi¤i önemi kan›tlam›fl,
uygulamalar›n› tüm formatlar›na yaym›flt›r.

Sat›fla sundu¤u her ürünün raflara gelene kadarki
tüm kalite ve hijyen süreçlerini sürekli denetim
alt›nda tutan ve satt›¤› her ürün için üst düzey
standartlar› garanti eden Migros, hizmet
konusunda da ayn› duyarl›l›kla hareket edip,
e¤itimli personeliyle ifl süreçlerini sürekli olarak

iyilefltirir, beklentiyi aflan yaklafl›m›yla müflterilerine
farkl› formatlarda, ayn› standart seviyede hizmet
sunar.

• Ekim 2008 itibariyle g›da d›fl› ürün 
gruplar›nda da kalite çal›flmalar› gelifltirilmifl,
tekstil ve oyuncak ürün gruplar› da kalite 
kontrol kapsam›na al›nm›fl olup, ürüne özel 
fiziksel, kimyasal ve ekolojik testler yap›larak,
müflterilere güvenli ürün tedari¤i 
sa¤lanmaktad›r.

• Migros, Tansafl, Macrocenter ve 5M 
formatlar›ndaki ma¤azalar ve bu ma¤azalara
ürün temin eden da¤›t›m merkezleri, anlaflmal›
ba¤›ms›z d›fl kurumlar taraf›ndan kalite ve 
g›da güvenli¤i kapsam›nda denetlenerek 
uygulamalar›n geçerlili¤i ve süreklili¤i 
onaylanm›flt›r.

• Hayata geçirdi¤i yenilikler ve projelerle her 
zaman örnek çal›flmalar gerçeklefltiren Migros
geçmifl y›llarda imza att›¤› çal›flmalar›n› 
sürdürmeye devam etmifl, bu çal›flmalar› 
yayg›nlaflt›rmay› amaç edinmifltir.

• Bafllat›lan kontrollü tar›m uygulamas›, meyve
ve sebze ürünlerinde bitki düzenleyicilerinin
(hormon) düzeylerinin tespit edilmesine 
yönelik metodun gelifltirilmesi, zirai ilaç kal›nt›
analizleri, mal kabul ifllemlerinin 
otomatizasyonu, düzenli so¤uk dolap derece
kontrolleri sürdürülen çal›flma 
örneklerindendir. Personele yönelik periyodik
e¤itimler de içerikleri güncellenip, gelifltirilerek
sürdürülmektedir.

• Yap›lan periyodik kontrollerle, faaliyetlerin 
düzenli gerçeklefltirilip gerçeklefltirilmedi¤i 
veteriner hekimler ve g›da mühendisleri 
taraf›ndan kontrol edilmektedir.

• 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
LÖSEV'e ulaflmas›na yard›mc› olunmufltur. 
Ayr›ca Kanserle Savafl Derne¤i'ne destek 
olmak amac› ile ma¤azalarda yard›m 
kumbaralar› bulunmaktad›r.
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üst düzey standartlar›
garanti etmektedir,
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• Otistik çocuklar›n, sa¤lanacak erken tan› ve
erken e¤itim ile topluma kazand›r›larak, 
ba¤›ms›z birer birey olarak yer alabilmeleri 
konusunda faaliyet gösteren Tohum Vakf›'na
yap›lan ba¤›fla 2008 y›l›nda da devam edilmifl,
bir çocu¤un bir y›ll›k bak›m gideri karfl›lanm›flt›r.

• Migros çal›flanlar› daha önceki y›llarda oldu¤u
gibi 2008 y›l›nda da K›z›lay Derne¤i'ne kan 
ba¤›fl›nda bulunmufllard›r.

• Migros, P&G iflbirli¤i ve Özel Olimpiyatlar 
Organizasyonu arac›l›¤›yla düzenlenen 
kampanyaya olan deste¤ini sürdürmüfltür. 
2004 y›l›ndan bu yana her y›l zihinsel engelli
çocuk ve gençleri sporla hayata ba¤lamak 
ve yeni sporcular yetiflmesini sa¤lamak 
amac›yla düzenlenen kampanya dahilinde, 
Migros ma¤azalar›nda sat›lan P&G 
ürünlerinden elde edilen gelirin bir k›sm›n›n 
Özel Olimpiyatlara aktar›lmas› sa¤lanm›flt›r.
Her y›l 500 sporcunun yetifltirilmesine destek
veren kampanya, 2008'deki 5. y›l›nda toplam
2.500 sporcuya destek vermifltir.

Çevre
Kaynaklar›n verimli ve tasarruflu kullan›m›na
yönelik ad›mlara öncülük eden Migros, Türkiye'de
çevre bilincinin art›r›lmas› ve fark›ndal›k yarat›lmas›
için önemli kampanyalara imza atmaktad›r.

Artan karbondioksit üretimi dünyan›n daha çok
›s›nmas› anlam›na geliyor. H›zla ›s›nan dünyam›zda
iklimler de¤ifliyor. ‹klim de¤ifliklikleri kurakl›k ve
su s›k›nt›s›n› tetikliyor. Ülkemizde de küresel iklim
de¤iflikli¤inin etkileri su kaynaklar›n›n azalmas›,
kurakl›k ve üretimde verimlili¤in azalmas› olarak
kendini gösteriyor. Küresel ›s›nmay› önlemek
mümkün olmasa da etkilerini azaltmak elimizde.
Bunun bir yolu da a¤aç dikmek. A¤açlar atmosfere
b›rakt›¤›m›z karbondioksiti ürettikleri oksijenle
dengeliyor ve dikilen her a¤aç küresel ›s›nman›n
etkilerini azalt›yor.

Ege'ye 198.000 Fidan...
Ege'nin ve Egeli müflterilerinin önceliklerini kendi
önceli¤i kabul eden Tansafl, küresel ›s›nma
tehdidine karfl› Ege Orman Vakf› ile birlikte
yürüttü¤ü kampanya ile Ege'ye bugüne kadar
198.000 fidan kazand›rm›flt›r. Ege'deki bozuk
orman alanlar›n›n yeniden yeflertilmesiyle ilgili
olarak Kas›m 2006 tarihinden bu yana yürüttü¤ü
projelerle Ege'deki yeflile yeniden hayat veren
Tansafl, Egeli vatandafllar›n konuya gösterdikleri
duyarl›l›k ve ilginin de verdi¤i motivasyonla küresel
›s›nma hakk›nda da fark›ndal›k yaratmay›
amaçlamaktad›r.

2008 y›l›nda gerçeklefltirilen sosyal sorumluluk
projesi ile Tansafl, Ege bölgesindeki
ma¤azalar›nda sat›fla sunulan EOV zeytinlerinden
alan herkes için bir fidan dikilmesini sa¤lam›flt›r.
2002 y›l›ndan itibaren O¤lananas› mevkiinde
yeflertilen zeytinlikten elde edilen Gemlik çeflidi
zeytinler, Tansafl arac›l›¤›yla çevre dostu
tüketicilerin sofralar›na ulaflt›r›larak sa¤lanan
kaynakla yeni 20.000 fidana hayat verilmifltir.

Böylelikle 2007 y›l›ndan bu yana 100.000 fidanla
Urla Orman›, 78.000 fidanla Dikili'de Tansafl
Müflteri Orman› ve 2008 y›l›nda ise Torbal›-
Arslanlar mevkiine kazand›r›lan 20.000 fidanla
toplam 198.000 fidana ulaflan ormanlar; Ege'lilerin
ve Tansafl'›n Ege sevgisini yeni fidanlara
dönüfltürmüfltür.

• ÇEVKO üyesi olan Migros, geri kazan›m ve 
de¤erlendirme konular›ndaki çal›flmalara 
maddi kaynak sa¤layarak, do¤adaki at›klar›n
kullan›m için dönüfltürülmesine öncülük 
etmifltir. Bu çerçevede 2.500 ton markal› 
ambalaj at›¤› toplanarak ÇEVKO'ya ödenek
aktar›lm›flt›r.

• Do¤al Hayat› Koruma Derne¤i'ne destek 
olmak amac› ile ma¤azalarda yard›m 
kumbaralar› bulunmaktad›r.



• Migros çevre bilinci ile hareket ederek, 
at›klar›n› geri dönüflüm için de¤erlendirme 
merkezinde toplamaktad›r. 2008 y›l›nda 
ma¤aza ve yönetim birimlerinden toplanan 
21.140 ton ka¤›t, karton, ambalaj ve metal 
at›k geri dönüflüm için de¤erlenmifltir.

• Enerji kaynaklar›n› verimli kullanmak amac› 
ile flirket içinde, ma¤azalar ve yönetim 
birimlerinde teknoloji yard›m› ile ayd›nlatma
ve ›s› kontrolü yap›lmakta, kullan›lan tasarruflu
ürünlerle enerji tasarrufu sa¤lanarak, ekolojik
dengenin muhafazas› ve kaynaklar›n verimli
kullan›m› için önemli ad›mlar at›lmaya devam
edilmektedir.

• Çevre dostu teknoloji gelifltirilmesi konusunda
2007 y›l›nda bafllat›lan kasa fifli çal›flmas›, 
2008'de de devam ettirilerek tüm ma¤azalara
yay›lmas› sa¤lanm›flt›r. Yap›lan uygulama 
örne¤inde kasa alt rulolar› kald›r›larak yerine
elektronik kay›t ünitesi uygulamas› bafllat›lm›fl,
fifl üzerinde yazan ürün barkodlar›na ait sat›rlar
kald›r›larak ka¤›t boylar›nda da k›saltma 
yap›lm›fl, her iki uygulama sayesinde de ka¤›t
tasarrufu sa¤lanmaya devam edilmifltir.

• Geri dönüflüme verilen destek çerçevesinde
elektronik at›klar de¤erlendirilmifl, 10.000 kg.
elektronik hurdan›n çevreye zarar vermeden
de¤erlendirilmesi ve geri dönüflümü 
sa¤lanm›flt›r.

• Müflterilere koflulsuz memnuniyet bilinci ile 
ürün ve hizmetler sunan ma¤azalar›m›z›n 
ç›k›fllar›na, çevre bilinci oluflturulmas›na katk›

sa¤lamak amac› ile müflterilerin ambalaj 
at›klar›n› atabilmeleri için ka¤›t, cam, metal 
ve plastik olmak üzere ayr› ayr› ambalaj at›k
kutular› konulmufltur. Bu uygulama tüm 
formatlara yay›lm›flt›r.

• Gelecek Kuflaklar ‹çin Büyük Ad›m… 
Türkiye'de ‹lk Kez Do¤ada Çözünen Pofletler!
Türk perakende sektörünün lider kuruluflu 
Migros, çevre ve tüketici dostu yaklafl›m›yla
bir 'ilk'e daha imza atm›flt›r. Plastiklerin do¤ada
uzun süre kalarak çevre kirlili¤i yaratt›¤› 
gerçe¤inden yola ç›kan Migros, çevre ve 
topluma karfl› duydu¤u sorumlulu¤u, 
Türkiye'de ilk kez uygulamaya bafllad›¤› 
'Do¤ada çözünebilen poflet' uygulamas› ile
bir kez daha ortaya koymufltur. 'Oxo-bio 
çözünür' teknoloji ile üretilerek do¤ada 
çözünebilen pofletler, Türkiye'de ilk kez Aral›k
2008 itibariyle Macrocenter ma¤azalar›nda 
müflterilerle tan›flm›fl, 2009 y›l›nda Migros 
ma¤azalar›na da yay›lm›flt›r. Normal bir 
plasti¤in do¤ada çözünebilmesi en az 100 
y›l sürerken, “Oxo- bio çözünür” teknolojisi 
ile üretilen plastikler, üretim aflamas›nda ilave
edilen özel bir katk› maddesinden dolay›, 
ürünün cinsi ve dönüflüm yerine göre 24 ay
gibi k›sa bir sürede %100 çözünerek do¤aya
dönmektedir. Bu konuda Migros, müflterilerini
gelece¤e birlikte sahip ç›kmaya ça¤›rmakta
ve ihtiyaçlar› kadar poflet kullanmalar› 
konusunda müflterilerinin gönüllü desteklerine
inanmaktad›r. Böylece hem kaynaklar›n 
gereksiz kullan›m›na engel olup, hem de 
yar›na birlikte yat›r›m yap›laca¤›n›n alt›n› 
çizmektedir.
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Kültür-Sanat
Migros için toplumun gelece¤i olarak gördü¤ü
çocuklar›n geliflimi büyük önem tafl›maktad›r.
Çocuklar›n fiziksel, zihinsel ve ruhsal geliflimlerini
destekleyecek pek çok proje ve aktivitede yer
alan Migros, tiyatroyu da çocuklar›n geliflimini,
yarat›c›l›¤›n› destekleyen en etkili araçlardan biri
olarak görmektedir. Sanat ve tiyatro sevgisini
tadan çocuklar›n, hem kendilerine hem de
çevrelerine karfl› daha duyarl› insanlar olarak
yetifleceklerine inanan Migros, tiyatroya verdi¤i
deste¤i sürdürmeye kararl›d›r.

• Migros ve Devlet Tiyatrolar› iflbirli¤i ile 14 
y›ld›r düzenlenen Geleneksel 23 Nisan Tiyatro
fienli¤i, 23 Nisan'› kapsayan 2 haftal›k süreçte
Migros'un bulundu¤u çeflitli flehirlerde 
gerçekleflmeye devam etmifltir. Migros 
ma¤azalar›n› ziyaret eden herkesin ücretsiz
edinebilece¤i davetiyelerle çocuklara bayram
sevinciyle tiyatro heyecan› ayn› anda 
yaflat›lm›fl, çeflitli illerde farkl› oyunlarla birçok
temsil gerçeklefltirilmifltir. 1995 y›l›ndan beri
düzenlenen tiyatro flenli¤ine bugüne kadar 
Türkiye'nin farkl› illerinden 250.000'den fazla
çocuk kat›lm›flt›r.

• Ma¤azalarda da çeflitli aktivite ve e¤lenceler
düzenlenerek 23 Nisan fienli¤i kutlanmaktad›r.
2008 y›l›nda Erzurum, Bafra, Kars, I¤d›r, 
Erzincan, Van ve Sivas illerinde ma¤aza önü

aktiviteler organize edilerek çocuklar›n 23 
Nisan coflkusu paylafl›lm›fl, gelece¤in yat›r›m›
olan çocuklar›m›za farkl› bir e¤lence ve aktivite
ortam› sa¤lanmaya çal›fl›lm›flt›r.

• Topluma karfl› duyarl› ve sorumlulu¤unun 
bilincinde olan Migros, canl› performansta 
paylafl›lan mesaj ve iletiflimin çocuklar›n 
gelifliminde önemli oldu¤una inanmaktad›r. 
Çocuklara tiyatro sevgisini afl›lamak amac›yla
her y›l yeni bir oyunla perdelerini açan Migros
Çocuk Tiyatrosu, 2008 y›l› boyunca 11 ilde, 
Enis Fosforo¤lu yönetmenli¤inde “ben yerine
biz” demenin önemini vurgulayan içeri¤i ile 
toplam 62 oyun sahnelemifltir. fiimdiye kadar
‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Antalya, Adana, 
Gaziantep, Erzurum, Ayd›n, Mersin, 
Kahramanmarafl, Ad›yaman, Elaz›¤, Sivas, 
Ordu, Bursa, Bal›kesir, Uflak, Konya, Ni¤de,
Hatay, Kayseri, Tokat, Kastamonu, Adapazar›,
Bilecik, Eskiflehir, K›r›kkale, Samsun, Giresun,
Trabzon, Erzincan ve Kars olmak üzere 32 
farkl› ilde perde açan Migros Çocuk Tiyatrosu
arac›l›¤› ile yaklafl›k 90.000 çocuk ücretsiz 
olarak tiyatro izleme olana¤› bulmufltur.

• 2008 y›l›ndaki 10. y›l etkinliklerine farkl› bir 
yaklafl›mla bafllayan Migros Club, tüm 
müflterilerini Türkiye çap›na yay›lm›fl Migros
ma¤azalar›na davet ederek 10. y›l pastas›n›
müflterileri ile birlikte kesip, 10. y›l coflkusunu
paylaflarak büyütmüfltür. Ayr›ca müflterileri 
için farkl› illerde, farkl› etkinlikler tasarlayarak
müflterilerinin keyif alaca¤› ortamlar yarat›p,
her f›rsatta müflterilerine yak›n durma 
anlay›fl›n›n alt›n› çizmifltir. Gerçekleflen 
etkinlikler; 14 Haziran'da ‹zmir'de makyaj ve
güzellik s›rlar› konulu gün organizasyonu, 
15 Haziran'da Ankara'da eti mangal› bizden
piflirmesi sizden mangal partisi, 18 Haziran'da
Antalya'da aç›k hava sinema keyfi, 
21 Haziran'da Adana'da pratik uygulamalara
dair workshop ve sohbet, 29 Haziran'da 
‹stanbul Parkorman'da çocuklara özel keyifli
menüler öneri ve uygulamalar›.

Spor
Migros’un spora verdi¤i destek yepyeni bir misyon
ve yap›lanmayla artarak devam edecek...Sosyal
sorumluluk anlay›fl› çerçevesinde spor alan›nda
yeni çal›flmalara imza atan Migros, bu kez yepyeni
bir misyon ile sporun bir yaflam tarz› olarak 'her
mahallede, her sokakta' hayata geçmesini
destekliyor. Genifl kitlelerce sporun bir yaflam
biçimi olarak alg›lanmas›n› sa¤lamak üzere TEGV
ile iflbirli¤ine giden Migros, çeflitli illerde
gençlerden ve çocuklardan spor tak›mlar›
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oluflturup, de¤iflik illerdeki TEGV E¤itim
Parklar›nda, çeflitli mahallelerden gelen
çocuklardan amatör tak›mlar yetifltirecektir. Migros
spora verdi¤i deste¤i TEGV'in e¤itim parklar›nda,
mevcut futbol sahalar›n› yenileyip, futbol tak›mlar›
oluflturarak sürdürecektir. Spor alan›nda ilave
imkanlar sa¤lamak için sorumluluk üstlenen
Migros, TEGV E¤itim Parklar›nda futbol tak›mlar›
oluflturarak gençlerin sporu bir yaflam biçimi
olarak kabul etmeleri için kaynak yaratacak ve
destek verecektir.

Migros, bu proje kapsam›nda 11 adet e¤itim
park›nda 2.944 çocu¤a, Türkiye Futbol
Federasyonu taraf›ndan haz›rlanm›fl olan sertifikal›
e¤itim verilmesini sa¤layacakt›r. 11-12 yafl grubu
çocuklar aras›ndan oluflturulacak 16 kiflilik k›z
ve erkek gruplar ald›klar› bu e¤itim ve kendilerine
sa¤lanan di¤er imkanlar do¤rultusunda
yaflamlar›nda spora yer açacakt›r. Böylelikle
Türkiye genelinde bir yayg›nl›kla çocuklar için
ulafl›labilir, yaflanabilir k›l›narak yaflamlar›n›n bir
parças› haline gelmifl olacakt›r.

Sosyal Yard›mlar
Migros, Türk toplumunda sosyal sorumluluk ve
dayan›flma kültürünün geliflmesine öncü olacak
sosyal yard›mlar› gerçeklefltirmifltir. Bu projelerde
çal›flanlar›, ifl ortaklar› ve müflterileriyle birlikte
yürüyen Migros, liderlik misyonuyla örtüflen bir
duyarl›l›k içinde hareket etmektedir.

• Tansafl ve P&G iflbirli¤i ile yürütülen 
“Bebe¤iniz büyür, giysileri küçülür” projesi 
kapsam›nda, 6 Mart-27 Nisan 2008 tarihleri
aras›nda, Türkiye genelinde 61 Tansafl 

ma¤azas›na konulan ba¤›fl kutular› arac›l›¤›
ile 0-10 yafl aras› çocuk giysileri toplanm›fl, 
toplanan giysiler, temizlenip Kad›n Eme¤ini
De¤erlendirme Vakf› (KEDV) arac›l›¤›yla 
ihtiyaç sahiplerine ulaflt›r›lm›flt›r.

Kurban Bayram›'nda, Migros ma¤azalar› ve
Sanal Market arac›l›¤› ile Türk E¤itim 
Gönüllüleri Vakf›, K›z›lay, Darüflflafaka 
Cemiyeti ve ‹stanbul Zihinsel Engelliler ‹çin 
E¤itim ve Dan›flma Vakf›'na ba¤›fl olana¤› 
sunulmufltur.

• Türkiye K›z›lay Derne¤i Abana fiubesi arac›l›¤›
ile ilçedeki mevcut okul ö¤rencilerine çocuk
kitaplar› ve k›rtasiye malzemeleri ulaflt›r›lm›flt›r.

• Batman Çok Amaçl› Toplum Merkezi'ne 
destek sa¤lamak amac› ile malzeme temini 
sa¤lanm›flt›r.

• Batman ili dahilindeki ilkö¤retim okullar›nda,
sa¤l›kta temizli¤in önemi ve hijyenin 
vurgulanabilmesi için çocuk difl f›rças› ve 
macunu da¤›t›lmas› konusunda çal›flmalar 
yap›lm›flt›r.

• Ordu ili Ünye ilçesindeki Yaflar Gazio¤lu 
‹lkö¤retim okuluna 5 adet bilgisayar ba¤›fl› 
yap›larak çocuklar›n e¤itim ve gelece¤ine 
katk› sa¤lanm›flt›r.

• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Bas›n Müzesi'nin
haz›rlad›¤› ve tarihe ›fl›k tutacak bas›n arflivi
tarama çal›flmas›na destek verilmifl, teknik 
ekipman deste¤i sa¤lanm›flt›r
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1. KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹NE UYUM BEYANI
Migros Türk T.A.fi., SPK’n›n 4 Temmuz 2003 tarih ve 35/835 say›l› karar› ile kabul edilen ve ilk defa Temmuz 2003'te kamuya
aç›klanan “Kurumsal Yönetim ‹lkeleri”ni prensip olarak benimsemektedir. Migros bu ilkelerin uygulanmas›n›n, fiirketimize, menfaat
sahiplerine ve nihayetinde ülkemize getirece¤i faydalar›n bilincindedir. Uygulamada eksiklik arz eden taraflar sürekli geliflme bak›fl
aç›s›yla gözden geçirilmekte olup, eksikliklerin giderilmesine ve bu hususta örnek bir flirket olma yolundaki çal›flmalara devam
edilmektedir.

Kurumsal Yönetim'in ana prensipleri olan;
a) Adillik
b) fieffafl›k
c) Sorumluluk
d) Hesap Verebilirlik
ilkeleri fiirketimiz taraf›ndan benimsenmifltir. Y›l içinde, fiirket içi bilgilendirme ve ifl süreçlerimiz iyilefltirilerek daha etkin hale
getirilmifltir. 2007 y›l›nda, Sermaye Piyasas› Mevzuat›na ve Kurumsal Yönetim ‹lkelerine uyum çerçevesinde fiirketimiz bünyesinde
Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmufltur. Ömer Özgür Tort ve Erkin Y›lmaz Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev
yapmaktad›r. Yönetim Kurulumuzun 22 Ekim 2008 tarihli toplant›s›nda Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine 2008 y›l›
faaliyetlerinin görüflülece¤i Genel Kurul Toplant›s›'na kadar görev yapmak üzere, Stefano Ferraresi ve Evren R›fk› Ünver
seçilmifllerdir. Y›l içinde fiirketimizin Kurumsal Yönetim Uygulamalar› kapsam›nda yapm›fl oldu¤u gelifltirme ve iyilefltirmeler
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu'nun ilgili bölümlerinde sunulmufltur.

fiirketimiz paydafllar›n› bilgilendirme kapsam›nda, 2005 y›l›nda kurumsal web sitesini yenilemifl, 2008 y›l›nda da içerik bak›m›ndan
zenginlefltirmifl ve ortaklar›m›z›n fiirketimiz hakk›nda daha fazla bilgi sahibi olmas› sa¤lanm›flt›r.

Migros Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu'na, faaliyet raporunun yan› s›ra fiirketimizin kurumsal web sayfas›ndaki Yat›r›mc›
‹liflkileri Bölümü’nden de eriflilebilmektedir (www.migros.com.tr).

BÖLÜM I-PAY SAH‹PLER‹

2. Yat›r›mc› ‹liflkileri
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 bölüm oluflturulmufltur. Bu bölüm, Genel Kurul, sermaye
art›r›mlar› ve temettü da¤›t›m› ile ilgili süreçleri yönetmektedir. Ayn› kapsamda, pay sahiplerinin sermaye art›r›mlar› ve temettü
da¤›t›m› ile ilgili tüm talep ve ifllemleri yerine getirilmektedir.

Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK), ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› (‹MKB), Merkezi Kay›t Kuruluflu (MKK) ve Takasbank gibi
kurumlar nezdinde fiirketimizin temsili ve irtibat› bu bölüm taraf›ndan sa¤lanmaktad›r. Bölümün di¤er faaliyet konular› aras›nda,
Yönetim Kurulu Toplant›lar›na iliflkin kay›tlar›n tutulmas› ve SPK Seri: VIII No: 39 tebli¤i gere¤ince gerekli özel durum
aç›klamalar›n›n ‹MKB'ye yap›lmas› yer almaktad›r. Bu özel durum aç›klamalar› ve di¤er bildirimler ayr›ca, TÜB‹TAK taraf›ndan
gelifltirilen bir yaz›l›m arac›l›¤›yla SPK'n›n Kamuyu Ayd›nlatma Projesi (KAP) kapsam›nda, elektronik ortamda da yap›lmaktad›r.
Migros Yat›r›mc› ‹liflkileri, konusuyla ilgili yasal düzenlemelerin ve SPK tebli¤lerinin takibini yapar ve fiirket'in uyum göstermesi
gereken konu ve hususlar ile ilgili olarak üst yönetimi bilgilendirir.

Bölüm ayr›ca, fiirket hakk›nda gelen bilgi taleplerini cevaplar. Mümkün olan tüm iletiflim f›rsatlar›yla (birebir görüflme, konferanslara
kat›l›m, toplant›lar, kurumsal Internet sitesi, telefon, e-posta, yat›r›mc› bültenleri, yat›r›mc› sunumlar› vb.) Migros hissedarlar›n› ve
fiirket'e rapor haz›rlayan arac› kurulufl analistlerini flirket hakk›nda bilgilendirir. fiirket faaliyet raporunun haz›rlanmas›n›n yan› s›ra
Kurumsal Yönetim'e yönelik çal›flma ve faaliyetleri koordine eder. Geliflme gerektiren noktalar› tespit eder ve sürekli geliflme
felsefesiyle Migros'u bu konuda örnek bir kurum yapabilmek hususunda fiirket üst yönetimine destek olur.
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fiirketimiz ile ilgili bilgi almak isteyen tüm pay sahipleri yatirimci@migros.com.tr adresine mail göndererek bilgi taleplerini
iletebilirler. Ayr›ca di¤er tüm iletiflim kanallar› pay sahiplerinin kullan›m›na aç›kt›r.

Mali ‹fller Genel Müdür Yard›mc›s›: Erkin Y›lmaz
Adres: Turgut Özal Bulvar› No: 6 34758 Ataflehir / ‹STANBUL
Telefon: 0216 579 30 00 (#3214)
E-posta: erkiny@migros.com.tr

Yat›r›mc› ‹liflkileri Yöneticisi: Dr. Affan Nomak
Telefon: 0216 579 30 00 (#3142)
E-posta: affann@migros.com.tr

Sahip oldu¤u hisse senetlerine ait yeni pay alma kuponu ve temettü kuponlar›n› kullanmayarak, bedelsiz sermaye art›r›mlar›na
süresinde ifltirak etmemifl ve/veya hak etti¤i temettüyü almam›fl olan Migros hissedarlar›n›n, dilediklerinde bu ifllemleri h›zl› ve
güvenli bir flekilde yapabilmelerine imkan tan›yan bir yap› kurulmufltur. Ayr›ca, SPK'n›n ilgili tebli¤leri uyar›nca, hisse senetlerinde
kaydi sisteme geçifl çal›flmalar›na uyum sa¤lanm›fl ve bu yönde fiirketimizce yap›lmas› gerekenler yerine getirilmifltir. Bu
kapsamda, Yap› Kredi Yat›r›m Menkul De¤erler A.fi., Migros ad›na kaydilefltirme ifllemlerini gerçeklefltirmektedir.

Y›l içinde, bedelsiz sermaye art›r›mlar›na süresinde ifltirak etmemifl ve/veya hak etti¤i temettüyü almam›fl olan toplam 150 Migros
ve 5 Tansafl hissedar›n›n geriye dönük ifllemi fiirket merkezinden yap›lm›flt›r. Ayr›ca, cari y›la ve geçmifl y›llara ait ifllemlere iliflkin
bilgi almak üzere telefonla baflvuran 450 Migros ve Tansafl hissedar›na gerekli bilgiler verilerek haklar›n› kullanabilmeleri için Yap›
Kredi Bankas› flubelerine yönlendirilmifltir.

Hisse senetlerini fiziki olarak ellerinde bulunduran ve önceki y›llara iliflkin fiirketimiz taraf›ndan da¤›t›lan bedelsiz hisse senetlerini
ve/veya temettü haklar›n› almam›fl say›n ortaklar›m›z›n hisse senetleri üzerinde 11 veya daha düflük numaral› yeni pay alma
kuponu var ise, öncelikle fiirket merkezimize baflvurmalar› gerekmektedir.

Hisse senedi üzerinde yer alan 11 numaral› yeni pay alma kuponu kullan›lm›fl, buna karfl›n 12 ve 13 numaral› kuponlar
bulunuyorsa, Yap› Kredi Bankas› Harbiye-‹stanbul fiubesi'nden ya da fiirket internet sitesinde ilan edilen Yap› Kredi Bankas›
flubelerinden hisse senedi de¤iflim ve bedelsiz pay alma ifllemleri gerçeklefltirilmektedir. 2002 y›l› ve sonras›na ait kâr pay›
kuponlar›na karfl›l›k gelen temettü tutarlar› da yine Yap› Kredi Bankas› Harbiye-‹stanbul fiubesi'nden ve fiirket internet sitesinde ilan
edilen Yap› Kredi Bankas› flubelerinden ödenmektedir.

Migros y›l içinde bedelsiz sermaye art›r›m› gerçeklefltirmemifltir. 

Ülkemizde, halka aç›k flirketlerin ilgili SPK tebli¤i gere¤ince hisse senetlerinin kaydilefltirilerek Merkezi Kay›t Kuruluflu (MKK)
nezdinde kayden izlenmesine 28 Kas›m 2005 tarihinde bafllanm›flt›r.

Bu kapsamda, Kas›m 2007'de yap›lan sermaye art›fl›ndan faydalanmak isteyen ve fiirketimiz hisse senetlerini fiziki olarak ellerinde
bulunduran ortaklar›m›z›n, fiirketimizin internet sitesinde ilan edilen Yap› Kredi Bankas› flubelerine baflvurarak hisse senetlerini
kay›t alt›na ald›rarak, ifllem gören hisse statüsüne geçirmeleri ve kaydilefltirmeleri gerekmektedir. Bu ve bundan sonraki sermaye
art›r›mlar›nda hiçbir surette fiirketimizce fiziki hisse senedi bas›lmayacakt›r. Yine 2006 y›l›ndaki birleflme dolay›s›yla mevcut Tansafl
paylar›n› Migros paylar› ile de¤ifltirmek isteyen Tansafl ortaklar› da hisse de¤iflimini ilgili Yap› Kredi Bankas› flubeleri arac›l›¤›yla
kayden yapabileceklerdir.
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3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›

Bilgilendirme
Yat›r›mc› ‹liflkileri Bölümü, fiirket hakk›nda gelen bilgi taleplerini cevaplar. Y›l içinde, pay sahipleri taraf›ndan geçmifl y›llarda
da¤›t›lan temettüye iliflkin; temettü tutar›, da¤›t›m flekli ve da¤›t›m yerinin yan› s›ra Ola¤an ve Ola¤anüstü Genel Kurullara kat›l›m ve
bedelsiz sermaye art›r›m›ndan do¤an haklar›n nas›l kullan›labilece¤ine iliflkin bilgi istenmifltir. Yine y›l içinde gerçeklefltirilen kâr
pay› da¤›t›m›na iliflkin yat›r›mc›lar›n bilgi talepleri olmufltur. Tüm bu süreçlere iliflkin, gerekli özel durum aç›klamalar›n›n yan› s›ra
gazete ilanlar› yap›lm›fl ve Migros kurumsal web sitesinde gerekli bilgiler sunulmufltur. Ayr›ca, pay sahipleri y›l içinde, bilanço
dönemleri sonras› fiirket'in sahip oldu¤u ma¤aza say›s›, net sat›fl alan› bilgisi, y›l içinde aç›lmas› planlanan ma¤aza say›s›, y›lsonu
sat›fl hedefi vb. konularda bilgi taleplerinde bulunmufllard›r. Yat›r›mc› ‹liflkileri Bölümü, birebir görüflme, konferanslara kat›l›m,
toplant›lar, internet, telefon, bilgi bültenleri vb. mümkün olan tüm iletiflim f›rsatlar›yla Migros pay sahiplerini ve fiirket'e yönelik rapor
haz›rlayan arac› kurulufl analistlerini fiirket hakk›nda bilgilendirmektedir.

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

Ayr›ca Migros Genel Kurulu SPK taraf›ndan yay›mlanan Sermaye Piyasas› Ba¤›ms›z D›fl Denetleme hakk›ndaki yönetmelik gere¤i,
her y›l bir flirketi Ba¤›ms›z Denetçi olarak seçmektedir. 2008 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. Yönetim Kurulumuzun 22
Ekim 2008 tarihli toplant›s›nda Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine 2008 y›l› faaliyetlerinin görüflülece¤i Genel Kurul
Toplant›s›'na kadar görev yapmak üzere, Stefano Ferraresi ve Evren R›fk› Ünver seçilmifllerdir.

fiirketimizin iç denetim faaliyetleri ise Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun ilgili bölümlerinde aç›klanm›flt›r.

4. Genel Kurul Bilgileri

a) Y›ll›k Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›
Migros Türk Ticaret Anonim fiirketi'nin 2007 y›l› faaliyet ve hesaplar›n›n incelendi¤i Ola¤an Genel Kurul Toplant›s› 29 Nisan 2008
tarihinde saat 11:00'de, Büyükdere Cad. No: 84 Gayrettepe / ‹stanbul adresinde bulunan Divan City’de ‹stanbul Sanayi ve Ticaret
Müdürlü¤ü'nün 28 Nisan 2008 tarih ve 23964 say›l› yaz›lar›yla görevlendirilen Bakanl›k Komiseri ‹smail Y›ld›z 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 14 Nisan 2008 tarih ve 7041 say›l› nüshas›nda ilan edilmek suretiyle ve ayr›ca 11 Nisan 2008 tarihinde
Radikal Gazetesi'nin Türkiye bask›s›nda yay›nlanmak suretiyle yap›lm›flt›r. Ayr›ca fiirketimizin web sitesinde Genel Kurul toplant›
tarihi ve yeri say›n ortaklar›m›za duyurulmufltur.

Yap›lan ilanda, say›n ortaklar›m›z›n ilgili gündemi görüflmek ve bir karara ba¤lamak üzere toplant›da bizzat bulunmalar› veya bir
temsilci göndererek kendilerini temsil ettirmeleri talep edilmifltir. Uygulamada ise Genel Kurul'dan bir gün öncesine kadar yap›lan
baflvurular kabul edilmifl olup, Genel Kurul günü toplant›ya kat›lmak için baflvuruda bulunan say›n ortaklar›m›z ise gözlemci olarak
Genel Kurul'a ifltirak etmifllerdir. Ortaklar›m›z›n Genel Kurul'a girifl kartlar› toplant› saatine kadar verilmifltir. Toplant›da, kendilerini
vekaleten temsil ettirecek ortaklar›m›z›n vekaletlerini ilan edilen forma uygun olarak haz›rlamalar› ve 9 Mart 1996 günü Resmi
Gazete'de yay›mlanan Sermaye Piyasas› Kurulu Seri: IV No:8 tebli¤ hükümleri çerçevesinde notere onaylatacaklar›
vekaletnamelerini flirketimize tevdi etmeleri istenmifltir. ‹lgili vekaletname örne¤i gazete ilanlar›n›n yan› s›ra fiirketimizin web
sitesinde de sunulmufltur.
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2007 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 11 Nisan 2008 tarihinden itibaren fiirketimizin idare merkezinde say›n ortaklar›m›z›n tetkiklerine haz›r
bulundurulmufltur.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, fiirket'in toplam 178.030.000 YTL'lik sermayesine tekabül eden 17.803.000.000 adet hissenin
111.011.127,273 YTL'lik sermayesine tekabül eden 11.101.112.727,3 adet hisse asaleten, - YTL'lik sermayesine tekabül eden -
adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 11.101.112.727,3 adet hissenin toplant›da temsil edildi¤i anlafl›lmaktad›r. Ayr›ca
toplant›ya bas›n mensuplar› da kat›lm›flt›r. Genel Kurul'da Divan Baflkan› s›ras›yla söz almak isteyen ortaklar›m›za söz vermifl ve bu
kapsamda ortaklar›m›z fiirket ve fiirket'in faaliyetlerine yönelik olarak dilek ve görüfllerini ifade edebilme imkan› bulmufllard›r.
Migros Genel Kurulu menfaat sahiplerinin kat›l›m›na aç›kt›r.

Genel Kurul toplant› tutana¤› ve hazirun cetveli ‹MKB'ye toplant›n›n hemen akabinde ayn› gün bildirilmifltir. Bunun yan› s›ra, Genel
Kurul toplant› tutana¤›, 16 May›s 2008 tarih 7064 say›l› Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmifl olup, talep eden ortaklar›m›za
ayr›ca faks ve e-posta yoluyla iletilmifltir. fiirketimizin kurumsal web sitesinde son alt› y›la ait gündem, hazirun cetveli, vekaletname
örne¤i ve toplant› tutanaklar› say›n ortaklar›m›z›n bilgisine sunulmaktad›r.

b) Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s›

Migros Türk Ticaret Anonim fiirketi'nin Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s› 04 Eylül 2008 tarihinde saat 11:00'de, Turgut Özal
Bulvar› No:6 34758 Ataflehir Kad›köy / ‹stanbul adresinde bulunan Migros Türk T.A.fi. Genel Müdürlük Binas›nda ‹stanbul Sanayi
ve Ticaret Müdürlü¤ü'nün 03 Eylül 2008 tarih ve 54063 say›l› yaz›lar›yla görevlendirilen Bakanl›k Komiseri Nevzat Özer 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 13 A¤ustos 2008 tarih ve 7126 say›l› nüshas›nda ilan edilmek suretiyle ve ayr›ca 13 A¤ustos 2008
tarihinde Radikal Gazetesi'nin Türkiye bask›s›nda yay›mlanmak suretiyle yap›lm›flt›r. Ayr›ca fiirketimizin web sitesinde Genel Kurul
toplant› tarihi ve yeri say›n ortaklar›m›za duyurulmufltur.

Yap›lan ilanda, say›n ortaklar›m›z›n ilgili gündemi görüflmek ve bir karara ba¤lamak üzere toplant›da bizzat bulunmalar› veya bir
temsilci göndererek kendilerini temsil ettirmeleri talep edilmifltir. Uygulamada ise Genel Kurul'dan bir gün öncesine kadar yap›lan
baflvurular kabul edilmifl olup, Genel Kurul günü toplant›ya kat›lmak için baflvuruda bulunan say›n ortaklar›m›z ise gözlemci olarak
Genel Kurul'a ifltirak etmifllerdir. Ortaklar›m›z›n Genel Kurul'a girifl kartlar› toplant› saatine kadar verilmifltir. Toplant›da, kendilerini
vekaleten temsil ettirecek ortaklar›m›z›n vekaletlerini ilan edilen forma uygun olarak haz›rlamalar› ve 9 Mart 1996 günü Resmi
Gazete'de yay›mlanan Sermaye Piyasas› Kurulu Seri: IV No:8 tebli¤ hükümleri çerçevesinde notere onaylatacaklar›
vekaletnamelerini flirketimize tevdi etmeleri istenmifltir. ‹lgili vekaletname örne¤i gazete ilanlar›n›n yan› s›ra fiirketimizin web
sitesinde de sunulmufltur.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, fiirket'in toplam 178.030.000 YTL'lik sermayesine tekabül eden 17.803.000.000 adet hissenin
149.894.070,75 YTL'lik sermayesine tekabül eden 14.989.407.075 adet hisse asaleten, - YTL'lik sermayesine tekabül eden - adet
hissenin vekaleten olmak üzere toplam 14.989.407.075 adet hissenin toplant›da temsil edildi¤i anlafl›lm›flt›r. Genel Kurul'da Divan
Baflkan› s›ras›yla söz almak isteyen ortaklar›m›za söz vermifl ve bu kapsamda ortaklar›m›z fiirket ve fiirket'in faaliyetlerine yönelik
olarak dilek ve görüfllerini ifade edebilme imkan› bulmufllard›r. 
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Ola¤anüstü Genel Kurul toplant› tutana¤› ve hazirun cetveli ‹MKB'ye toplant›n›n hemen akabinde ayn› gün bildirilmifltir. Bunun yan›
s›ra, Ola¤anüstü Genel Kurul toplant› tutana¤›, 11 Eylül 2008 tarih 7147 say›l› Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmifl olup,
talep eden ortaklar›m›za ayr›ca faks ve e-posta yoluyla iletilmifltir. fiirketimizin kurumsal web sitesinde son alt› y›la ait gündem,
hazirun cetveli, vekaletname örne¤i ve toplant› tutanaklar› say›n ortaklar›m›z›n bilgisine sunulmaktad›r.

5. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›
fiirketimiz 2006 y›l› içinde Tansafl ile birleflmifltir. Tansafl'›n Migros ile birleflmesi öncesinde ana sözleflmesinde sermaye ile ilgili 6.
maddesi, hisse senetlerinin devri ile ilgili 7. maddesi, hisse senetleri ile ilgili 8. maddesi, Yönetim Kurulu ile ilgili 10. maddesi,
murak›plar ve görevleri ile ilgili 16. maddesi ve Genel Kurul ile ilgili 17. maddesi imtiyaz içermekteydi. Ancak tüm bu imtiyazlar
Migros ana sözleflmesine tafl›nmam›flt›r.

Migros'un ana sözleflmesinde belirtildi¤i üzere, oy hakk›nda imtiyaz yoktur. Tüm oylar eflittir. Her ortak, Genel Kurul'da hissesi
oran›nda oy hakk›na sahiptir. Karfl›l›kl› ifltirak içinde olunan ortak yoktur.

6. Kâr Da¤›t›m Politikas› ve Kâr Da¤›t›m Zaman›
fiirket’in kâr›na kat›l›m konusunda imtiyaz yoktur. Kâr da¤›t›m› yasal süreler içinde yap›lmakta olup, da¤›t›m tarihi Genel Kurul
taraf›ndan belirlenmektedir.

Migros, borsaya kote oldu¤u y›l olan 1991'den beri her y›l net kâr elde etme baflar›s›n› göstermifltir. Ayn› paralelde fiirketimiz,
miktar› elde edilen net kâra ba¤l› olarak, tam 17 y›ld›r kesintisiz bir flekilde her y›l sermayesinin çeflitli oranlar›nda temettüyü
ortaklar›na da¤›tm›flt›r. Sadece 2005 y›l›nda temettü sermayeye eklenmek suretiyle bedelsiz pay olarak da¤›t›lm›fl olup, di¤er
y›llarda nakit temettü da¤›t›lm›flt›r. Bu anlamda, kâr pay› da¤›t›m› Migros için, ortaklar›n›n menfaati aç›s›ndan her zaman önem
verilen bir unsurdur. Kâr pay› da¤›t›m politikam›z bu yöndedir. fiirketimizin büyüme stratejileri ve kâr pay› da¤›t›m› aras›ndaki
hassas denge titizlikle yönetilmektedir.

Buna göre, fiirketimiz uzun vadeli stratejileri, yat›r›m, finansman planlar› ve kârl›l›k durumu da dikkate al›narak, SPK tebli¤ ve
düzenlemelerine istinaden hesaplanan da¤›t›labilir kâr›n en az %20'si oran›nda temettüyü nakit veya bedelsiz pay vermek veya
belli oranda nakit ve belli oranda bedelsiz pay vermek suretiyle da¤›tabilir. Önümüzdeki üç y›la iliflkin politikam›z bu yöndedir. Bu
politikada yap›lacak herhangi bir de¤ifliklikte kamuoyu ayr›ca bilgilendirilecektir.

Bilgi: SPK Seri: XI, No: 29 ve Seri: IV No: 27 tebli¤i gere¤ince da¤›t›labilir kâr›n hesaplanmas›nda, konsolide mali tablolarda yer
alan kâr içinde görünen, ba¤l› ortakl›k, müflterek yönetime tabi teflebbüs ve ifltiraklerden ana ortakl›¤›n konsolide mali tablolar›na
intikal eden, ancak Genel Kurullar›nca kâr da¤›t›m karar› al›nmam›fl olanlar›n kâr tutarlar› dikkate al›nmaz.

7. Paylar›n Devri
fiirket esas sözleflmesinde pay devrini k›s›tlayan hükümler bulunmamaktad›r. Ana sözleflmeye göre, ‹dare Meclisi itibari de¤erinin
üzerinde hisse senedi ç›kar›lmas›, pay sahiplerinin yeni pay alma haklar›n›n s›n›rland›r›lmas› konular›nda kararlar alabilir.

BÖLÜM II-KAMUYU AYDINLATMA VE fiEFFAFLIK

8. fiirket Bilgilendirme Politikas›
SPK'n›n Özel Durumlar›n Kamuya Aç›klanmas›na ‹liflkin Esaslar Tebli¤i (Seri: VIII, No: 39) kapsam›nda yer alan hususlar
gözetilerek kamu do¤ru ve zaman›nda bilgilendirilir. Bunun yan› s›ra, pay sahipleri ile di¤er menfaat sahiplerinin kararlar›n›
etkileyebilecek nitelikte her türlü önemli bilgi kamuya aç›klan›r.
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Ayr›ca, pay sahiplerinin fiirket'e yöneltilen sorular›na, Pay Sahibi ile ‹liflkiler Bölümü taraf›ndan, fiirket bilgilendirme politikas›
çerçevesinde do¤ru, eksiksiz ve eflitlik ilkesi gözetilerek cevap verilmesine çal›fl›l›r.

Migros'un, bilgilendirme politikas› ticari s›r niteli¤i tafl›mayan ve aç›kland›¤›nda üçüncü kifli ya da kurumlara Migros karfl›s›nda
rekabet avantaj› sa¤lamayacak ve bu kapsamda fiirket faaliyetlerine olumsuz etkiler yaratmayacak nitelikte her türlü bilginin talep
edildi¤inde paylafl›lmas›n› gerektirmektedir.

9. Özel Durum Aç›klamalar›
fiirketimiz taraf›ndan 2008 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 189 adet özel durum aç›klamas› yap›lm›flt›r. Yap›lan bu bildirimler kapsam›nda, ‹MKB taraf›ndan y›l içinde
bas›nda ç›kan haberler nedeniyle aç›klama talep edildi¤inde, fiirketimizce ivedilikle ek aç›klamalar yap›lm›flt›r. SPK'n›n Kamuyu
Ayd›nlatma Projesi (KAP) kapsam›nda özel durum aç›klamalar› ve di¤er bildirimler elektronik ortamda ayr›ca yap›lmaktad›r.

10. fiirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i
fiirketimiz, www.migros.com.tr adresindeki kurumsal web adresini ilk olarak 1997 y›l›nda müflterilerinin ve hissedarlar›n›n hizmetine
sunmufltur.

Kurumsal sitemiz, 2005 y›l›nda artan ihtiyaçlar paralelinde tasar›m olarak yenilenmifl, 2006, 2007 ve 2008 y›llar›nda içerik
zenginlefltirmesi yap›lm›flt›r. Kurumsal web sitemiz, “Migros Hakk›nda, Müflteri ‹liflkileri, Migros Club, Kampanyalar, Ma¤azalar,
Migros Marka Ürünler, Yat›r›mc› ‹liflkileri, Bas›n Odas› ve ‹nsan Kaynaklar›” ana bölümleri ve bunlara ba¤l› alt bölümlerle hizmet
verirken, SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'nde yer alan hususlar› (II. Bölüm, Madde 1.11.5) ve daha birçok konuyu bünyesinde
bar›nd›rmaktad›r.

fiirketimizin kurumsal web sitesinin Yat›r›mc› ‹liflkileri bafll›¤› alt›nda, “Migros, Kurumsal, Finansal Raporlar, Sermaye Art›r›m› ve Kâr
Pay› Bilgileri, Genel Kurul Bilgileri, Özel Durum Aç›klamalar›, Ortaklar›m›za Duyurular, S›kça Sorulan Sorular ve Bize Ulafl›n” ana
bölümleri bulunmaktad›r. Bu ana bölümlere ba¤l› alt bölümlerde yat›r›mc›lar›m›z Migros hakk›nda detayl› bilgi bulabilmektedirler.
Yat›r›mc› ‹liflkileri sayfam›z gerekti¤inde güncellenmekte ve yat›r›mc›lar›m›z›n güncel bilgiye kolayca ulaflmas› sa¤lanmaktad›r.

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

Ad› Pay Oran› (%) Pay Tutar› (YTL)
Moonlight Perakendecilik ve Tic. A.fi. 97,92 174.323.340
Halka Aç›k K›s›m 2,08 3.706.660
Toplam 100,00 178.030.000

‹mtiyazl› pay yoktur.

Y›l içinde sermaye yap›s›nda olan de¤ifliklikler 2008 y›l› faaliyet raporunun ilgili bölümlerinde aç›klanm›flt›r.

SPK'n›n Seri: VIII No: 39 tebli¤i kapsam›nda, fiirketimizin, yönetim kurulu baflkan ve üyeleri, genel müdür ve yard›mc›lar›, ortakl›kta
önemli karar ve yetki sorumlulu¤u tafl›yan di¤er kifliler ve sermayenin veya toplam oy haklar›n›n do¤rudan veya dolayl› olarak %5
veya daha fazlas›na sahip ortaklar›n›n veya söz konusu kiflilerle birlikte hareket edenlerin Migros hisse senetlerini almalar› ya da
satmalar› durumunda özel durum aç›klamas› yapmalar› gerekmektedir.
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12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas›
fiirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri, denetçileri ve üst yönetimde görev alan kiflilerin isimleri ile y›l içinde üst yönetimde yap›lan
de¤ifliklikler faaliyet raporunda yer almaktad›r.

Fevzi Bülent Özayd›nl› Yönetim Kurulu Baflkan› ve Murahhas Üye
Antonio Belloni Yönetim Kurulu Üyesi
Francesco Conte Yönetim Kurulu Üyesi
Nicholas Stathopoulos Yönetim Kurulu Üyesi
Stefano Ferraresi Yönetim Kurulu Üyesi
Brice Cedric Dubourdieu Yönetim Kurulu Üyesi
Paolo Federico Ceretti Yönetim Kurulu Üyesi
Evren R›fk› Ünver Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Özgür Tort Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
Warith Mubarak Said Al Kharusi Yönetim Kurulu Üyesi
Pedro Miguel Stemper Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Bilgutay Yaflar Denetçi
Yüksel Toparlak Denetçi
Recep B›y›k Denetçi

Ömer Özgür Tort Genel Müdür
Ahmet Fuat Yanar Genel Müdür Yard›mc›s›
Erkin Y›lmaz Genel Müdür Yard›mc›s›
Demir Aytaç Genel Müdür Yard›mc›s›
Cem Lütfi Rodoslu Genel Müdür Yard›mc›s›
Muvaffak ‹hsan Usel Genel Müdür Yard›mc›s›
Mustafa Hocao¤lu Genel Müdür Yard›mc›s›
Hakan fievki Tuncer Genel Müdür Yard›mc›s›

29 Nisan 2008 tarihinde yap›lan Genel Kurul toplant›s›nda Yönetim Kurulu Dr. Bülent Bulgurlu’nun Baflkan; K. Ömer Bozer'in
Baflkan Vekili; Semahat Sevim Arsel, Dr. Nusret Arsel, Ömer M. Koç, Y. Ali Koç, U¤ur Çatbafl, Oktay Irs›dar ve Levent
Çak›ro¤lu'nun Üye olarak yer ald›¤› dokuz kiflilik bir heyetten oluflmufltur.

fiirketimizin 30 May›s 2008 tarihinde yap›lan yönetim kurulu toplant›lar›nda,

30.05.2008 tarihi itibar›yla yönetim kurulu üyeliklerinden istifa eden Dr. Bülent Bulgurlu, K.Ömer Bozer, Semahat Sevim Arsel, Dr.
Nusret Arsel, Ömer M. Koç, Y. Ali Koç, U¤ur Çatbafl ve Oktay Irs›dar'›n yerlerine Fevzi Bülent Özayd›nl›, Evren R›fk› Ünver,
Francesco Conte, Nicholas Stathopoulos, Brice Cédric Dubourdieu, Stefano Ferraresi, Antonio Belloni ve Paolo Federico
Ceretti'nin atanmas›na karar verilmifltir. Yönetim kurulu baflkanl›¤›na ve murahhas üyeli¤e Fevzi Bülent Özayd›nl› seçilmifltir.

fiirketimizin 24 Temmuz 2008 tarihinde yap›lan yönetim kurulu toplant›s›nda,

fiirketimiz Genel Müdürü Levent Çak›ro¤lu’nun Genel Müdürlük görevinden ve Yönetim Kurulu Üyeli¤inden kendi iste¤i ile
istifas›n›n kabul edilmesine, kendisinden boflalan Yönetim Kurulu Üyeli¤i ve fiirketimiz Genel Müdürlük görevine, 01 A¤ustos 2008
tarihinden geçerli olmak üzere, fiirketimiz ‹nsan Kaynaklar› ve Endüstri ‹liflkileri Genel Müdür Yard›mc›s› Ömer Özgür Tort’un
atanmas›na, kendisine fiirketi A Grubundan 1. Derecede imza ile temsil yetkisi verilmesine karar verilmifltir.
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fiirketimizin 04 Eylül 2008 tarihinde yap›lan Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s›nda,

Yönetim Kurulu’nun 17 Haziran 2008 tarih 867 say›l› karar› uyar›nca fiirket Esas Mukavelesinin ‹dare Meclisi ile ilgili 7. maddesinin
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 08.07.2008 tarih ve 1120 - 11352 say›l› ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n 22.07.2008 tarih ve
3713 say›l› ön izinlerine uygun olarak de¤ifltirilmesine karar verilmifltir. Esas Mukavelenin 7. maddesinin tescilinin tadiline müteakip
Yönetim Kurulu Üye say›s› 9’dan 11’e ç›km›fl olup, mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri olan Fevzi Bülent Özayd›nl›, Antonio Belloni,
Francesco Conte, Nicholas Stathopoulos, Stefano Ferraresi, Brice Cedric Dubourdieu, Paolo Federico Ceretti, Evren R›fk› Ünver ve
Ömer Özgür Tort’a ilave olarak, Warith Mubarak Said Al Kharusi ve Pedro Miguel Stemper Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanm›flt›r.

BÖLÜM III-MENFAAT SAH‹PLER‹

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Migros kurumsal yönetim uygulamalar›, menfaat sahiplerinin mevzuat, yasal düzenlemeler ve karfl›l›kl› sözleflmelerle düzenlenen
haklar›n› garanti alt›na al›r. fiirketin çal›flanlar›, ortaklar›, ifltirakleri ve ifl iliflkisi içinde bulundu¤u üçüncü flah›s ya da kurumlar bu
konulardaki önerilerini ya da ihlalleri do¤rudan fiirket yöneticilerine iletebilirler. Bu konuda fiirket'e yap›lacak baflvurular
de¤erlendirilmekte ve baflvuru sahiplerine gerekli geri dönüfl sa¤lanmaktad›r. Migros, kurumsal web sitesinde yapm›fl oldu¤u
düzenleme ile fiirket bölüm yöneticilerinin isimlerini ve iletiflim bilgilerini sunmaktad›r. Bu sayede, menfaat sahipleri, ilgilendikleri
konular›n yöneticisi ile do¤rudan iletiflim kurma imkan›na sahip olmakta ve taleplerini birinci elden iletebilme imkan›na
kavuflmaktad›rlar. Sunulan bu imkan ile fiirket ve menfaat sahipleri aras›nda daha fleffaf ve sa¤lam bir iletiflim modeli oluflturulmas›
hedeflenmektedir.

Menfaat sahipleri fiirket ile ilgili olarak, kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirilmektedirler. fiirketimiz hisselerini sat›n almay›
düflünen potansiyel yat›r›mc›lar, Yat›r›mc› ‹liflkileri Bölümümüzle do¤rudan iletiflim kurarak bilgi taleplerini iletebilmektedirler. Migros
Yat›r›mc› ‹liflkileri, kendilerini fiirket hakk›nda, e-posta, telefon ya da birebir görüflme (toplant›) ile bilgilendirmektedir.

Migros ‹fl Eti¤i ‹lkeleri'nin çal›flanlar ile ilgili olan k›sm› 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¤lamaz. Migros, bir ürünü veya hizmeti sat›n
alma karar›n› saptanm›fl ve paylafl›lm›fl kriterler do¤rultusunda verir.
3- ‹fl ortaklar›n›n, faaliyetlerinde Migros'un imaj ve sayg›nl›¤›na gölge düflürmemeleri ve kan›tlanm›fl ifl de¤erlerine önem vermeleri,
Migros için önemlidir.
4- Migros, baflka kurulufllardan ald›¤› sürekli hizmetlerin, yasalara uygun olmas›n› kontrol eder ve gerekli takibi yapar.
5- Migros, kendisine hizmet veren flirketlerin özel bilgilerini onlardan izinsiz üçüncü flah›slarlarla paylaflmaz.

Migros'un topluma karfl› sorumluluklar›
1- Migros, müflterilerinin kendisinden bekledi¤i hizmet standartlar›na ulaflmak için gayret gösterir.
2- Migros, vergi ve di¤er yasal yükümlüklerini tam ve zaman›nda yerine getirmeyi, topluma örnek olmay› hedefler.
3- Migros, di¤er kurum ve kurulufllar, ürün ve kifliler hakk›nda küçümseyici, alayc› veya rencide edici ifadeler kullanmaz.
4- Migros, faaliyetlerinde do¤an›n korunmas›na, tarihi dokunun zarar görmemesine, örf, adet ve geleneklere uygun davranmaya
özen gösterir ve bu konudaki tüm yasal düzenlemelere uyar.
5- Migros, kendi sektöründe ifl eti¤ini savunarak bu ilkelerin yerleflmesi, yayg›nlaflmas› ve benimsenmesi için çaba gösterir.

Çal›flanlar›n fiirket'e karfl› sorumluluklar›
1- Migros çal›flanlar›, sorumluluk alanlar› içindeki faaliyetleri yürütürken bu faaliyetlere yön verme amac›yla 3. flah›slardan
gelebilecek maddi ve manevi teklifleri kesinlikle reddeder.
2- Migros çal›flanlar›, yak›n aile bireylerinin çal›flt›¤›, ortak veya sahibi oldu¤u flirketlerle birebir ifl iliflkisinde bulunurken, bir üst
yöneticisinin bilgisi dahilinde hareket eder.
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3- Çal›flanlar verilen görevi yerine getirirken, azami ölçüde dikkat ve özen gösterir ve yap›lan iflin daha kaliteli, h›zl› ve ekonomik
olabilmesi için gayret sarf ederler.
4- Çal›flanlar fiirket'in imaj›n› ve sayg›nl›¤›n› zedeleyecek her türlü hal ve hareketten kaç›n›r ve mesai saatleri içinde fiirket
yönetimince önceden belirlenmifl veya genel kabul görmüfl giyim-kuflam tarz›n›n ve davran›fl biçiminin d›fl›na ç›kmazlar.
5- Migros çal›flanlar› fiirket menfaatlerine ayk›r› durumlar karfl›s›nda duyars›z ve tepkisiz kalmayarak ilgili birimleri bilgilendirirler.
6- Migros çal›flanlar› fiirket'in tüm demirbafl, alet ve edevat›n› amac›na uygun kullanarak, israftan kaç›n›rlar. Çal›flanlar fiirket'in
sa¤lad›¤› imkanlar› özel iflleri 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 ifl gere¤i fiirket çal›flanlar› hakk›nda edindikleri özel bilgileri ifl gere¤i d›fl›ndakilerle paylaflmazlar.

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

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›
Migros'un ‹fl Eti¤i ‹lkeleri'nin “fiirket'in Çal›flanlar›na Karfl› Sorumluluklar›” Bölümüne ait 7. maddesi, “Migros, çal›flanlar ile ilgili
konularda, fiirket'in gelece¤ini ilgilendiren kararlara mümkün oldu¤unca çal›flanlar›n fikirlerini de dahil eder” fleklinde
düzenlenmifltir.

Bu do¤rultuda, Migros yönetimi gereken hassasiyeti göstermektedir. Migros çal›flanlar›, ifl yap›fl fleklimizin bir parças› olarak,
çal›flma konular›yla ilgili karar alma sürecinde yer almaktad›rlar. Çal›flanlar, yeni fikir, öneri ve taleplerini fiirketin üst düzey
yöneticilerine ve Yönetim Kurulu Üyelerine do¤rudan ya da fiirket içi iletiflim platformu intranet üzerinde kurulan yap› sayesinde
elektronik ortamda iletme imkan›na sahiptirler.

15. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
Migros ‹nsan Kaynaklar›, fiirket stratejilerinin gerçeklefltirilmesinde, rekabet avantaj› yaratacak insan kayna¤›n›n sürekli geliflimini,
motive edilmesini ve yönetimini sa¤layacak sistemler gelifltirmeyi ve bu sistemleri kurumsal ilkeler do¤rultusunda uygulamay›
hedefler. En önemli sermayemiz, insan kayna¤›m›zd›r. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çal›flanlar›m›z›n kalitesi ile bafllar. En iyi
personeli ve yetiflkin insan gücünü kurumumuza çekmek ve istihdam etmek, insan›m›z›n yeteneklerinden, gücünden ve
yarat›c›l›¤›ndan azami fayda sa¤lamak; verimliliklerini art›rmak, geliflmelerine imkan tan›mak ve iflbirli¤i ve dayan›flman›n yeflerdi¤i
bir çal›flma ortam› yaratmak kurumumuzun kuflaklar boyu devaml›l›¤›n› sa¤lamak için seçti¤imiz yoldur.

‹lkelerimiz

‹nsan Kayna¤›n›n Stratejik Önemde De¤erlendirilmesi:
Migros'ta ‹nsan Kaynaklar› Yönetimi, insana verilen de¤eri, insan› stratejik öneme sahip k›larak ön plana ç›kar›r ve ayr›cal›kl› bir
unsur olarak de¤erlendirilmesi için fark›ndal›k yarat›r. ‹nsan Kaynaklar› Stratejileri, rekabet ortam›nda Migros'un sektörel liderli¤ini
sürdürebilmesi için güvenilir, h›zl› hareket eden ve proaktif bir organizasyonel yap›y› sa¤lamak ve gelifltirmek için yap›land›r›l›r.
Çal›flanlar, tecrübe ve yarat›c›l›klar›n›n, geliflen rekabet koflullar›na ve girilen yeni pazarlara h›zl› uyumun sa¤lanmas› ve liderlik
konumuna gelinmesinde itici güç olaca¤› inanc› ile stratejik bir kaynak olarak de¤erlendirilir.

Üstün ‹fl Ahlak› ve Dürüstlük:
Çal›flanlar›m›z ile tüm iliflkilerimizde adil, iyi niyetli ve anlay›fll› davranmak, yasalara ve ahlak kurallar›na uymak temel ilkemizdir.
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Güvenilirlik:
Migros, çal›flanlar›na her türlü yükümlülü¤ünü yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçeklefltirece¤i konusunda güvence verir.

Migros Türk T.A.fi.'de çal›flanlar›n iflyerlerinde güvenle çal›flabilmeleri için, ‹fl Kanunu ve ‹fl Güvenli¤i ile ‹lgili Kanun, Yönetmelik ve
Tüzüklerin gereksinimleri yerine getirilirken, ergonomi ve çal›flma ortam›n›n gelifltirilmesi ile ilgili sektör standartlar› da karfl›lan›r.
Ülkemizde büyük önem arz eden sivil savunma faaliyetleri de, sorumlu kamu kurulufllar› ile iflbirli¤i içinde tatbikat ve e¤itim
organizasyonlar› ile gerçeklefltirilir.

F›rsat Eflitli¤i:
Migros, Türkiye’de ve yurtd›fl› ifltiraklerinde muhtelif dil, din ve ›rktan çok say›da ulusa mensup çal›flanlar› ile hizmet vermektedir.
Seçme yerlefltirmeden ücretlendirmeye kadar tüm insan kaynaklar› karar verme süreçleri, ayr›nt›l› tan›mlanm›fl pozisyon profilleri
uyar›nca çal›flt›r›l›r. Migros kurmufl oldu¤u insan kaynaklar› de¤erlendirme sistemleri ile çal›flanlar›n yetkinlik, beceri ve
performanslar›n› ortak ilkeler çerçevesinde objektif bir flekilde izler ve de¤erlendirir. De¤erlendirme sonuçlar› uyar›nca, Migros,
Entegre ‹nsan Kaynaklar› sistemleri ile çal›flanlar›na e¤itim, geliflim, kariyer ve ücret kaynaklar›n›n kullan›m›nda f›rsat eflitli¤i sa¤lar.

‹nsan Kaynaklar› Temsil Gücü:
fiirketimizde insan kaynaklar› süreçlerinin ve çal›flanlarla iliflkilerin, belirlenmifl insan kaynaklar› politikalar›na ve ilkelerine uygun
olarak yönetimi, ‹nsan Kaynaklar› ve Endüstri ‹liflkileri Genel Müdür Yard›mc›l›¤›'n›n uhdesinde, yönetmeliklerle ve kurum ifl eti¤i
esaslar› ile aç›kça tan›mlanm›fl ve taahhüt edilmifltir.

Kat›l›mc›l›k ve fieffafl›k:
Migros'ta yöneticiler ve çal›flanlar, insan kaynaklar› uygulamalar›n›n ayr›lmaz parçalar›d›r. Çal›flanlar, insan kaynaklar›
uygulamalar›na iliflkin rol ve sorumluluklar› hakk›nda bilgilendirilir ve bu sorumluluklar›n› gerçeklefltirmelerinde kendilerine yol
gösterilir.

‹nsan kaynaklar› politika ve süreçleri, kurumun tüm iletiflim kaynaklar› kullan›larak (intranet, e-posta, uzaktan e¤itim ve toplant›
organizasyonlar›yla) çal›flanlarla sürekli paylafl›l›r. Çal›flanlar kendileri ile ilgili tüm de¤erlendirmelere ulaflabilir, uygulamalar
hakk›nda e¤itim ve bilgi alabilir, bireysel sonuçlar›n› takip edebilirler.

Rekabetçilik:
Migros, çal›flanlar›n›n, mesleki geliflimlerini sadece kurum içinde de¤il tüm mesleki platformlarda rekabetçi düzeyde tutabilecek,
bulundu¤u ekonomiye, çevre ve topluma müspet de¤erler yaratacak flekilde planlar ve yönetir.

Ortak De¤erlere Ba¤l›l›k:
fiirket kültürümüzün temelini ortak de¤erler oluflturur. Bu ortak de¤erler;
1- Güvenilirlik
2- Liderlik
3- Duyarl›l›k
4- Müflteri Odakl›l›k
5- Verimlilik
6- Yenilikçilik’tir.

Çal›flanlar›n, kurumun ortak de¤erlerine ayk›r› davran›fllar› ihtar ve ikaz sistemleri ile disiplin kurulu prosedürüne uygun ve tarafs›z
olarak de¤erlendirilir. Migros'ta, çal›flanlar ile iliflkileri yürütmek, Seçme Yerlefltirme ve Endüstri ‹liflkileri Departman›'n›n ana
fonksiyonudur. Bu departman›n amac›, ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuatlar›n flirketimizde 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.
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16. Müflteri ve Tedarikçilerle ‹liflkiler Hakk›nda Bilgiler
Migros'un yar›m asr› aflk›n süredir sektöründe lider olmas›n›n arkas›nda, deneyimi ve de¤iflen koflullarda öncü hareketi ile dinamik
bir fiirket kültürü oluflturmas› yatmaktad›r. Müflterisini ve pazar› iyi tan›y›p, takip ederek proaktif davranmas›, de¤iflime öncü olmas›
Migros'un yenilikçi tarz›n›n önemli bir parças›d›r ve bu nedenle perakende sektöründe daha 1960-1970'li y›llarda tüketici haklar›
gibi pek çok “‹lk” Migros'ta uygulama bulduktan sonra sektörde yerleflmeye bafllam›flt›r. Migros, müflterisini daha iyi tan›yarak,
farkl›laflan hizmetler için Türk perakende sektöründe ilk kez 1998 y›l›nda Migros Club sistemini kurmufl, veri analizi ile müflterilerine
kitlesel oldu¤u kadar bireysel yaklaflabilme imkan›na da kavuflmufltur. Migros, modern, ça¤dafl ve büyük ma¤azalar›n›n yan› s›ra,
1995 y›l›nda fiok ile indirim ma¤azalar›n›, 1997 y›l›nda Migros Sanal Market ile e-ticaret alan›nda formatlar›n› zenginlefltirmifl ve
de¤iflen müflteri ihtiyaçlar›na göre çeflitlendirmifltir. fiirket'in 2006 y›l›nda Tansafl Perakende Ma¤azac›l›k T.A.fi. ile birleflmesi
neticesinde, Tansafl ve Macrocenter ma¤azalar› da Migros bünyesine kat›lm›flt›r. Migros’un 2007 y›l›nda müflterileriyle tan›flt›rd›¤›
bir di¤er format, 5M ma¤azalar›d›r. Bu suretle, farkl› formatlarda müflteri beklentilerinin karfl›lanmas› hedeflenmektedir.

Perakende sektöründe ma¤azalarda görülen her fley k›sa zamanda kopyalanabilir, fakat elde edilen tecrübenin yan›nda fiirket
kültüründe yenilikçilik olgusunun yerleflmifl olmas› ve bu olguyu destekleyen teknolojik yat›r›mlar›n varl›¤›, 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 yön verdi¤i gibi, bugün de tedarikçileri ile birlikte B2B sistemini kurarak, hem lojistik hem de maliyetlerden çok tarafl›
kazanç sa¤lam›flt›r. Bu süreçten, baflta müflterilerimiz olmak üzere tüm menfaat sahipleri kazançl› ç›kmaktad›r.

Migros, müflteri beklentilerini önceden anlayarak proaktif davran›p kendisini gelifltirmek amaçl› Migros Müflteri Memnuniyeti
Anketi’ni 1994 y›l›ndan itibaren sürekli yapmaktad›r. 2006 y›l›nda Tansafl ma¤azalar›n›n da bünyemize kat›lmas› sonras›nda, 2008
y›l›nda Migros, Tansafl ve fiok ma¤azalar› için 9.500 kifliyi kapsayan Müflteri Memnuniyeti Anketi yap›lm›flt›r. Yap›lan anketler
vas›tas›yla, mevcut müflteri memnuniyeti analiz edilmekte ve müflteri beklentilerinin gelecekte nereye yönelece¤ine iliflkin tahmin
modeline yönelik bilgiler toplanmaktad›r. Bunun yan› s›ra, zaman zaman ma¤aza içindeki kiosklardan yap›lan özel konularla ilgili
anketlerle de müflterinin sesi duyulmaya çal›fl›lmakta ve müflteri beklentileri izlenmektedir. Bu çal›flmalar, sadece bugüne de¤il
ayn› zamanda gelece¤e yönelik beklentileri anlamam›za ve hedeflerimizi gözden geçirmemize yard›mc› olmaktad›r.

Migros Club verileri analiz edilerek yap›lan Müflteri ‹liflkileri Yönetimi (CRM) uygulamalar› ve çal›flanlar›m›z›n davran›fllar›n›n
gelifltirilmesine yönelik yap›lan Gizli Müflteri Araflt›rmas› sayesinde elde etti¤imiz bulgularla yeni trendlerde ve beklentilerde öncü
uygulamalar yapmak hedeflerimizdendir. Gizli Müflteri Araflt›rmas›, sat›fl noktalar›nda sunulan hizmet kalitesinin, fiirket kültürü ve
kurallar› çerçevesinde fiziki standartlar ile müflteri iliflkileri aç›s›ndan, müflterilerin görüfl ve de¤erlendirmeleri do¤rultusunda
bilimsel kurallara dayanarak ölçen ve denetleyen Migros'a özel, kalite bazl› bir performans arac›d›r.

Yukar›da aç›klanan hususlar d›fl›nda, müflteri memnuniyeti sa¤lamaya yönelik çal›flmalardan belli bafll›lar› afla¤›da sunulmufltur:

• Migros, A¤ustos 2005’te, uzun y›llard›r sürdürdü¤ü süreç analizi ve süreç bazl› dokümantasyon çal›flmalar›n› ve kalite kültürü
uyar›nca kurmufl oldu¤u Kalite Yönetim Sistemini, ISO 9001:2000 standard› ile bütünlefltirerek ISO 9001-2000 Kalite Yönetim
Sistemi belgesini almaya hak kazanm›flt›r.
• Migros, Aral›k 2006’da Türk Standartlar› Enstitüsü taraf›ndan gerçeklefltirilen detayl› inceleme ve tetkikler sonucunda, TS EN ISO
22000 G›da Güvenli¤i Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanm›flt›r. Belgenin kapsam›, perakende, toptan ve internet
ortam›nda sat›fl hizmetleri ile organizasyonel ve lojistik destek hizmetleri tasar›m› ve sunumudur. Ayr›ca fiirketimiz daha önce alm›fl
oldu¤u TS EN ISO 9001-2000 belgesinin kapsam›na, Tansafl ve Macrocenter ma¤azalar›n› da dahil etmifltir. Migros Türk T.A.fi.
2007 y›l›nda, fiok ma¤azalar›n› hem ISO 9001, hem de ISO 22000 belgelerinin kapsam›na dahil etmifltir. Bu geliflme ile Migros
Türk T.A.fi. kaliteyi, Ucuzluk Ma¤azac›l›¤›na da tafl›m›flt›r.
• Migros, ürün sat›n ald›¤› her tedarikçisini titizlikle seçmektedir. Belirli dönemlerde tedarikçi firmalar yetkin d›fl kurumlar taraf›ndan
denetlenmekte ve ürünlerin periyodik olarak kalite kontrol analizleri yap›lmaktad›r. Ayr›ca bu kapsamda, Migros markal› ürünler de
kontrol sürecine dahil edilmektedir.
• Migros'ta sat›fla sunulacak her yeni ürün bir ön kalite kontrol sürecine tabi tutulmaktad›r.

M‹GROS TÜRK T.A.fi.
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu

72 M‹GROS TÜRK T.A.fi. 2008 Faaliyet Raporu



• Tedarikçi firmalardan al›nan ürünler depolara girmeden önce “g›da mühendisleri” taraf›ndan duyusal, kimyasal, fiziksel ve
mikrobiyolojik olarak kalite kontrol testlerine tabi tutulmakta ve kalite flartlar›n› sa¤lamayan ürünler geri çevrilmektedir.
• Ma¤aza, depo ve raflardaki ürünler veteriner hekimler taraf›ndan düzenli olarak kontrol edilmekte ve ürünlerin g›da güvenli¤i
sa¤lanmaktad›r.
• Ma¤azalarda çal›flan personel, hijyen konusunda bilgilendirme e¤itimlerine tabi tutulmakta ve bu suretle ürünlerin g›da güvenli¤i
sa¤lanmaktad›r.
• Aksiyon ad›n› verdi¤imiz uygulama ile on befl (15) günlük fiyat indirimi taahhüt edilen ürünler, stok s›n›r› olmaks›z›n tüm
ma¤azalar›m›zda sat›fla sunulmaktad›r.
• Ma¤azalar›m›zdan veya Ça¤r› Merkezimizden gelen her türlü öneri de¤erlendirilmekte ve sonucu en k›sa süre içinde
müflterilerimize ulaflt›r›lmaktad›r. Müflterilerimizin uyar›lar› için daha kolay ve pratik bir kanal oluflturmak amac›yla, öncelikle Migros
ma¤azalar›ndaki yöneticiler, ücretsiz müflteri hatt› ve internet üzerinden yönetimdeki her makama kolayca ulafl›labilen e-posta
sistemi bulunmaktad›r.

17. Sosyal Sorumluluk
Migros Etik Kurallar› içinde topluma karfl› olan sorumluluklar›n› afla¤›daki maddelerle tan›mlam›flt›r:

1- Migros, müflterilerinin kendisinden bekledi¤i hizmet standartlar›na ulaflmak için gayret gösterir.
2- Migros vergi ve di¤er yasal yükümlüklerini tam ve zaman›nda yerine getirmeyi, topluma örnek olmay› hedefler.
3- Migros, di¤er kurum ve kurulufllar, ürün ve kifliler hakk›nda küçümseyici, alayc› veya rencide edici ifadeler kullanmaz.
4- Migros, faaliyetlerinde do¤an›n korunmas›na, tarihi dokunun zarar görmemesine, örf, adet ve geleneklere uygun davranmaya
özen gösterir ve bu konudaki tüm yasal düzenlemelere uyar.
5- Migros, kendi sektöründe ifl eti¤ini savunarak bu ilkelerin yerleflmesi, yayg›nlaflmas› ve benimsenmesi için çaba gösterir.

Migros, hem ülkemizde hem de faaliyette bulundu¤u di¤er ülkelerde küresel olarak ça¤dafl yaflam›n sürdürülebilir geliflimini ve
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›¤›na ve hijyene verdi¤i önemi, toplum ihtiyaçlar›n› takip
ederek tafl›d›¤› duyarl›l›¤›, toplumsal geliflim için gerekli e¤itim, kültür ve spor faaliyetlerini 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 kanunlara, ahlak standartlar›na ve insan haklar›na
uyumlu faaliyet göstermekte, ülke kaynaklar›n›n zenginleflerek topluma geri dönen kay›tl› ekonomiyi yayg›nlaflt›rmak için üzerine
düflen sorumluluklar› yerine getirmekte ve yasal çal›flan haklar› ile istihdama katk›da bulunmaktad›r. fiirket, sosyal sorumluluk
bilincini sosyal paydafllar› olan çal›flanlar›, tedarikçileri, ifltirakleri, yat›r›mc›lar› ve tüketicileri gibi genifl kitlelerle de paylaflarak,
geliflim için de¤er katan öncü uygulamalar› destekleyerek, bu uygulamalar›n yayg›nlaflmas›na önem vermektedir.

Migros, itibar›n bir anda kaybedilece¤i bilinci ile hareket eder. Her yapt›¤› uygulamada eti¤e ve dürüstlü¤e önem verir. Güvenin
kolayca sat›n al›namayaca¤›n›, günlük, y›ll›k kavramlar ve sloganlarla de¤il, zaman içinde giderek geliflen, büyüyen, müflteri ile
fiirket aras›nda uzun zamana dayal› oluflan bir ba¤ oldu¤unun bilincini tafl›r. Migros, 1954 y›l›ndan beri müflterisinin sa¤l›¤›n› ve
hakk›n› korumaktad›r. Türk tüketicisini al›flverifl al›flkanl›klar› ve bilinçli tüketim konusunda birçok “‹lk”le tan›flt›ran Migros'un
uygulamalar› zamanla sektörde uygulamaya konmufl, bir k›sm› kanuni zorunluluk haline gelmifltir.

Kalite, mükemmeli aray›flt›r felsefesinden yola ç›kan Migros, raflar›nda sat›lan mallar›n tedarik sürecinden, müflteri taraf›ndan
tüketilme sürecine kadar bütün aflamalarda, kontrol mekanizmas›n› kurarak müflteri memnuniyetini en üst düzeyde sa¤lamay›
hedeflemektedir.

Sosyal sorumluluk kapsam›nda yap›lan çal›flmalar ayr›nt›l› olarak Faaliyet Raporu'nun ilgili bölümlerinde anlat›lm›flt›r.
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BÖLÜM IV-YÖNET‹M KURULU

18. Yönetim Kurulu'nun Yap›s›, Oluflumu ve Ba¤›ms›z Üyeler
Migros Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un seçti¤i 11 üyeden oluflmaktad›r.

Yönetim Kurulu
Fevzi Bülent Özayd›nl› Baflkan ve Murahhas Üye
Antonio Belloni Üye
Francesco Conte Üye
Nicholas Stathopoulos Üye
Stefano Ferraresi Üye
Brice Cedric Dubourdieu Üye
Paolo Federico Ceretti Üye
Evren R›fk› Ünver Üye
Ömer Özgür Tort Üye
Warith Mubarak Said Al Kharusi Üye
Pedro Miguel Stemper Üye

Yönetim Kurulu üyeleri aras›nda yap›lan görev da¤›l›m›nda, Fevzi Bülent Özayd›nl› Baflkan olarak görev yapmaktad›rlar. 

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
fiirket'in tüm Yönetim Kurulu üyeleri, SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer alan
niteliklere sahip olmakla birlikte, sahip olduklar› bilgi birikimi, e¤itim ve tecrübeleriyle gerek sektörde gerekse ifl dünyas›nda örnek
al›nacak nitelikte profesyonellerdir.

20. fiirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
fiirketimizin vizyonu, modern perakendecilikte Türkiye ve çevre ülkelerde yayg›nl›¤› ve tüketici beklentilerinin hep önünde olma
stratejisiyle, farkl› formatlarda hizmet vererek tüketiciye en yak›n olmakt›r.

fiirketimizin misyonu, Türkiye perakende sektöründe lider konumunu güçlendirmek ve faaliyet gösterdi¤i ülkelerde lider ya da
ikinci konuma yükselerek, sektörde örnek gösterilen, güçlü bir bölgesel zincir olmakt›r.

Migros 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 yüksek kalitede hizmet sunmakt›r.
Belirlenen stratejileri gerçeklefltirmeye yönelik hedefler oluflturulmakta ve bu hedefler organizasyonun tüm birimlerine
yayg›nlaflt›r›larak haz›rlanan ifl planlar›yla desteklenmektedir. Kurulmufl olan Kurumsal Performans Yönetim Sistemi ile hedefler ve
gerçekleflen ifl sonuçlar› takip edilerek de¤erlendirilmekte, hedef ve stratejilerin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa revize edilmesi
sa¤lanmaktad›r.

Yönetim Kurulu'nun planlama, organize etme ve kontrol gibi temel yönetim fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi için, y›ll›k, üç ayl›k
ve ayl›k bilgilendirme yap›lar› kurulmufltur.
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Her y›l güncellenen 5 y›ll›k uzun vadeli planlar›n Yönetim Kurulu'na sunuldu¤u toplant›lar, y›ll›k bütçe ve gözden geçirme
toplant›lar› ve fiirketimizin ifl sonuçlar›n›n her üç ayda bir sunuldu¤u ve Yönetim Kurulu'ndan geri bildirim al›nan toplant›larla üyeler
bilgilendirilmektedir. Bunun yan› s›ra, her ay düzenli olarak haz›rlanan detayl› raporlar Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmaktad›r.
Bu sayede, Yönetim Kurulu üyelerimiz, fiirket'in hedeflerine ulaflma yönündeki faaliyetlerini izleyebilmekte ve gerekti¤inde derhal
yönlendirmelerde bulunabilmektedirler.

21. Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›
Migros iç denetim sisteminin amac›, flirket yönetimine, denetimi yap›lan süreç yada birimlerin fonksiyonel, operasyonel ve finansal
performanslar› hakk›nda ba¤›ms›z bilgi vererek, tespit edilen veya öngörülen risklerin yönetilmesini, gerekli kontrol
mekanizmalar›n›n sistematik bir flekilde kurulmas›n› ve ifllemesini sa¤lamakt›r. Bu amaçla, fiirketimiz bünyesinde 2005 y›l› itibar›yla
faaliyete geçen ve 2006 y›l›nda yap›lanmas›n› tamamlayan ‹ç Denetim Departman›, 2008 y›l›nda çal›flmalar›n› artan bir tempoda
sürdürmüfl, sunmufl oldu¤u raporlar ve öneriler ile fiirket verimlili¤inin artmas›na ve ifl süreçlerinin daha etkin yönetilmesine katk›da
bulunmufltur. Migros ‹ç Denetim Departman›, bir plan çerçevesinde yapm›fl oldu¤u finansal ve operasyonel denetimlerde;
• fiirket kaynaklar›n›n ne derecede etkin ve ekonomik kullan›ld›¤›n›,
• fiirket kaynaklar› üzerinde herhangi bir suistimal ya da yolsuzluk yap›l›p yap›lmad›¤›n›
• Operasyonlar›n verimlili¤ini ve etkinli¤ini,
• Çal›flanlar›n, yönetim taraf›ndan onaylanm›fl kalite yönetim dokümanlar›na ve idari talimatlara riayet edip etmediklerini,
• Operasyonlar ve faaliyetler üzerindeki iç kontrol mekanizmalar›n›n etkinli¤ini,
• Mali tablolar›n güvenilirli¤ini,
• Önceden tespit edilmifl ve raporlanm›fl risk unsuru içeren faaliyet ve ifllemlerin, yönetimce uygun görülmüfl öneriler çerçevesinde
ne derecede bertaraf edildi¤ini ya da kontrol alt›na al›nd›¤›n›,
araflt›rmakta ve incelemektedir.

Bu ba¤lamda, ‹ç Denetim Departman›, 2008 y›l›nda yap›lan risk analizi ve y›ll›k iç denetim plan› do¤rultusunda hem finansal hem
de operasyonel denetimler gerçeklefltirmifltir. Denetimler sonucu ortaya ç›kan de¤erlendirme ve öneriler haz›rlanan denetim
raporlar› ile fiirket üst yönetimine sunularak, sürekli geliflme felsefesiyle iyilefltirme noktalar› iflaret edilmifltir. ‹ç Denetim
Departman›, finansal ve operasyonel denetimlerin yan›nda, önceden tespit edilerek üst yönetime bildirilen ve al›nacak tedbirler
hakk›nda mutabakata var›lm›fl hususlar›n kontrol denetimlerini de gerçeklefltirmektedir. Departman ayr›ca, fiirket’in tüm teknolojik
alt yap›s›ndan üst düzeyde faydalan›lmas›n› da hedeflemekte, denetimde kullan›lacak veya genel olarak kontrol ortam›n›
gelifltirecek veri sa¤lanmas›na yönelik olarak Bilgi Teknolojileri Departman› ile ortak çal›flmaktad›r.

Sonuç olarak; ‹ç Denetim Departman›, 2008 y›l›nda Migros Türk T.A.fi. bünyesinde risk yönetiminin etkin bir flekilde
sürdürülmesine ve kontrol mekanizmalar›n›n günün koflullar›na uygun flekilde gelifltirilmesine çal›flm›flt›r. Bu anlamda, fiirket
verimlili¤ine katk› sa¤layan ‹ç Denetim Departman›, kendini sürekli gelifltirerek ifl süreçlerinin iyilefltirilmesine destek olmaktad›r.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›
fiirket ana sözleflmesinde Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkilerine aç›kça yer verilmifltir. fiirket ana sözleflmesine Migros
kurumsal web sitemizden eriflilebilir (www.migros.com.tr).

Yönetim Kurulumuz, 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.

23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esaslar›
Yönetim Kurulumuz 2008 y›l› içinde çeflitli konularda 39 adet karar alm›flt›r. Bu toplant›lar›n tamam›na asgari alt› (6) üye kat›lm›flt›r.
Toplant› öncesi ve sonras› faaliyetlerin organizasyonu görevli sekretarya vas›tas›yla yürütülmektedir. Toplant›larda her türlü görüfl
ortaya konmakta olup, belirli bir karara karfl› oy oldu¤u takdirde, bu bilgi gerekçeleriyle birlikte toplant› tutana¤›na geçirilmektedir.
2008 y›l› içinde yap›lan toplant›larda toplant› tutana¤›na geçirilen karfl› görüfl bulunmamaktad›r. Ayr›ca, Yönetim Kurulu üyelerinin
sorular›, kendilerine verilen cevaplarla birlikte toplant› tutana¤›na yaz›lmaktad›r.

M‹GROS TÜRK T.A.fi.
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu

75M‹GROS TÜRK T.A.fi. 2008 Faaliyet Raporu



Migros Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin tek bir oy hakk› vard›r. Üyelere a¤›rl›kl› oy hakk› veya veto hakk› tan›nmam›flt›r.

24. fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›
Migros'un, 29 Nisan 2008 tarihli Genel Kurula kadar görev yapan Yönetim Kurulu Baflkan› Rahmi M. Koç, 30 May›s 2008’e kadar
görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri Y. Ali Koç, Ömer M. Koç ve Semahat Arsel ile toplam befl ma¤azada kira iliflkisi mevcuttur.
Bunun d›fl›nda, dönem içinde Yönetim Kurulu üyeleri fiirket'le ifllem gerçeklefltirmemifl olup, fiirket ile rekabet edecek bir faaliyet
içerisine girmemifllerdir.

25. Etik Kurallar
Migros ‹fl Eti¤i ‹lkeleri,
• fiirketin çal›flanlar›na karfl› sorumluluklar›,
• Çal›flanlar›n fiirket'e karfl› sorumluluklar›,
• fiirket'in flirketlere karfl› sorumluluklar›,
• fiirketin topluma karfl› sorumluluklar›,
• Genel maddeler
ana bölümlerinden oluflmaktad›r.

fiirketimiz çal›flanlar›na karfl› olan sorumluluklar›n› yukar›daki ana bafll›klarda tan›mlam›fl olup, ‹fl Eti¤i ‹lkeleri'nin di¤er bölümlerine
iliflkin bilgiler Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu'nun di¤er ilgili bölümlerinde sunulmufltur.

fiirketimiz, çal›flanlar›n› günümüz zor piyasa koflullar›nda sahip oldu¤u en büyük de¤erlerden biri olarak görmektedir. Rekabetteki
en büyük avantajlar›m›zdan biri ifl tecrübemiz ve çal›flanlar›m›z›n sahip olduklar› ve sürekli gelifltirdikleri nitelikleridir.

Migros'un çal›flanlar›na karfl› sorumluluklar›
1- Migros, tüm çal›flanlar›na karfl› yasal yükümlülüklerini tamam›yla yerine getirir, yasalar›n uygulamaya yeterli aç›klama getirmedi¤i
durumlarda, konu hakk›nda uzmanlaflm›fl kiflilere dan›fl›r.
2- Yasalar›n yetersiz kald›¤› durumlarda ifl eti¤i kurallar› çerçevesinde Migros, çal›flanlar›n›n haklar›n› gözetir.
3- ‹fle alma, terfi ve tayinlerde ölçü olarak, göreve uygunluk vas›flar›n› dikkate al›r, çal›flanlar aras›nda f›rsat eflitli¤i yarat›r.
4- Çal›flanlar›na ait özel bilgilere ve çal›flanlar›n özel yaflant›s›na müdahale etmez, çal›flanlar hakk›ndaki her türlü bilgiyi sakl› tutar.
5- Çal›flanlar›n ifl ve kiflisel geliflimini sa¤layacak konularda e¤itimler düzenler.
6- Çal›flanlara yönelik uygulamalarda cinsiyet, yafl, etnik köken ve dini inanca yönelik ayr›m yapmaz.
7- Çal›flanlar ile ilgili konularda, fiirket'in gelece¤ini ilgilendiren kararlara mümkün oldu¤unca çal›flanlar›n fikirlerini de dahil eder.
8- Yasalar ve flartlar›n gerektirdi¤i seviyede sa¤l›kl› ve güvenli çal›flma flartlar›n› oluflturur ve imkanlar nispetinde gelifltirmeye
çal›fl›r.
9- Çal›flanlar hakk›nda çeflitli kanallardan elde edilebilinecek kifliye ait özel bilgileri (sa¤l›k bilgileri, al›flverifl detaylar›, ekonomik
veriler vs. gibi) sakl› tutar ve paylaflmaz.

26. Yönetim Kurulu'nda Oluflturulan Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›
Migros Yönetim Kurulu, iki kifliden oluflan bir Denetimden Sorumlu Komite kurmufltur. Yönetim Kurulumuzun 22 Ekim 2008 tarihli
toplant›s›nda Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine 2008 y›l› faaliyetlerinin görüflülece¤i Genel Kurul Toplant›s›'na kadar görev
yapmak üzere, Stefano Ferraresi ve Evren R›fk› Ünver seçilmifllerdir. Denetimden Sorumlu Komite y›lda dört kez toplanmaktad›r.

27. Yönetim Kurulu'na Sa¤lanan Mali Haklar
Migros Genel Kurulu 29 Nisan 2008 tarihli 2007 y›l›na ait Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›'nda Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyelerine
ayl›k brüt 1.355 YTL ücret ödenmesine karar vermifltir. 04 Eylül 2008 tarihinde yap›lan Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s›nda ise
Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyelerine ayl›k brüt ücret ödenmemesine karar verilmifltir.
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BA⁄IMSIZ DENETÇ‹ RAPORU

Migros Türk Ticaret Anonim fiirketi Yönetim Kurulu’na

Girifl
1. Migros Türk Ticaret Anonim fiirketi ve ba¤l› ortakl›klar›n›n (“Grup”) 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle haz›rlanan ve ekte yer alan
konsolide bilançosunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait konsolide gelir tablosunu, konsolide özkaynaklar de¤iflim tablosunu ve
konsolide nakit ak›m tablosunu, önemli muhasebe politikalar›n›n özeti ile dipnotlar›n› denetlemifl bulunuyoruz. 

Finansal Tablolarla ‹lgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumlulu¤u
2. Grup yönetimi konsolide finansal tablolar›n Sermaye Piyasas› Kurulu’nca yay›mlanan finansal raporlama standartlar›na göre
haz›rlanmas› ve dürüst bir flekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, konsolide finansal tablolar›n hata ve/veya hile ve
usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanl›fll›klar içermeyecek biçimde haz›rlanarak, gerçe¤i dürüst bir flekilde yans›tmas›n› sa¤lamak
amac›yla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmas›n›, uygulanmas›n› ve devam ettirilmesini, koflullar›n gerektirdi¤i muhasebe
tahminlerinin yap›lmas›n› ve uygun muhasebe politikalar›n›n seçilmesini içermektedir.

Ba¤›ms›z Denetim Kuruluflunun Sorumlulu¤u
3. Sorumlulu¤umuz, yapt›¤›m›z ba¤›ms›z denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakk›nda görüfl bildirmektir. Ba¤›ms›z
denetimimiz, Sermaye Piyasas› Kurulu’nca yay›mlanan ba¤›ms›z denetim standartlar›na uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu
standartlar, etik ilkelere uyulmas›n› ve ba¤›ms›z denetimin, konsolide finansal tablolar›n gerçe¤i do¤ru ve dürüst bir biçimde
yans›t›p yans›tmad›¤› konusunda makul bir güvenceyi sa¤lamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. 

Ba¤›ms›z denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba¤›ms›z denetim kan›t› toplamak amac›yla,
ba¤›ms›z denetim tekniklerinin kullan›lmas›n› içermektedir. Ba¤›ms›z denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tablolar›n hata
ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklan›p kaynaklanmad›¤› hususu da dahil olmak üzere önemli yanl›fll›k içerip içermedi¤ine
dair risk de¤erlendirmesini de kapsayacak flekilde, mesleki kanaatimize göre yap›lm›flt›r. Bu risk de¤erlendirmesinde, iflletmenin iç
kontrol sistemi göz önünde bulundurulmufltur. Ancak, amac›m›z iç kontrol sisteminin etkinli¤i hakk›nda görüfl vermek de¤il,
ba¤›ms›z denetim tekniklerini koflullara uygun olarak tasarlamak amac›yla, Grup yönetimi taraf›ndan haz›rlanan konsolide finansal
tablolar ile iç kontrol sistemi aras›ndaki iliflkiyi ortaya koymakt›r. Ba¤›ms›z denetimimiz, ayr›ca Grup yönetimi taraf›ndan
benimsenen muhasebe politikalar› ile yap›lan önemli muhasebe tahminlerinin ve konsolide finansal tablolar›n bir bütün olarak
sunumunun uygunlu¤unun de¤erlendirilmesini içermektedir.

Ba¤›ms›z denetim s›ras›nda temin etti¤imiz ba¤›ms›z denetim kan›tlar›n›n, görüflümüzün oluflturulmas›na yeterli ve uygun bir
dayanak oluflturdu¤una inan›yoruz.

Görüfl
4. Görüflümüze göre, iliflikteki konsolide finansal tablolar, Migros Türk Ticaret Anonim fiirketi’nin 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle
konsolide finansal durumunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait konsolide finansal performans›n› ve konsolide nakit ak›mlar›n›, Sermaye
Piyasas› Kurulu’nca yay›mlanan finansal raporlama standartlar› (bkz. Dipnot 2) çerçevesinde do¤ru ve dürüst bir biçimde
yans›tmaktad›r.

Baflaran Nas Ba¤›ms›z Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi.
a member of 
PricewaterhouseCoopers

Adnan Akan, SMMM
Sorumlu Ortak Bafldenetçi

‹stanbul, 6 Nisan 2009
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Notlar 2008 2007

VARLIKLAR

Dönen varl›klar
Nakit ve nakit benzerleri 4 1.094.331 396.952
Finansal yat›r›mlar 5 - 628.767
Ticari alacaklar 7 28.334 37.202
Di¤er alacaklar 8 415 32.492
Stoklar 9 491.974 400.517
Di¤er dönen varl›klar 16 34.926 168.595

Toplam dönen varl›klar 1.649.980 1.664.525

Duran varl›klar
Di¤er alacaklar 8 910 733
Finansal yat›r›mlar 5 2.215 1.706
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller 10 24.926 9.145
Maddi duran varl›klar 11 790.603 736.117
Maddi olmayan duran varl›klar 12 190.775 179.626
fierefiye 13 234.466 234.466
Di¤er duran varl›klar 16 2.381 3.407

Toplam duran varl›klar 1.246.276 1.165.200

Toplam varl›klar 2.896.256 2.829.725

M‹GROS TÜRK T‹CARET ANON‹M fi‹RKET‹
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Notlar 2008 2007

KAYNAKLAR

K›sa vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar 6 44.024 117.828
Ticari borçlar 7 1.049.006 926.152
Di¤er borçlar 8 16.699 20.702
Dönem kâr› vergi yükümlülü¤ü 24 3.356 36.363
Borç karfl›l›klar› 14 13.898 6.795
Di¤er k›sa vadeli yükümlülükler 16 64.970 72.207

Toplam k›sa vadeli yükümlülükler 1.191.953 1.180.047

Uzun vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar 6 37.978 142.663
Di¤er borçlar 8 4.408 3.602
K›dem tazminat› karfl›l›¤› 15 15.490 14.065
Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü 24 22.043 20.015

Toplam uzun vadeli yükümlülükler 79.919 180.345

Toplam yükümlülükler 1.271.872 1.360.392

ÖZKAYNAKLAR 17

Ana ortakl›¤a ait özkaynaklar 1.623.997 1.469.068
Ödenmifl sermaye 17 178.030 178.030
Sermaye düzeltmesi farklar› 17 (77.165) (77.165)
Hisse senetleri ihraç primleri 17 18.854 18.854
Finansal varl›klar de¤er art›fl fonu 17 - 24.543
Yabanc› para çevrim farklar› 17 17.031 (6.457)
Kârdan ayr›lan k›s›tlanm›fl yedekler 17 462.896 18.487
Birleflmeye iliflkin ilave özsermaye katk›s› 17 119.422 119.422
Geçmifl y›llar kârlar› 17 643.450 640.479
Net dönem kâr› 261.479 552.875
Az›nl›k paylar› 3.g 387 265

Toplam özkaynaklar 1.624.384 1.469.333

Toplam kaynaklar 2.896.256 2.829.725

Koflullu varl›klar ve yükümlülükler 14
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Notlar 2008 2007

SÜRDÜRÜLEN FAAL‹YETLER

Sat›fl gelirleri (net) 3, 18 5.073.746 4.793.359
Sat›fllar›n maliyeti (-) 3, 18 (3.766.990) (3.598.461)

BRÜT KÂR 3, 18 1.306.756 1.194.898

Pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m giderleri (-) 19 (822.422) (736.909)
Genel yönetim giderleri (-) 19 (202.231) (244.130)
Di¤er faaliyet gelirleri 20 29.475 417.461
Di¤er faaliyet giderleri (-) 20 (15.431) (19.766)

FAAL‹YET KÂRI 3 296.147 611.554

Özkaynak yöntemiyle de¤erlenen
yat›r›mlar›n kârlar›ndaki paylar - 216

Finansal gelirler 21 195.398 150.954
Finansal giderler (-) 22 (169.974) (124.094)

VERG‹ ÖNCES‹ KÂR 321.571 638.630

Vergi Gideri 24 (60.039) (85.717)
- Dönem vergi gideri 24 (58.150) (53.441)
- Ertelenmifl vergi gideri 24 (1.889) (32.276)

NET DÖNEM KÂRI 261.532 552.913

Net dönem kâr›n›n da¤›l›m›:
Ana ortakl›k paylar› 261.479 552.875
Az›nl›k paylar› 53 38

261.532 552.913

Hisse bafl›na kazanç (YKr) 25 1,47 3,11
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Hisse Finansal Yabanc› Kârdan Birleflmeye

Sermaye senetleri varl›klar para ayr›lan iliflkin ilave Geçmifl Net

Ödenmifl düzeltmesi ihraç de¤er art›fl çevrim k›s›tlanm›fl özsermaye y›llar dönem Az›nl›k Toplam

Sermaye farklar› primleri fonu farklar› yedekler katk›s› kârlar› kâr› paylar› özkaynaklar

1 Ocak 2007 itibariyle bakiyeler 176.267 (77.165) 18.854 14.865 (30.202) 13.410 119.422 608.633 78.686 199 922.969

Transferler 1.763 - - - - 5.077 - 37.762 (44.602) - -

2006 y›l› kâr›na iliflkin temettüler - - - - - - - (5.916) (34.084) - (40.000)

Yabanc› para çevrim farklar› - - - - 23.745 - - - - 28 23.773

Finansal varl›klar›n net makul de¤er

art›fl›, ertelenmifl vergi sonras› - - - 9.678 - - - - - - 9.678

Net dönem kâr› - - - - - - - - 552.875 38 552.913

31 Aral›k 2007 itibariyle bakiyeler 178.030 (77.165) 18.854 24.543 (6.457) 18.487 119.422 640.479 552.875 265 1.469.333

1 Ocak 2008 itibariyle bakiyeler 178.030 (77.165) 18.854 24.543 (6.457) 18.487 119.422 640.479 552.875 265 1.469.333

Transferler - - - - - 444.409 - 2.971 (447.380) - -

2007 y›l› kâr›na iliflkin temettüler - - - - - - - - (105.495) - (105.495)

Yabanc› para çevrim farklar› - - - - 23.488 - - - - 69 23.557

Finansal varl›klar›n net makul de¤er

azal›fl›, ertelenmifl vergi sonras› - - - (24.543) - - - - - - (24.543)

Net dönem kâr› - - - - - - - - 261.479 53 261.532

31 Aral›k 2008 itibariyle bakiyeler 178.030 (77.165) 18.854 - 17.031 462.896 119.422 643.450 261.479 387 1.624.384
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Notlar 2008 2007
‹flletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak›mlar:

Net dönem kâr› 261.479 552.875

‹flletme faaliyetlerinden sa¤lanan veya faaliyetlerde kullan›lan
net nakitin net dönem kâr› ile mutabakat›na yönelik düzeltmeler:

Ana ortakl›k d›fl› paya ait net kâr 53 38
‹fltiraklerin kârlar›ndaki pay 5 - (216)
Amortisman ve itfa paylar› 19 100.632 110.275
K›dem tazminat› karfl›l›¤› 15 8.348 9.770
Vergi gideri 24 60.039 85.717
Faiz geliri (145.376) (62.142)
Faiz gideri 138.341 87.797
Maddi varl›k sat›fl zarar›/(kâr›) - net 3.516 (4.104)
Maddi varl›k de¤er düflüklü¤ü 20 93 1.280
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar sat›fl kâr› 20 (21.245) (18.418)
‹fltirak sat›fl zarar› 20 - 1.688
Müflterek yönetime tabi ortakl›k sat›fl kâr› 20 - (379.991)
Gerçekleflmeyen kur fark› gideri/(geliri) - net 27.159 (86.068)

‹flletme varl›k ve yükümlülüklerindeki de¤ifliklik öncesi net nakit ak›m› 433.039 298.501

‹flletme varl›k ve yükümlülüklerindeki de¤ifliklikler:
Ticari alacaklar 8.868 8.285
Stoklar (91.457) 3.156
Di¤er alacaklar ve di¤er dönen varl›klar 165.746 73.956
Di¤er duran varl›klar 849 51.581
K›sa ve uzun vadeli ticari borçlar 122.854 (98.899)
Di¤er k›sa ve uzun vadeli yükümlülükler (3.331) (3.381)
Ödenen k›dem tazminat› 15 (6.923) (7.462)
Ödenen gelir vergileri (86.634) (9.563)

‹flletme faaliyetlerinden sa¤lanan net nakit 543.011 316.174

Yat›r›m faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak›mlar›:
Maddi varl›k sat›n al›m› 11 (154.645) (213.218)
Maddi olmayan duran varl›k sat›n al›m› 12 (13.467) (1.809)
Maddi varl›k sat›fl›ndan sa¤lanan nakit 1.101 55.524
Finansal varl›k ek hisse al›m› 5 (509) -
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klardaki azal›fl/(art›fl), net 608.467 (313.827)
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klarda sermaye art›r›m› - (1.412)
Yat›r›m amaçl› gayrimenkul sat›n al›m› 10 (69) -
Tahsil edilen faiz 161.929 54.546
‹fltirak sat›fl›ndan sa¤lanan nakit - 5.500
Müflterek yönetime tabi ortakl›k sat›fl›ndan sa¤lanan nakit - 450.111

Yat›r›m faaliyetlerinden sa¤lanan net nakit 602.807 35.415

Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak›mlar›:
Finansal borçlar›n geri ödemeleri (204.197) (180.896)
Ödenen temettüler (105.495) (40.000)
Ödenen faiz (139.791) (95.904)

Finansman faaliyetlerinde kullan›lan net nakit (449.483) (316.800)

Döviz kuru de¤iflimlerinin etkisi 1.044 16.552

Nakit ve nakit benzerlerindeki net art›fl 697.379 51.341

Dönem bafl›ndaki nakit ve nakit benzerleri 4 396.952 345.611

Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri 4 1.094.331 396.952
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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, fiok, Tansafl ve
Macrocenter ma¤azalar›, al›flverifl merkezleri, yurtd›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. 2008 y›l› içinde Migros ve ba¤l› ortakl›klar› (“Grup”)
bünyesinde istihdam edilen ortalama personel say›s› 15.348 kiflidir (2007: 13.659). Grup, 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle toplam
697.565 (2007: 603.769) metrekare perakende sat›fl alan›na sahip 1.191 (2007: 953) ma¤azada faaliyet göstermektedir.
Perakendecilik, Grup’un ana ifl koludur ve brüt sat›fllar›n yaklafl›k %97,4’ünü (2007: %96,2) oluflturmaktad›r. Dolay›s›yla,
perakendecilik, Uluslararas› Muhasebe Standard› 14 (“UMS 14”), Bölümlere Göre 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
34758 Ataflehir ‹stanbul

fiirket’in ana orta¤› Moonlight Perakendecilik ve Ticaret A.fi.’dir (“Moonlight”) (2007: Koç Holding A.fi.) (Not 17) ve fiirket’in
hisseleri ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda ifllem görmektedir.

Koç Holding A.fi. (“Koç Holding”) sahip oldu¤u Migros’un %50,83 oran›ndaki hisselerinin devri için13 fiubat 2008 tarihinde
Moonlight Capital S.A ile bir hisse devir sözleflmesi imzalam›flt›r. 30 May›s 2008 tarihinde gerekli izinlerin Rekabet Kurulu’nda
al›nmas›n› takiben hisse devri gerçekleflmifltir.

Bu 1 Ocak - 31 Aral›k 2008 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar, yay›nlanmak üzere Yönetim Kurulutaraf›ndan 6 Nisan
2009 tarihinde onaylanm›flt›r. fiirket’in hissedarlar› konsolide finansal tablolar üzerinde konsolide finansal tablolar yay›mland›ktan
sonra de¤ifliklik yapma hakk›na sahip olup fiirket’in ola¤an genel kurul toplant›s›nda konsolide finansal tablolar hissedarlar
taraf›ndan onaya tabidir.

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 finansal
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 - Finansal tablolar›n sunumuna iliflkin esaslar):

Tescil Co¤rafi Faaliyet
Ba¤l› Ortakl›klar edildi¤i ülke bölge konusu

Ramstore Mahdud Mesuliyyetli Cemiyeti 
(“Ramstore Azerbaycan”) Azerbaycan Azerbaycan Perakendecilik

Ramstore Bulgaristan E.A.D. (“Ramstore Bulgaristan”) (**) Bulgaristan Bulgaristan Gayri faal
Ramstore Kazakhstan LLC (“Ramstore Kazakistan”) Kazakistan Kazakistan Perakendecilik
Ramstore Macedonia DOO (“Ramstore Makedonya”) Makedonya Bulgaristan Perakendecilik
Ramstore Bishkek LLC (“Ramstore Biflkek”) K›rg›zistan Kazakistan Perakendecilik
fiok Marketler Ticaret A.fi. (“fiok Marketler”) Türkiye (*) Ticaret (Gayri faal)
Sanal Merkez Ticaret A.fi. (“Sanal Merkez”) Türkiye (*) Ticaret

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

(**) Ramstore Bulgaristan, iflletmekte oldu¤u üç ma¤azas›n› 2007’nin ilk yar›s›nda kapatarak perakendecilik faaliyetlerini
durdurmufltur.
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Konsolidasyon kapsam›nda yer alan Ba¤l› Ortakl›klar›n merkez adresleri afla¤›dad›r:

- Ramstore Mahdud Mesuliyyetli Cemiyeti - Ramstore Macedonia DOO Skopje
Babek Prospekti 1129.cu Mehelle 1025 Mito Hadzivasilev Jasmin B.B.,
Bakü, Azerbaycan 1000 Üsküp, Makedonya

- Ramstore Bulgaristan E.A.D. - Ramstore Kazakhstan LLC
33, Layosh Koshut Str., fl. 5, apt. 26, 226 Furmanov St.,
region Krasno selo Almata 050059, Kazakistan
Sofya, Bulgaristan

- Ramstore Bishkek LLC
Gorkiy Str. 27/1, Pervomaisky District
Bishkek, K›rg›zistan

Müflterek yönetime tabi ortakl›k:
Grup, afla¤›da belirtilen %50’sine sahip oldu¤u müflterek yönetime tabi ortakl›¤› Limited Liability Company Ramenka’daki
(“Ramenka”) hisselerinin tamam›n›n 542,5 milyon ABD Dolar› bedelle sat›fl› ile ilgili olarak Enka Holding Investment S.A. ile 11 Eylül
2007 tarihinde bir hisse devir sözleflmesi imzalam›fl olup gerekli ön flartlar›n gerçekleflmesini takiben hisse devri 9 Kas›m 2007
tarihi itibariyle tamamlanm›flt›r (Not 23). Ramenka’n›n faaliyet sonuçlar› sat›fl tarihine kadar konsolide finansal tablolara dahil
edilmifltir. Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›¤›n faaliyet konusu ve konsolide finansal tablolar›n amac› do¤rultusunda faaliyette
bulundu¤u co¤rafi bölge afla¤›daki gibidir:

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

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

‹flletmecili¤i

NOT 2 - F‹NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR

2.1 Uygulanan Finansal Raporlama Standartlar›
Migros’un konsolide finansal tablolar›, Sermaye Piyasas› Kurulu (“SPK”) taraf›ndan yay›nlanan finansal raporlama ilkelerine (“SPK
Finansal Raporlama Standartlar›”) uygun olarak haz›rlanm›flt›r. SPK, Seri: XI, No: 29 say›l› “Sermaye Piyasas›nda Finansal
Raporlamaya ‹liflkin Esaslar Tebli¤i” ile iflletmeler taraf›ndan düzenlenecek finansal raporlar ile bunlar›n haz›rlanmas› ve ilgililere
sunulmas›na iliflkin ilke, usul ve esaslar› belirlemektedir. Bu tebli¤, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra bafllayan hesap dönemlerine ait
ilk finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlü¤e girmifl olup, SPK’n›n Seri: XI, No: 25 "Sermaye Piyasas›nda Muhasebe
Standartlar› Hakk›nda Tebli¤"i yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Bu tebli¤e istinaden, iflletmelerin finansal tablolar›n› Avrupa Birli¤i
taraf›ndan kabul edilen haliyle Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›’na (“UMS/UFRS”) göre haz›rlamalar› gerekmektedir.
Ancak Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu (“UMSK”) taraf›ndan
yay›mlananlardan farklar› Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu (“TMSK”) taraf›ndan ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler
uygulanacakt›r. Bu kapsamda, benimsenen standartlara ayk›r› olmayan, TMSK taraf›ndan yay›mlanan Türkiye Muhasebe/Finansal
Raporlama Standartlar› (“TMS/TFRS”) esas al›nacakt›r. 

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alm›fl oldu¤u bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK taraf›ndan kabul edilen muhasebe ve
raporlama ilkelerine (“SPK Finansal Raporlama Standartlar›”) uygun finansal tablo haz›rlayan flirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n gerekli olmad›¤›n› ilan etmifltir. Dolay›s›yla finansal tablolarda, 1
Ocak 2005 tarihinden bafllamak kayd›yla, UMSK taraf›ndan yay›mlanm›fl 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal
Raporlama” standard› (UMS 29) uygulanmam›flt›r. 
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Finansal tablolar›n haz›rlan›fl tarihi itibariyle, Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul edilen UMS/UFRS’nin UMSK taraf›ndan
yay›mlananlardan farklar› TMSK taraf›ndan henüz ilan edilmedi¤inden, konsolide finansal tablolar SPK’n›n Seri: XI, No: 29 say›l›
tebli¤i ve bu tebli¤e aç›klama getiren duyurular› çerçevesinde, UMS/UFRS’nin esas al›nd›¤› SPK Finansal Raporlama
Standartlar›’na uygun olarak haz›rlanm›flt›r. Konsolide finansal tablolar ve bunlara iliflkin dipnotlar SPK taraf›ndan 14 Nisan 2008,
28 Nisan 2008 ve 5 May›s 2008 tarihli duyurular› ile uygulanmas› tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu k›l›nan bilgiler
dahil edilerek sunulmufltur. SPK’n›n Seri: XI, No: 29 say›l› tebli¤ ve ona aç›klama getiren duyurular› uyar›nca, iflletmelerin toplam
döviz yükümlülü¤ünün hedge edilme oran› ile toplam ihracat ve toplam ithalat tutarlar›n› finansal tablo dipnotlar›nda sunmalar›
zorunludur (Not 27). Bu kapsamda, Grup, 31 Aral›k 2007 tarihinde sona eren y›la ait konsolide gelir tablosunu, konsolide
özkaynaklar de¤iflim tablosunu, konsolide nakit ak›m tablosunu ve 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide bilançosunu Tebli¤ hükümleri
uyar›nca yeniden düzenlemifltir (Not 2.6.t). 

Konsolide finansal tablolar, makul de¤erleri ile gösterilen finansal varl›k ve yükümlülüklerin d›fl›nda, tarihi maliyet esas› baz al›narak
Grup’un fonksiyonel para birimi olan Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak haz›rlanmaktad›r.

Yabanc› Ülkelerde Faaliyet Gösteren Ba¤l› Ortakl›klar›n Finansal Tablolar›n›n Çevrimi
Yabanc› ülkelerde faaliyet gösteren Ba¤l› Ortakl›klar›n finansal tablolar›, faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan mevzuata göre
haz›rlanm›fl olup Grup’un konsolide finansal 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 varl›k ve yükümlülükleri bilanço tarihindeki döviz kurundan
Yeni Türk Liras›’na çevrilmifltir. Yabanc› Ba¤l› Ortakl›klar›n gelir ve giderleri 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›
özkaynaklar dahilindeki yabanc› para çevrim farklar› hesab›nda takip edilmektedir.

2.2 Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›’ndaki de¤ifliklikler

(a) 2008 y›l›nda geçerli olan ancak Grup’un faaliyetleriyle ilgili olmayan yorumlar

- UFRYK 14, “UMS 19 - Tan›mlanm›fl Fayda Varl›¤›n›n S›n›r›, Asgari Fonlama Koflullar› ve Bu Koflullar›n Birbiri ile Etkileflimi”

- UFRYK 11, “UFRS 2 - Grup ‹çi ve ‹flletmenin Geri Sat›n Al›nan Kendi Hisselerine ‹liflkin ‹fllemler”

- UFRYK 12, “‹mtiyazl› Servis Anlaflmalar›”

- UFRYK 16, “Yurt d›fl›ndaki iflletmede bulunan net yat›r›m riskinden korunma”

(b) 2008 y›l›nda henüz geçerli olmayan ve Grup taraf›ndan geçerlilik tarihinden önce uygulanmam›fl mevcut standartlarla ilgili
de¤ifliklikler ve yorumlar

-UMS 1 (De¤ifliklik), “Finansal Tablolar›n Sunumu” (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir). De¤ifliklik UMSK’nin May›s 2008’de
yay›nlanan y›ll›k gelifltirme projesi kapsam›nda yap›lm›flt›r. De¤ifliklik, UMS 39 ‘Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçmeye
uygun olarak al›m-sat›m amaçl› olarak nitelenen finansal varl›k ve yükümlülüklerin sadece bir k›sm›n›n k›sa vadeli olarak
s›n›flanabilece¤ini öngörmektedir. Grup, UMS 1 (De¤ifliklik)’i 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren uygulayacakt›r, ancak Grup’un
finansal tablolar›na bir etkisinin olmas› beklenmemektedir.

-UMS 36 (De¤ifliklik), “Varl›klarda De¤er Düflüklü¤ü” (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir). De¤ifliklik UMSK’nin May›s
2008’de yay›nlanan y›ll›k gelifltirme projesi kapsam›nda yap›lm›flt›r. Gerçe¤e uygun de¤erden elden ç›karma maliyetlerinin
düflülmesi yönteminin indirgenmifl nakit ak›mlar› ile hesapland›¤› durumlarda kullan›m de¤eri hesaplamas›yla ayn› aç›klamalar
yap›lmal›d›r. Grup, UMS 36 (De¤ifliklik)’i 1 Ocak 2009’dan itibaren gerçeklefltirilecek de¤er düflüklü¤ü aç›klamalar› için
uygulayacakt›r.

-UMS 39 (De¤ifliklik), “Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme” (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir). De¤ifliklik
UMSK’nin May›s 2008’de yay›nlanan y›ll›k gelifltirme projesi kapsam›nda yap›lm›flt›r. De¤ifliklik, türev araçlar›n riskten korunma
muhasebesi kapsam›na girmesi veya bu kapsamdan ç›kmas› sonucu gerçe¤e uygun de¤er de¤iflimi gelir tablosu ile iliflkilendirilen
finansal varl›klar kategorisine dahil edilmesinin ya da bu kategori d›fl›nda tutulmas›n›n mümkün oldu¤unu öngörmektedir. Gerçe¤e
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uygun de¤er de¤iflimi gelir tablosu ile iliflkilendirilen finansal varl›klar›n al›m sat›m amaçl› finansal araçlar ile iliflkilendirilen tan›m›
de¤ifltirilmifltir. Buna göre, son dönemde gerçek k›sa dönemli kâr sa¤lad›¤›na dair kan›t bulunan bir finansal portföyün parças›
olan finansal varl›k ya da yükümlülükler ilk muhasebelefltirilme s›ras›nda bu portföyün parças› olarak de¤erlendirileceklerdir. Grup,
UMS 39 (De¤ifliklik)’i 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren uygulayacakt›r, ancak Grup’un gelir tablosuna bir etkisinin olmas›
beklenmemektedir.

- UFRS 8 “Faaliyet Bölümleri” UFRS 8, (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir). UFRS 8, UMS 14 ‘Bölümlere Göre Raporlama’
standard›n›n yerini almakta ve bölümlere göre raporlamay› Amerikan Muhasebe Standard› SFAS 131 ‘‹flletmenin bölümleri ve ilgili
aç›klamalar’ ile paralel hale getirmektedir. Yeni standart, bölümlere iliflkin bilgilerin iç raporlamada kullan›lan bilgilerle ayn› bazda
olmas›n› sa¤lamak üzere bir “Yönetimsel Yaklafl›m” gerektirmektedir. Grup, UFRS 8’i 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren
uygulayacakt›r, ancak Grup’un finansal tablolar›na bir etkisinin olmas› beklenmemektedir.

- UFRYK 13, “Müflteri Sadakat Programlar›” (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir). UFRYK 13’e göre mallar›n ya da
hizmetlerin müflteri sadakat programlar› çerçevesinde (örne¤in, al›flverifl puan› ya da bedelsiz ürün hakk›) sat›ld›¤› durumlar çoklu
bir düzenleme olarak kabul edilir ve sat›fl iflleminden al›nacak olan bedel düzenlemenin unsurlar›na gerçe¤e uygun de¤erleri
kullan›larak kaydedilir. Grup UFRYK 13’ü 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren uygulayacakt›r. Söz konusu UFRYK 13’ün uygulanmaya
bafllamas›yla birlikte konsolide finansal tablolarda yol açaca¤› etki henüz hesaplanmam›flt›r, ancak önemli olmas›
beklenmemektedir.

(c) 2008 y›l›nda henüz geçerli olmayan fakat Grup taraf›ndan geçerlilik tarihinden önce uygulanm›fl mevcut standartlarla ilgili
de¤ifliklikler ve yorumlar

- UMS 23 (De¤ifliklik), “Borçlanma maliyetleri” (1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerlidir). De¤ifliklik, özellikli bir varl›¤›n
(Amaçland›¤› flekilde kullan›ma ve sat›fla haz›r hale getirilmesi uzun bir süreyi gerektiren varl›¤› ifade eder) iktisab›, yap›m› ya da
üretimi ile do¤rudan iliflkilendirilebilen borçlanma maliyetlerinin söz konusu varl›¤›n maliyetinin bir parças› olarak aktiflefltirilmesini
öngörmektedir. Bu borçlanma maliyetlerinin olufltu¤u dönemde gelir tablosuna gider olarak muhasebelefltirilmesi yöntemi
kald›r›lmaktad›r. UMS 23 (De¤ifliklik), Grup, bu de¤iflikli¤i geçerlilik tarihinden önce uygulam›flt›r.

Ayr›ca, borçlanma maliyetlerinin tan›m› faiz giderinin hesaplanmas›nda UMS 39 ‘Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme’ ile
uyumlu olarak etkin faiz yönteminin kullan›lmas›n› sa¤layacak flekilde de¤ifltirilmifltir. Sonuç olarak, UMS 39 ve UMS 23 aras›ndaki
tutars›zl›k giderilmifltir. Grup, bu de¤iflikli¤i geçerlilik tarihinden önce uygulam›flt›r.

(d)2008 y›l›nda henüz geçerli olmayan ve Grup faaliyetleriyle ilgili olmayan mevcut standartlarla ilgili yorumlar ve de¤ifliklikler

- UFRS 2 - “Grup ‹çi ve ‹flletmenin Geri Sat›n Al›nan Kendi Hisselerine ‹liflkin ‹fllemler”

- UMS 32 (De¤ifliklik), “Finansal Araçlar: Sunum”

- UFRS 1 (De¤ifliklik) “UFRS’nin ‹lk Uygulamas›” ve UMS 27 “Konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolar”

- UMS 27 (De¤ifliklik), “Konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolar”

- UFRS 3 (De¤ifliklik), “‹flletme Birleflmeleri”

- UFRS 5 (De¤ifliklik), “Sat›fl Amaçl› Elde Tutulan Duran Varl›klar ve Durdurulan Faaliyetler” (ve bunun sonucunda UFRS 1’de
‘UFRS’nin ‹lk Uygulamas›’ meydana gelen de¤ifliklik)

- UMS 28 (De¤ifliklik), “‹fltiraklerdeki Yat›r›mlar” (ve bunun sonucunda UMS 32 ‘Finansal Araçlar: Sunum’da ve UFRS 7 ‘Finansal
Araçlar - Aç›klamalar)

- UMS 38 (De¤ifliklik), “Maddi Olmayan Duran Varl›klar”

- UMS 19 (De¤ifliklik), “Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar”
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- UMS 16 (De¤ifliklik), “Maddi Duran Varl›klar”

- UMS 29 (De¤ifliklik), “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tablolar›n Düzeltilmesi”

- UMS 40 (De¤ifliklik), “Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller” (ve bunun sonucunda UMS 16’da meydana gelen de¤ifliklikler)

- UMS 41 (De¤ifliklik), “Tar›msal Faaliyetler”

- UMS 20 (De¤ifliklik), “Devlet Teflvik ve Yard›mlar›”

- UFRYK 15, “Gayrimenkul ‹nflaat Sözleflmeleri”

2.3 Konsolidasyon Esaslar› 

a) Konsolide finansal tablolar, afla¤›da (b)’den (e)’ye kadar olan paragraflarda yer alan hususlar kapsam›nda, ana flirket olan
Migros ile Ba¤l› Ortakl›klar›n›n hesaplar›n› içermektedir. Konsolidasyon kapsam› içinde yer alan flirketlerin finansal tablolar›,
konsolide finansal tablolar›n tarihi itibariyle ve yeknesak muhasebe ilke ve uygulamalar› gözetilerek SPK Finansal Raporlama
Standartlar›’na uygun olarak haz›rlanm›flt›r. ‹fltiraklerin 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.

b) Ba¤l› Ortakl›klar, Grup’un 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 oldu¤u sermaye pay› (%)
Ba¤l› ortakl›k 2008 2007

Ramstore Azerbaycan (1) 100,00 100,00
Ramstore Bulgaristan (1), (2) 100,00 99,99
Ramstore Kazakistan (1) 100,00 100,00
Ramstore Makedonya (1) 99,00 99,00
Ramstore Biflkek (1) 100,00 100,00
fiok Marketler (3) 99,60 99,60
Sanal Merkez (3) 100,00 69,99

(1) Ba¤l› Ortakl›klara ait bilançolar ve gelir tablolar›, tam konsolidasyon yöntemi kullan›larak konsolide edilmekte olup fiirket ve
Ba¤l› Ortakl›klar›n›n sahip oldu¤u paylar›n kay›tl› de¤eri, ilgili özkaynaklardan 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 hisselere ait temettüler, s›ras›yla, özkaynaklardan ve ilgili dönem gelirinden ç›kar›lm›flt›r. 

Ba¤l› Ortakl›klar, kontrolün Grup’a 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) Ramstore Bulgaristan, Mart 2007 tarihi itibariyle iflletmekte oldu¤u üç ma¤azas›n› kapatarak perakendecilik faaliyetlerini
durdurmufltur.

(3) fiok Marketler ve Sanal Merkez, parasal önemlilik kavram› göz önünde bulundurularak konsolidasyon kapsam›na
al›nmam›fllard›r. Bu Ba¤l› Ortakl›klar, finansal varl›klar olarak s›n›fland›r›lm›fl ve muhasebelefltirilmifllerdir (Not 5).
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c) Grup’un %20’nin alt›nda hisseye sahip oldu¤u veya Grup’un önemli bir etkiye sahip olmad›¤› özkaynak yat›r›mlar› sat›lmaya
haz›r finansal varl›klar olarak tan›mlanarak 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 konsolide
finansal tablolara yans›t›lmaktad›r (Not 5).

d) Yurtd›fl› Ba¤l› Ortakl›klar›n sonuçlar›, ilgili döneme ait ortalama kur üzerinden Yeni Türk Liras›’na çevrilmifltir. Grup’un
yurtd›fl›ndaki Ba¤l› Ortakl›klar›n›n varl›k ve yükümlülükleri dönem sonu kuru ile Yeni Türk Liras›’na çevrilmifltir. Yurtd›fl› Ba¤l›
Ortakl›klar›n›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, özkaynaklar içerisinde yabanc› para çevrim farklar› hesab›na dahil edilmifltir.

e) Ba¤l› Ortakl›klar›n net varl›klar› ve dönem sonuçlar›ndaki az›nl›k hisselere karfl›l›k gelen tutarlar az›nl›k paylar› olarak konsolide
bilanço ve gelir tablolar›nda ayr› bir flekilde s›n›fland›r›lm›flt›r.

2.4 Muhasebe Politikalar›nda De¤ifliklikler ve Hatalar

Muhasebe politikalar›nda yap›lan önemli de¤ifliklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hatalar› geriye dönük olarak uygulan›r ve
önceki dönem finansal tablolar› yeniden düzenlenir. 1 Ocak - 31 Aral›k 2008 hesap döneminde muhasebe politikalar›nda herhangi
bir de¤ifliklik yap›lmam›flt›r.

2.5 Muhasebe Tahminlerindeki De¤ifliklikler
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 finansal tablolara yans›t›l›r. 1 Ocak - 31 Aral›k 2008 hesap döneminde muhasebe
tahminlerinde önemli bir de¤ifliklik yap›lmam›flt›r.

2.6 Önemli Muhasebe Politikalar›n›n Özeti
Konsolide finansal tablolar haz›rlan›rken uygulanan temel muhasebe politikalar› afla¤›da belirtilmifltir. Bu politikalar aksi
belirtilmedikçe, sunulan y›llar için tutarl› bir flekilde uygulanm›flt›r.

a) Has›lat
Sat›fl gelirleri, teslimat›n gerçekleflmesi, gelir tutar›n›n güvenilir flekilde belirlenebilmesi ve ifllemle ilgili ekonomik faydalar›n Grup’a
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 18).

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, sat›c›lardan al›nan indirimler ve reklam ifltirak gelirleri 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.

b) 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 9).
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c) Maddi duran varl›klar 
Maddi duran varl›klar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce edinilenler için enflasyonun etkilerinden ar›nd›r›lm›fl ve 31 Aral›k 2004 tarihi
itibariyle düzeltilmifl bafllang›ç de¤erleri ve müteakip dönemlere iliflkin girifllerin maliyet de¤erlerinden, birikmifl amortisman ve,
varsa, de¤er düflüklü¤ü düflüldükten sonraki net de¤eri ile belirtilir (Not 11). Amortisman, maddi duran varl›klar›n de¤erleri
üzerinden faydal› ömürleri esas al›narak do¤rusal amortisman yöntemi ile ayr›lmaktad›r. 

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

Faydal› ömür (Y›l)
Binalar 25-50
Özel maliyetler Kira süresi boyunca (*)
Makine ve cihazlar 4-10
Demirbafllar 5-12
Motorlu araçlar 4-8

(*) Özel maliyetler, kiralanan gayrimenkul için yap›lan harcamalar› kapsamaktad›r ve 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 duran 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 duran 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.

ç) Maddi olmayan duran varl›klar (fierefiye hariç)
fierefiye ve faydal› ömrü s›n›rs›z olarak belirlenmifl maddi olmayan duran varl›klar d›fl›ndaki maddi olmayan duran 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 duran varl›klar için (marka de¤eri gibi) amortisman muhasebesi
uygulanmaz. 

Maddi olmayan duran 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 duran 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 12).

d) ‹flletme birleflmeleri ve flerefiye
‹flletme birleflmeleri, iki ayr› tüzel kiflili¤in veya iflletmenin, raporlama yapan tek bir iflletme fleklinde gösterilmesi olarak
de¤erlendirilmektedir. ‹flletme birleflmeleri UFRS 3 kapsam›nda sat›n alma yöntemine göre muhasebelefltirilir. 

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 maliyetinin iktisap edilen iflletmenin tan›mlanabilir varl›k,
yükümlülük ve flarta ba¤l› yükümlülüklerinin makul de¤erindeki iktisap edenin pay›n› aflan k›sm› flerefiye olarak muhasebelefltirilir.
‹flletme birleflmelerinde sat›n al›nan iflletmenin/flirketin finansal tablolar›nda yer almayan varl›klar (tafl›nabilir mali zararlar gibi),
maddi olmayan varl›klar (marka de¤eri gibi) ve/veya flarta ba¤l› yükümlülükler makul de¤erleri ile konsolide finansal tablolara
yans›t›l›r. Sat›n al›nan flirketin finansal tablolar›nda yer alan flerefiye tutarlar› tan›mlanabilir varl›k olarak de¤erlendirilmez.

‹flletme birleflmesi s›ras›nda oluflan flerefiye itfa edilmez, bunun yerine her y›l ayn› tarihte bir kez veya flartlar›n de¤er düflüklü¤ünü
iflaret etti¤i durumlarda daha s›k aral›klarla de¤er düflüklü¤ü tespit çal›flmas›na tabi tutulur.
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‹ktisap edilen tan›mlanabilir varl›k, yükümlülük ve flarta ba¤l› yükümlülüklerin makul de¤eri içerisindeki iktisap edenin pay›n›n
iflletme birleflmesi maliyetini aflmas› durumunda, fark gelir olarak kaydedilir.

e) Varl›klarda de¤er düflüklü¤ü
Grup, ertelenmifl vergi varl›klar›, faydal› ömrü s›n›rs›z olan maddi olmayan duran varl›klar, makul de¤erleri ile gösterilen finansal
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. 

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 ve varl›¤›n hiç de¤er düflüklü¤ü muhasebelefltirilmemifl flekilde amortismana tabi tutulmaya devam edilerek
bulunacak net defter de¤erini artt›rmayacak flekilde geri çevrilir ve gelir olarak konsolide finansal tablolara yans›t›l›r.

f) Al›nan krediler ve borçlanma maliyetleri
Krediler, al›nd›klar› tarihlerde, al›nan kredi tutar›ndan ifllem masraflar› ç›kart›ld›ktan sonraki makul 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 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. Bununla birlikte, UMS 23, 29 Mart 2007 tarihinde
IASB taraf›ndan yeniden düzenlenmifltir. Grup revize edilmifl UMS 23’ü erken uygulamaya geçmifltir. Revize edilmifl UMS 23, 1
Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olmakla beraber gönüllü olarak erken uygulamaya geçifl hakk› sakl› tutulmufltur. Revize
edilmifl UMS 23 uyar›nca kredilerden kaynaklanan finansman maliyetleri özellikli varl›klar›n iktisab› veya inflas› ile iliflkilendirildikleri
takdirde, özellikli varl›klar›n maliyet bedeline dahil edilirler. Di¤er kredi maliyetleri olufltu¤u dönemde gelir tablosuna kaydedilir.

g) 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 maliyetleri üzerinden de¤erlendirilmifltir. 

Grup’un, 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. 

Verilen 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.
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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. Grup 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, UMS 39’da
yap›lan de¤ifliklikler çerçevesinde, ertelenmifl vergi etkisi de yans›t›ld›ktan sonra net de¤erleri üzerinden, özkaynak hesaplar›
içinde ayr› bir kalem olan “finansal varl›klar de¤er  art›fl fonu” alt›nda muhasebelefltirilmektedir. 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 finansal tablolardan
ç›kar›ld›klar›nda, özkaynaklarda 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 finansal 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.

Grup’un %20’nin alt›nda sermaye pay›na sahip oldu¤u veya önemlilik ilkesi gözetilerek konsolidasyona dahil etmedi¤i ba¤l› ortakl›k
konumundaki 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. 

h) 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, konsolide 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. 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 (Not 25).

i) Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Grup bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar›n ortaya ç›kmas› durumunda, finansal 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.

j) Karfl›l›klar, flarta ba¤l› yükümlülükler ve flarta ba¤l› varl›klar
Herhangi bir karfl›l›k tutar›n›n konsolide finansal tablolara al›nabilmesi için, Grup’un 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 kuvvetle 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.
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Geçmifl olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti iflletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla
kesin olmayan olay›n gerçekleflip gerçekleflmemesi ile teyid edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varl›klar finansal tablolara dahil
edilmemekte ve flarta ba¤l› yükümlülükler ve varl›klar olarak de¤erlendirilmektedir.

k) Kiralama ifllemleri

Finansal kiralamalar
Grup’un esas olarak mülkiyetin tüm risk ve ödüllerini üstüne ald›¤› maddi 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 varl›klar, varl›¤›n tahmini faydal› ömrü üzerinden amortismana tabi
tutulur (Not 11).

Finansal kiralamadan do¤an borçlar, ilgili maddi varl›¤›n sat›n alma de¤eri üzerinden finansal tablolara yaz›l›r. Kira
sözleflmesinden do¤an faiz ödemeleri ise, kira dönemi boyunca gelir tablosunda gider olarak gösterilir.

‹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. 

l) ‹liflkili taraflar
Bu konsolide finansal tablolar›n amac› do¤rultusunda ortaklar, ortaklar taraf›ndan kontrol edilen veya kendilerine ba¤l› flirketler ve
ifltirakler, 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 26). Detaylar› Not 1’de belirtilen Grup hisselerinin Koç Holding
taraf›ndan 30 May›s 2008 tarihinde sat›fl› kapsam›nda, Koç Holding Grubu fiirketleri ile bu tarihe kadar yap›lan ifllemler iliflkili
flirketlerle yap›lan ifllemler olarak de¤erlendirilmifltir.

m) Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanmas›
Raporlanabilir bölüm, bölüm bilgileri aç›klanmas› zorunlu olan bir endüstriyel bölüm veya co¤rafi bölümdür. Bir endüstriyel
bölümün veya co¤rafi bölümün raporlanabilir bölüm olarak belirlenebilmesi için gereklilik; bölüm has›lat›n›n büyük bir
ço¤unlu¤unun grup d›fl› müflterilere yap›lan sat›fllardan kazan›lmas› ve grup d›fl› müflterilere yap›lan sat›fllardan ve di¤er bölümler
ile gerçeklefltirilen ifllemlerden elde edilen bölüm has›lat›n›n, tüm bölümlere iliflkin iç ve d›fl toplam has›lat›n en az %10’unu
oluflturmas›, veya kâr veya zararla sonuçlanan bölüm sonucunun, kâr elde eden bölümlerin toplam sonuçlar› ile zarar eden
bölümlerin toplam sonuçlar›n›n mutlak anlamda büyük olan›n›n en az %10’una isabet etmesi, veya bölüm varl›klar›n›n, tüm
bölümlerin toplam varl›klar›n›n en az %10’unu oluflturmas›d›r.

Perakendecilik, Grup’un ana faaliyet konusunu ve brüt sat›fllar›n %97,4’ünü (2007: %96,2) oluflturmaktad›r. Di¤er ifl kollar› UMS
14’de tan›mland›¤› flekli ile ayr›ca raporlanabilir önemlilikte de¤ildir. Raporlanabilir bölümler, Not 3’te yer alan co¤rafi bölgeleri
kapsamaktad›r.

n) 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 finansal tablolara al›n›r.
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o) 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› gayrimenkuller 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› gayrimenkulün 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 10).

ö) Kurum kazanc› üzerinden hesaplanan vergiler
Vergiler, cari dönem vergi yükümlülü¤ünü ve ertelenmifl vergi varl›klar› ve yükümlülüklerini içermektedir. Grup’un bilanço tarihi
itibariyle dönem sonuçlar›na dayan›larak tahmin edilen dönem kâr›n›n vergiye tabi olan k›sm› üzerinden ve bilanço tarihinde geçerli
olan vergi oranlar› ile hesaplanan cari y›l vergi yükümlülü¤ü için karfl›l›k ayr›lmaktad›r (Not 24). 

Ertelenmifl vergi, yükümlülük yöntemi kullan›larak, varl›k ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan kay›tl› de¤erleri ile vergi
de¤erleri aras›ndaki geçici farklar üzerinden hesaplan›r. Ertelenmifl vergi hesaplanmas›nda yürürlükteki vergi mevzuat› uyar›nca
bilanço tarihi itibariyle yasalaflm›fl vergi oranlar› kullan›lmaktad›r (Not 24). 

Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü vergilendirilebilir geçici farklar›n tümü için muhasebelefltirilirken, indirilebilir geçici farklardan oluflan
ertelenmifl 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 ertelenmifl vergi varl›klar› ve ertelenmifl vergi
yükümlülükleri, karfl›l›kl› olarak birbirinden mahsup edilir.

p) Çal›flanlara sa¤lanan faydalar/K›dem tazminat› karfl›l›¤›
Yürürlükteki kanunlara göre, Grup, emeklilik dolay›s›yla veya istifa ve Türk ‹fl Kanunu’nda belirtilen davran›fllar d›fl›ndaki sebeplerle
istihdam› sona eren çal›flanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. K›dem tazminat› karfl›l›¤›, tüm çal›flanlar›n
emeklilikleri dolay›s›yla ileride do¤acak yükümlülük tutarlar›n›n aktüer varsay›mlar uyar›nca net bugünkü de¤erine göre indirgenmifl
ve konsolide finansal tablolara yans›t›lm›flt›r (Not 15).

r) 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›, Grup’un perakende ma¤azac›l›k faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak›mlar›n›
gösterir. 

Yat›r›m faaliyetleriyle ilgili nakit ak›mlar›, Grup’un yat›r›m faaliyetlerinde (duran varl›k yat›r›mlar› ve finansal yat›r›mlar) kulland›¤› ve
elde etti¤i nakit ak›mlar›n› gösterir.

Finansman faaliyetlerine iliflkin nakit ak›mlar›, Grup’un 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 (Not 4).

s) Durdurulan faaliyetler
Uluslararas› Finansal Raporlama Standard› 5 (“UFRS 5”) “Sat›fl Amaçl› Elde Tutulan Duran Varl›klar ve Durdurulan Faaliyetlere
‹liflkin Finansal Raporlama Standard›”na göre durdurulan faaliyet, bir iflletmenin elden ç›kar›lan veya sat›fl amac›yla elde tutulan
faaliyetlerinin bir k›sm› olup ayr› bir ana ifl kolunu veya faaliyetlerin co¤rafi bölümünü ifade etmektedir. Durdurulan faaliyetler; ayr›
bir ana ifl kolunun veya faaliyetlerin co¤rafi bölümünün tek bafl›na koordine edilmifl bir plan çerçevesinde sat›fl›n›n bir parças› veya
sadece sat›fl amac› ile elde edilen bir ba¤l› ortakl›kt›r.
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Durdurulan faaliyetlere istinaden, durdurulan faaliyetlerle ilgili net varl›klar makul de¤erden sat›fl maliyetlerinin düflülmesi suretiyle
ölçülür ve durdurulan faaliyetleri oluflturan varl›k veya varl›k gruplar›n›n elden ç›kar›lmas› s›ras›nda finansal tablolara yans›t›lan
vergi öncesi kâr veya zarar ve durdurulan faaliyetlerin vergi sonras› kâr› veya zarar› dipnotlarda aç›klan›r ve gelir/giderler ile birlikte
vergi öncesi kâr/zarar analizi yap›l›r (Not 23). Ayr›ca, durdurulan faaliyetlerin iflletme, yat›r›m ve finansman faaliyetleriyle
iliflkilendirilen net nakit ak›mlar› dipnotlarda veya nakit ak›m tablosunda belirtilir.

fl) Netlefltirme/Mahsup
‹çerik ve tutar itibariyle önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, konsolide finansal 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.
Grup’un 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.

t) Karfl›laflt›rmal› bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tablolar›n yeniden düzenlenmesi
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide finansal tablolar› önceki dönemle
karfl›laflt›rmal› haz›rlanmaktad›r. Grup, 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle haz›rlanan konsolide bilançosunu, ayn› tarihte sona eren y›la
ait konsolide gelir tablosunu, konsolide özsermaye de¤iflim tablosunu ve konsolide nakit ak›m tablosunu 31 Aral›k 2007 tarihi
itibariyle haz›rlanan konsolide bilançosu ve ayn› tarihte sona eren y›la ait ilgili konsolide finansal tablolar ile karfl›laflt›rmal› olarak
düzenlemifltir.

Cari dönem konsolide finansal tablolar›n sunumu ile uygunluk sa¤lanmas› aç›s›ndan karfl›laflt›rmal› bilgiler gerekli görüldü¤ünde
yeniden s›n›fland›r›lm›flt›r.

Grup, 31 Aral›k 2008 tarihli konsolide finansal tablolar›n sunumu ile uygunluk sa¤lanmas› için 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide
bilançosunda gerekli s›n›fland›rma ifllemlerini yapm›flt›r. Bu de¤ifliklikler afla¤›da aç›klanm›flt›r:

i) 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide bilançoda, “ola¤anüstü yedekler” içerisinde s›n›fland›r›lan 71.932 YTL tutar›nda sermaye
yedekleri, “geçmifl y›llar kârlar›” hesab›na s›n›fland›r›lm›flt›r (Not 17). 

ii) 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide bilançoda, “özkaynak enflasyon düzeltmesi farklar›” içerisinde s›n›fland›r›lan yasal yedekler
enflasyon de¤erlemesi farklar›, ola¤anüstü yedekler enflasyon de¤erlemesi farklar› ve hisse senedi ihraç primi enflasyon
de¤erlemesi farklar›ndan oluflan 252.923 YTL tutar›nda enflasyon düzeltmesi farklar› “geçmifl y›llar kârlar›” hesab›na
s›n›fland›r›lm›flt›r (Not 17).

iii) 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide bilançoda, “ticari alacaklar” içinde s›n›fland›r›lan 2 YTL’lik verilen depozito ve teminatlar “di¤er
alacaklar” hesab›na, “nakit ve nakit benzerleri” içerisinde yer alan 26.387 YTL’lik vadesi üç aydan uzun olan vadeli mevduatlar
“finansal yat›r›mlar” hesab›na, “finansal yat›r›mlar” içerisinde yer alan 536 YTL’lik vadesi üç aydan k›sa olan menkul k›ymetler “nakit
ve nakit benzerleri” hesab›na, duran varl›klarda yer alan 36.688 YTL’lik finansal yat›r›m dönen varl›klarda yer alan “finansal
yat›r›mlar” hesab›na, “uzun vadeli ticari alacaklar” içerisinde yer alan 733 YTL’lik verilen depozito ve teminatlar “di¤er alacaklar”
hesab›na, “maddi varl›klar” içerisinde yer alan 1.112 YTL’lik verilen sabit k›ymet avanslar› “di¤er dönen varl›klar” hesab›na, “maddi
varl›klar” içerisinde yer alan 9.145 YTL’lik k›s›m “yat›r›m amaçl› gayrimenkuller” hesab›na, ”di¤er duran varl›klar” içerisinde yer alan
3.588 YTL’lik özel maliyetler “maddi varl›klar” hesab›na ve “stoklar” içinde yer alan 227 YTL’lik verilen siparifl avanslar› “di¤er
dönen varl›klar” hesab›na s›n›fland›r›lm›flt›r. 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide bilançoda bulunan 41.293 YTL tutar›ndaki iliflkili
taraflardan alacaklar kaleminin 9.394 YTL’lik bölümü ticari alacaklar, 31.899 YTL’lik bölümü ise di¤er alacaklar hesab›na
s›n›fland›r›lm›flt›r.

iv) 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide bilançoda, “uzun vadeli ticari borçlar” içerisinde yer alan 3.602 YTL’lik al›nan depozito ve
teminatlar “di¤er borçlar” hesab›na s›n›fland›r›lm›flt›r. 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide bilançoda, “uzun vadeli borç karfl›l›klar›”
içerisinde yer alan 14.065 YTL’lik k›dem tazminat› “k›dem tazminat› karfl›l›¤›” kalemi alt›nda ve “borç karfl›l›klar›” içerisinde yer alan
36.363 YTL’lik vergi karfl›l›¤› “dönem kâr› vergi yükümlülü¤ü” kalemi alt›nda s›n›fland›r›lm›flt›r. 31 Aral›k 2007 tarihli konsolide
bilançoda bulunan 54.663 YTL tutar›ndaki iliflkili taraflara borçlar kalemi “ticari borçlar” hesab›na s›n›fland›r›lm›flt›r.
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v) 1 Ocak - 31 Aral›k 2007 hesap dönemine ait konsolide gelir tablosunda, “di¤er faaliyet gelirleri” içerisinde yer alan toplam
148.210 YTL tutar›ndaki kur fark› ve faiz gelirleri ile 2.744 YTL tutar›ndaki di¤er finansal gelirler “finansal gelirler” hesab›na, “di¤er
faaliyet giderleri” içerisinde yer alan 34.912 YTL tutar›ndaki kur fark› gideri “finansal giderler” hesab›na, “genel yönetim giderleri”
içerisinde yer alan toplam 1.777 YTL tutar›ndaki kira gideri “Pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m giderleri” hesab›na, “di¤er faaliyet
gelirleri” içerisinde yer alan 442 YTL tutar›ndaki di¤er gelirler “genel yönetim giderleri” hesab›na ve “genel yönetim giderleri”
içerisinde yer alan toplam 5.974 YTL tutar›ndaki enerji, iletiflim, sigorta, k›rtasiye, tamir, bak›m ve güvenlik giderleri ile vergi resim
ve harçlar “sat›fl pazarlama giderleri” hesab›na s›n›fland›r›lm›flt›r.

2.7 Önemli Muhasebe De¤erlendirme, Tahmin ve Varsay›mlar›
Konsolide finansal tablolar›n haz›rlanmas›, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varl›klar ve yükümlülüklerin tutarlar›n›, flarta ba¤l›
varl›klar›n ve yükümlülüklerin aç›klanmas›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, Grup yönetiminin mevcut olaylar ve ifllemlere
iliflkin en iyi bilgilerine dayanmas›na ra¤men, fiili sonuçlar varsay›mlardan farkl›l›k gösterebilir. Gelecek finansal raporlama
döneminde, varl›k ve yükümlülüklerin kay›tl› de¤erinde önemli düzeltmelere neden olabilecek tahmin ve varsay›mlar afla¤›da
belirtilmifltir:

(a) fierefiye üzerindeki tahmini de¤er düflüklü¤ü
Not 2.6.d’de belirtilen muhasebe politikas› gere¤ince, flerefiye Grup taraf›ndan her y›l de¤er düflüklü¤ü için gözden geçirilir. Söz
konusu nakit üreten birimin geri kazan›labilir de¤eri kullan›m de¤eri hesaplamalar›na göre tespit edilmifltir. Bu kullan›m de¤eri
hesaplamalar› iskonto edilmifl vergi sonras› nakit ak›m projeksiyonlar›n› içermekte olup YTL baz›nda tespit edilen bu projeksiyonlar
Migros yönetimi taraf›ndan onaylanan befl y›ll›k uzun vadeli planlara dayanmaktad›r. Befl y›ll›k dönemden daha sonraki tahmini
nakit ak›mlar› herhangi bir büyüme oran› dikkate al›nmadan hesaplanm›flt›r. Kullan›m de¤eri hesaplamalar›nda iskonto oran›
%12,12 olarak kullan›lm›flt›r. Kullan›lan iskonto oran› vergi sonras› iskonto oran› olup flirkete özgü riskleri de içermektedir. Grup 
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle yukar›daki varsay›mlar› kullanarak yapm›fl oldu¤u de¤er düflüklü¤ü testleri sonucunda flerefiye
tutar›nda herhangi bir de¤er düflüklü¤ü tespit etmemifltir.

(b) Özel maliyetler üzerindeki tahmini de¤er düflüklü¤ü
Not 2.6.c’de belirtilen muhasebe politikas› gere¤ince, maddi duran varl›klar elde etme maliyetinden birikmifl amortisman ve varsa
de¤er düflüklü¤ü düflüldükten sonraki net de¤eri ile gösterilmektedir. Grup, operasyonel performans›n› her bir ma¤aza baz›nda
ayr› ayr› de¤erlendirmekte olup ma¤azalar›n faaliyetlerine son verip vermemeyi ürettikleri iskonto edilmifl nakit ak›m
projeksiyonlar›na göre karar vermektedir. Ma¤azalar›n nakit ak›m projeksiyonlar› her bir ma¤azan›n kalan ekonomik ömrünü
dikkate alarak Grup’un befl y›ll›k uzun vadeli planlar›na uygun olarak haz›rlanmaktad›r. Bu kapsamda Grup kirac› olarak bulundu¤u
ma¤azalardaki özel maliyetler için bu ma¤azalar›n süreklili¤ini göz önünde bulundurarak de¤er düflüklü¤ü tahmini yapmaktad›r
(Not 11).

(c) Maddi olmayan duran varl›klar üzerindeki tahmini de¤er düflüklü¤ü
Not 2.6.ç’de belirtilen muhasebe politikas› gere¤ince, faydal› ömrü s›n›rs›z olarak belirlenmifl marka de¤eri ve benzeri maddi
olmayan duran varl›klar için amortisman muhasebesi uygulanmaz. Bu varl›klar›n kay›tl› de¤erinde herhangi bir de¤er düflüklü¤ü
olup olmad›¤›na yönelik de¤er düflüklü¤ü testi yap›l›r. Bu de¤er düflüklü¤ü testi, Tansafl ma¤azalar›n›n Grup’un befl y›ll›k uzun
vadeli planlar› çerçevesinde hesaplanan nakit ak›mlar›n›n bugünkü de¤erinin Tansafl ma¤azas›n›n defter de¤eri ile karfl›laflt›r›lmas›
suretiyle yap›lmaktad›r. Grup, Tansafl markas›n›n kay›tl› de¤eri için 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle bu kapsamda bir de¤er
düflüklü¤ü testi yürütmüfl ve herhangi bir de¤er düflüklü¤ü tespit etmemifltir. (Not 12)

(d) Karfl›l›klar
Not 2.6.j’de belirtilen muhasebe politikas› gere¤ince, karfl›l›klar, Grup’un geçmifl olaylar sonucunda, elinde bulundurdu¤u yasal ya
da yapt›r›c› bir yükümlülü¤ün mevcut bulunmas› ve bu yükümlülü¤ü yerine getirmek amac›yla gelece¤e yönelik bir kaynak ç›k›fl›n›n
muhtemel oldu¤u, ayr›ca ödenecek miktar›n güvenilir bir flekilde tahmin edilebildi¤i durumlarda ayr›lmaktad›r. Bu kapsamda Grup 
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle aleyhine aç›lm›fl olan yasal takip ve tazminat davalar›n› de¤erlendirmifl olup, kaybetme olas›l›¤›n›n
%50’den daha fazla oldu¤unu tahmin ettikleri için gerekli karfl›l›¤› ay›rm›flt›r (Not 14).

(e) Kurum kazanc› üzerinden hesaplanan vergiler
Not 2.6.ö’de belirtilen muhasebe politikas› gere¤ince, Grup’un bilanço tarihi itibariyle dönem sonuçlar›na dayan›larak tahmin edilen
dönem kâr›n›n vergiye tabi olan k›sm› üzerinden ve bilanço tarihinde geçerli olan vergi oranlar› ile hesaplanan cari y›l vergi
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yükümlülü¤ü için karfl›l›k ayr›lmaktad›r. Grup’un ba¤l› ortakl›klar›n›n faaliyette bulundu¤u ülkelerdeki vergi mevzuatlar›, farkl›
yorumlara tabi olup, s›k s›k de¤iflikli¤e u¤rayabilmektedir. Bu kapsamda Grup’un ba¤l› ortakl›klar›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 Grup önemli say›labilecek tutarda ek vergi, ceza ve faiz ödemesine maruz b›rak›labilir (Not 14.d). 31 Aral›k
2008 tarihi itibariyle Grup, ba¤l› ortakl›klar›nda do¤abilecek muhtemel vergi cezalar›n› gözden geçirmifl ve herhangi bir karfl›l›k
ayr›lmas›na gerek görmemifltir.

NOT 3 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
31 Aral›k 2008 tarihli konsolide dönem finansal 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 18). Bu çerçevede, perakendecilik
raporlanabilir tek sektör olarak bu konsolide finansal tablolarda yer alm›flt›r.

a) Net Sat›fllar 2008 2007

Türkiye 4.849.976 4.251.932
Kazakistan 173.895 141.971
Bulgaristan 30.329 26.965
Azerbaycan 19.546 17.104

Devam eden faaliyetlerden net sat›fllar 5.073.746 4.437.972

Durdurulan faaliyetlerden net sat›fllar - 355.387

5.073.746 4.793.359

b) Faaliyet kâr› 2008 2007

Türkiye 275.648 591.611
Kazakistan 13.961 12.369
Bulgaristan 4.704 7.333
Azerbaycan 1.834 1.086

Devam eden faaliyetlerden sa¤lanan 
faaliyet kâr› 296.147 612.399

Durdurulan faaliyetlere iliflkin
faaliyet zarar› - (845)

296.147 611.554
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c) 1 Ocak - 31 Aral›k 2008 hesap dönemine ait bölüm analizi

Toplam Bölümleraras› Durdurulan
Türkiye Kazakistan Bulgaristan Azerbaycan birleflik eliminasyon Toplam faaliyetler

D›fl gelirler 4.849.976 173.895 30.329 19.546 5.073.746 - 5.073.746 -
Bölümler aras› gelirler 6.246 - - - 6.246 (6.246) - -

Gelirler 4.856.222 173.895 30.329 19.546 5.079.992 (6.246) 5.073.746 -

Sat›fllar›n maliyeti (3.610.907) (129.755) (18.445) (14.129) (3.773.236) 6.246 (3.766.990) -

Brüt esas faaliyet kâr› 1.245.315 44.140 11.884 5.417 1.306.756 - 1.306.756 -

Sat›fl ve pazarlama 
giderleri (795.505) (22.201) (3.431) (1.285) (822.422) - (822.422) -

Genel yönetim giderleri (187.637) (8.505) (3.767) (2.322) (202.231) - (202.231) -

Di¤er gelirler, net 13.475 527 18 24 14.044 - 14.044 -

Faaliyet kâr› 275.648 13.961 4.704 1.834 296.147 - 296.147 -

d) 1 Ocak - 31 Aral›k 2007 hesap dönemine ait bölüm analizi

Toplam Bölümleraras› Durdurulan
Türkiye Kazakistan Bulgaristan Azerbaycan birleflik eliminasyon Toplam faaliyetler

D›fl gelirler 4.251.932 141.971 26.965 17.104 4.437.972 - 4.437.972 355.387
Bölümler aras› gelirler 9.724 - - - 9.724 (9.724) - -

Gelirler 4.261.656 141.971 26.965 17.104 4.447.696 (9.724) 4.437.972 355.387

Sat›fllar›n maliyeti (3.232.601) (106.932) (17.239) (12.771) (3.369.543) 9.724 (3.359.819) (238.642)

Brüt esas faaliyet kâr› 1.029.055 35.039 9.726 4.333 1.078.153 - 1.078.153 116.745

Sat›fl ve pazarlama 
giderleri (645.470) (16.212) (3.601) (1.182) (666.465) - (666.465) (70.444)

Genel yönetim giderleri (195.018) (7.053) (3.232) (2.081) (207.384) - (207.384) (36.746)

Di¤er gelir/(giderler), net 403.044 595 4.440 16 408.095 - 408.095 (10.400)

Faaliyet kâr›/(zarar›) 591.611 12.369 7.333 1.086 612.399 - 612.399 (845)
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e) Co¤rafi bölümlerde kullan›lan varl›klar

Toplam varl›klar 2008 2007

Türkiye 2.106.148 2.119.049
Kazakistan 75.037 67.005
Bulgaristan 34.550 29.304
Azerbaycan 10.843 7.593

Bölüm varl›klar› (*) 2.226.578 2.222.951

Bölümlerle iliflkilendirilmeyen varl›klar 801.810 739.849

Eksi: Co¤rafi bölümler aras› eliminasyon (132.132) (133.075)

Konsolide finansal tablolara göre toplam varl›klar 2.896.256 2.829.725

(*) Bölüm varl›klar› genel olarak faaliyetle ilgili varl›klardan oluflmakta, ertelenen vergi varl›klar›, vadeli mevduatlar ve finansman
geliri yaratan sat›lmaya haz›r finansal varl›klar bölümlerle iliflkilendirilmemifltir.

Net varl›klar 2008 2007

Türkiye 1.636.298 1.522.493
Kazakistan 59.313 35.729
Bulgaristan 44.817 31.241
Azerbaycan 10.653 6.689

Toplam birlefltirilmifl 1.751.081 1.596.152

Eksi: Co¤rafi bölümler aras› eliminasyon (126.697) (126.819)

Konsolide finansal tablolara göre toplam özkaynaklar 1.624.384 1.469.333

f) Yat›r›m harcamalar›, itfa ve amortisman paylar›

Yat›r›m harcamalar› 2008 2007

Türkiye 163.411 165.775
Kazakistan 4.204 4.846
Azerbaycan 520 92
Bulgaristan 46 119
Durdurulan faaliyetler - 44.195

168.181 215.027
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‹tfa ve amortisman paylar› 2008 2007

Türkiye 95.248 91.134
Kazakistan 3.534 1.518
Bulgaristan 1.404 1.369
Azerbaycan 446 337
Durdurulan faaliyetler - 15.917

100.632 110.275

g) Ana ortakl›k d›fl› pay 2008 2007

Bulgaristan 387 265

387 265

NOT 4 - NAK‹T VE NAK‹T BENZERLER‹

2008 2007

Kasa 25.287 22.050
Bankalar

- vadesiz mevduat 51.729 53.112
- vadeli mevduat 799.595 109.376

Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar - 536
Tahsilata verilen çekler 38 112
Di¤er haz›r de¤erler, net 217.682 211.766

1.094.331 396.952

YTL cinsinden vadeli mevduat hesaplar› ile detaylar› Not 27’de verilen ABD Dolar› cinsinden vadeli mevduat hesaplar› üzerindeki
a¤›rl›kl› ortalama etkin faiz oranlar›, s›ras›yla, y›ll›k %21,29 (2007: %17,65) ve %4,90’d›r (2007: %9,47). Detaylar› Not 27’de verilen
Euro cinsinden vadeli mevduatlar üzerindeki a¤›rl›kl› ortalama etkin faiz oran› %5,63’tür (2007:%3,58).

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle hazine bonolar› ve devlet tahvillerinden oluflan sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n ortalama vadesi üç
aydan k›sa olup a¤›rl›kl› ortalama etkin faiz oran› y›ll›k %19,61’dir. 

Di¤er haz›r de¤erler esas olarak bir aydan k›sa (2007: bir aydan k›sa) vadeye sahip kredi kart› slip alacaklar›n› içerir ve 31 Aral›k
2008 tarihi itibariyle y›ll›k %16,71 oran› kullan›larak iskonto edilmifltir.

31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle vadeli mevduatlar›n vadelerine göre da¤›l›m› afla¤›daki gibidir:

2008 2007

1 - 30 gün 799.595 97.680
31 - 90 gün - 11.696

799.595 109.376

M‹GROS TÜRK T‹CARET ANON‹M fi‹RKET‹
1 Ocak - 31 Aral›k 2008 Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara ‹liflkin Aç›klay›c› Notlar 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir. 
YTL d›fl›ndaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmifltir.) 

101M‹GROS TÜRK T.A.fi. 2008 Faaliyet Raporu



31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle haz›rlanan konsolide nakit ak›m tablolar› aç›s›ndan nakit ve nakit benzerleri afla¤›daki
gibidir:

2008 2007

Haz›r de¤erler 1.094.331 396.416
3 aydan k›sa vadeli menkul k›ymetler - 536

1.094.331 396.952

NOT 5 - F‹NANSAL YATIRIMLAR

2008 2007

K›sa vadeli sat›lmaya haz›r finansal varl›klar - 602.380
Vadeli mevduatlar - 26.387

K›sa vadeli finansal varl›klar - 628.767

Uzun vadeli sat›lmaya haz›r 
finansal varl›klar - (Kote edilmemifl finansal varl›klar) 2.215 1.706

Uzun vadeli finansal varl›klar 2.215 1.706

K›sa vadeli sat›lmaya haz›r finansal varl›klar:

2008 2007
Y›ll›k a¤›rl›kl› ortalama Y›ll›k a¤›rl›kl› ortalama

etkin faiz oran› Tutar etkin faiz oran› Tutar

Hazine bonolar› ve
devlet tahvilleri - - %17,67 537.992

Eurobond (ABD Dolar›) - - %10,68 26.847
Vadeli mevduatlar - - %5,25 26.387
Eurobond (Euro) - - %5,50 853

- 592.079

31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle vadelerine göre k›sa vadeli sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n analizi:

2008 2007
Vadesine kadar olan süre:

91-180 gün - 26.446
181 gün-1 y›l - 104.872
1 y›l›n üzerinde - 460.761

- 592.079
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Kote edilmifl finansal varl›klar:

2008 2007
Pay Oran› Tutar Pay Oran› Tutar

Tat Konserve San. A.fi.
(“Tat Konserve”) (*) - - %2,87 11.860

- 11.860

Kote edilmemifl finansal varl›klar: 2008 2007
Pay Oran› Tutar Pay Oran› Tutar

Sanal Merkez Ticaret A.fi. %100,00 1.695 %69,99 1.186
fiok Marketler Ticaret A.fi. %99,60 520 %99,60 520
Koçtafl Yap› Marketleri A.fi.

(“Koçtafl”) (*) - - %9,24 23.099
Tan› Pazarlama A.fi. (**) - - %32,00 1.729

2.215 26.534

(*) Not 1’de belirtilen Migros hisselerinin ana ortakl›k Koç Holding taraf›ndan sat›fl› kapsam›nda söz konusu hisse devri
gerçekleflmeden önce Tat Konserve ve Koçtafl hisseleri, s›ras›yla, 30 Eylül 2007 tarihi itibariyle tespit edilen kay›tl› de¤eri olan
11.860 YTL karfl›l›¤›nda ve 30 Eylül 2007 tarihi itibariyle indirgenmifl nakit ak›mlar› yöntemi kullan›larak tespit edilen makul de¤eri
olan 23.099 YTL karfl›l›¤›nda Koç Holding veya Koç Toplulu¤u fiirketleri taraf›ndan 22 May›s 2008 tarihinde sat›n al›nm›fl olup, elde
edilen 21.245 YTL tutar›ndaki kâr di¤er faaliyetlerden gelir ve kârlar alt›nda muhasebelefltirilmifltir (Not 20).

(**) Not 1’de belirtilen Migros hisselerinin ana ortakl›k Koç Holding taraf›ndan sat›fl› kapsam›nda söz konusu hisse devri
gerçekleflmeden önce Tan› Pazarlama hisseleri 30 Eylül 2007 tarihi itibariyle tespit edilen kay›tl› de¤eri olan 1.729 YTL karfl›l›¤›nda
Koç Holding veya Koç Toplulu¤u fiirketleri taraf›ndan 21 May›s 2008 tarihinde sat›n al›nm›flt›r. Daha önce ifltirak kapsam›nda olan,
dolay›s›yla özkaynak yöntemi ile muhasebelefltirilen Tan› Pazarlama 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle haz›rlanan konsolide finansal
tablolarda 1.729 YTL olarak belirlenen makul de¤eri ile sat›lmaya haz›r finansal varl›k olarak muhasebelefltirilmifltir.

fiok Marketler ve Sanal Merkez, Grup’un 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.
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31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle k›sa ve uzun vadeli toplam finansal varl›klar›n hareket tablosu afla¤›daki gibidir:

2008 2007

1 Ocak 630.473 319.599

Menkul k›ymetlerdeki de¤iflim, net (565.692) 450.752
Vadeli mevduat de¤iflimi, net (26.387) (130.645)
Sat›lmaya haz›r finansal varl›k ek hisse sat›n al›m› 509 -
Sat›lmaya haz›r finansal varl›k sat›fl› (36.688) (28.007)
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klarda sermaye art›r›m› - 1.412
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar makul de¤er art›fl› - net - 24.334
‹fltirak sat›fl› - (7.188)
‹fltirak kârlar›ndaki pay-net - 216

31 Aral›k 2.215 630.473

NOT 6 - F‹NANSAL BORÇLAR

2008
Toplam

Y›ll›k a¤›rl›kl› ortalama ABD YTL
etkin faiz oran› Dolar› Euro Karfl›l›¤›

Uzun vadeli banka kredilerinin k›sa vadeli k›sm›
- Sabit faiz oranl› %5,32 956 124 1.711
- De¤iflken faiz oranl› %4,04 27.979 - 42.313

Uzun vadeli banka kredilerinin
k›sa vadeli k›sm› 28.935 124 44.024

Uzun vadeli banka kredileri
- Sabit faiz oranl› %5,32 120 868 2.038
- De¤iflken faiz oranl› %4,04 23.765 - 35.940

Uzun vadeli banka kredileri 23.885 868 37.978

Banka kredileri toplam› 52.820 992 82.002
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2007
Toplam

Y›ll›k a¤›rl›kl› ortalama ABD YTL
etkin faiz oran› Dolar› Euro Karfl›l›¤›

Uzun vadeli banka kredilerinin k›sa vadeli k›sm›
- Sabit faiz oranl› %6,80 1.753 124 2.254
- De¤iflken faiz oranl› %6,24 70.827 19.344 115.574

Uzun vadeli banka kredilerinin
k›sa vadeli k›sm› 72.580 19.468 117.828

Uzun vadeli banka kredileri
- Sabit faiz oranl› %6,80 1.048 992 2.916
- De¤iflken faiz oranl› %6,24 64.706 37.647 139.747

Uzun vadeli banka kredileri 65.754 38.639 142.663

Banka kredileri toplam› 138.334 58.107 260.491

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle uzun vadeli banka kredilerinin bilanço tarihindeki YTL karfl›l›¤› de¤erleri ile geri ödeme plan›
afla¤›daki gibidir:

2008 2007

2009 - 74.592
2010 36.387 66.800
2011 265 212
2012 265 212
2013 265 212
2014 265 212
2015 ve sonras› 531 423

37.978 142.663

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle toplam banka kredilerinin makul de¤eri 83.498YTL (2007: 268.189YTL) olarak hesaplanm›flt›r.

NOT 7 - T‹CAR‹ ALACAK VE BORÇLAR

Ticari Alacaklar:
2008 2007

Toptan sat›fllardan ve kiralama ifllemlerinden alacaklar 34.027 32.904
‹liflkili taraflardan alacaklar (Not 26) 2.091 9.394
Alacak senetleri 967 1.736

37.085 44.034

Eksi: fiüpheli alacak karfl›l›¤› (8.261) (6.332)
Vadeli sat›fllardan kaynaklanan

tahakkuk etmemifl finansman geliri (490) (500)

K›sa vadeli ticari alacaklar, net 28.334 37.202
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Ticari alacaklar genel olarak bir aydan k›sa (2007: bir aydan k›sa) vadeye sahiptir ve 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle y›ll›k %16,71
(2007: %16,15) oran› kullan›larak iskonto edilmifltir.

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

2008 2007

1 Ocak 6.332 6.651

Cari dönemde ayr›lan ek karfl›l›klar (Not 20) 2.226 3.663
Yabanc› para çevrim fark› etkisi 27 (361)
Tahsilatlar ve iptal edilen karfl›l›klar (324) (233)
Müflterek yönetime tabi ortakl›k sat›fl›ndan

kaynaklanan iptaller - (3.388)

31 Aral›k 8.261 6.332

Ticari Borçlar:
2008 2007

Sat›c›lar 1.064.926 885.060
‹liflkili taraflara borçlar (Not 26) 123 54.663
Eksi: Vadeli al›mlardan kaynaklanan tahakkuk
etmemifl finansman giderleri (16.043) (13.571)

K›sa vadeli ticari borçlar, net 1.049.006 926.152

Ticari borçlar genel olarak üç aydan k›sa (2007: üç aydan k›sa) vadeye sahiptir ve 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle y›ll›k %17,04
(2007: y›ll›k %15,96) oran› kullan›larak iskonto edilmifltir.

NOT 8 - D‹⁄ER ALACAKLAR VE BORÇLAR

Di¤er Alacaklar:

2008 2007

Personelden alacaklar 414 591
Verilen depozito ve teminatlar 1 2
Sat›lmaya haz›r finansal varl›k sat›fl›ndan alacaklar (not 26) - 31.899

K›sa vadeli di¤er alacaklar 415 32.492

2008 2007

Verilen depozito ve teminatlar 910 733

Uzun vadeli di¤er alacaklar 910 733
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Di¤er Borçlar:

2008 2007

T. Garanti Bankas› A.fi. (“Garanti Bankas›”)
Kredi kart› tahsilat hesab› 16.699 20.702

K›sa vadeli di¤er borçlar 16.699 20.702

2008 2007

Al›nan depozito ve teminatlar 4.408 3.602

Uzun vadeli di¤er borçlar 4.408 3.602

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle 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 9 - STOKLAR

2008 2007

‹lk madde ve malzeme 1.712 1.541
Yar› mamul 1.382 1.197
Mamul ve emtia 487.459 396.671
Di¤er 1.421 1.108

491.974 400.517

Stoklar, maliyet bedelleri ile gösterilmektedir. 1 Ocak - 31 Aral›k 2008 hesap döneminde sat›fllar›n maliyeti içerisinde giderlefltirilen
stok maliyeti 3.726.170 YTL’dir (2007: 3.561.195 YTL) (Not 19).

NOT 10 - YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER

Döviz
Aç›l›fl Transferler kurlar›ndaki Kapan›fl

1 Ocak 2008 ‹laveler (Not 11) de¤iflimin etkisi 31 Aral›k 2008

Maliyet
Arazi ve binalar 11.001 69 15.115 2.564 28.749

Birikmifl amortisman
Arazi ve binalar (1.856) (661) (933) (373) (3.823)

Net defter de¤eri 9.145 24.926
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Müflterek yönetime
tabi ortakl›k

sat›fl›ndan Döviz
Aç›l›fl Transferler kaynaklanan kurlar›ndaki Kapan›fl

1 Ocak 2007 ‹laveler (Not 11) ç›k›fllar de¤iflimin etkisi 31 Aral›k 2007

Maliyet
Arazi ve binalar 110.266 - 18.692 (106.762) (11.195) 11.001

Birikmifl amortisman
Arazi ve binalar (7.303) (1.784) (1.856) 8.345 742 (1.856)

Net defter de¤eri 102.963 9.145

Dönemin amortisman giderleri genel yönetim giderleri içerisinde muhasebelefltirilmifltir.

Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller, Kazakistan’daki Ramstore Samal al›flverifl merkezi ve Tastak süpermarketinin çeflitli perakendecilere
kiralanan k›sm›ndan oluflmaktad›r. 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle ortalama kiralanan alan 7.651 metrekaredir (2007: 7.620). 

Yat›r›m amaçl› gayrimenkullere yap›lan transferler, Makedonya’daki Üsküp al›flverifl merkezinin çeflitli perakendecilere kiralanan
k›sm›ndan oluflmaktad›r. 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle ortalama kiralanan alan 9.131 metrekaredir.

NOT 11 - MADD‹ DURAN VARLIKLAR

Yat›r›m amaçl›

gayrimenkullere Döviz

Aç›l›fl De¤er transferler kurlar›ndaki Kapan›fl

1 Ocak 2008 ‹laveler Ç›k›fllar düflüklü¤ü Transferler (Not 10) de¤iflimin etkisi 31 Aral›k 2008

Maliyet

Arazi ve binalar 261.414 925 (30) - 178 (15.115) 13.231 260.603
Özel maliyetler 517.999 46.447 (597) (398) 22.978 - 1.128 587.557
Makine ve cihazlar 452.665 39.189 (7.023) - 19.333 - 3.948 508.112
Demirbafllar 160.934 14.486 (2.126) - 4.987 - 1.399 179.680
Motorlu araçlar 1.344 19 (91) - 8 - 81 1.361
Yap›lmakta olan yat›r›mlar 2.409 53.579 (3.336) - (47.484) - 10 5.178

1.396.765 154.645 (13.203) (398) - (15.115) 19.797 1.542.491

Birikmifl amortisman

Binalar (41.247) (4.200) - - - 933 (1.496) (46.010)
Özel maliyetler (241.529) (47.813) - 305 - - (49) (289.086)
Makine ve cihazlar (300.515) (34.358) 6.523 - - - (1.189) (329.539)
Demirbafllar (76.514) (10.929) 1.987 - - - (822) (86.278)
Motorlu araçlar (843) (196) 76 - - - (12) (975)

(660.648) (97.496) 8.586 305 - 933 (3.568) (751.888)

Net defter de¤eri 736.117 790.603
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31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle maddi duran varl›klar üzerinde ipotek bulunmamaktad›r.

Müflterek

Yat›r›m  yönetime  

amaçl› tabi ortakl›k Döviz

gayrimenkullere sat›fl›ndan kurlar›ndaki 

Aç›l›fl De¤er transfer kaynaklanan de¤iflimin Kapan›fl

1 Ocak 2007 ‹laveler Ç›k›fllar düflüklü¤ü Transferler (Not 10) ç›k›fllar etkisi 31 Aral›k 2007

Maliyet

Arazi ve binalar 547.235 16.610 (13.161) - 1.254 (15.431) (243.443) (31.650) 261.414
Özel maliyetler 463.992 29.530 (132) (5.345) 29.975 - - (21) 517.999
Makine ve cihazlar 458.570 35.039 (8.698) - 19.087 - (44.432) (6.901) 452.665
Demirbafllar 178.805 22.307 (5.159) - 7.664 - (38.781) (3.902) 160.934
Motorlu araçlar 2.035 48 (691) - - - - (48) 1.344
Yap›lmakta olan yat›r›mlar 35.434 109.684 (36.695) - (57.980) (3.261) (42.040) (2.733) 2.409

1.686.071 213.218 (64.536) (5.345) - (18.692) (368.696) (45.255) 1.396.765

Birikmifl amortisman

Binalar (61.228) (9.296) 2.958 - - 1.856 21.766 2.697 (41.247)
Özel maliyetler (198.308) (47.378) 82 4.065 - - - 10 (241.529)
Makine ve cihazlar (298.421) (34.388) 6.293 - 17 - 22.850 3.134 (300.515)
Demirbafllar (79.451) (14.577) 3.196 - (17) - 12.986 1.349 (76.514)
Motorlu araçlar (1.152) (282) 591 - - - - - (843)

(638.560) (105.921) 13.120 4.065 - 1.856 57.602 7.190 (660.648)

Net defter de¤eri 1.047.511 736.117

Dönemin amortisman giderleri genel yönetim giderleri içerisinde muhasebelefltirilmifltir.

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

2008 2007

Net defter de¤eri 7.572 15.725

Migros, Makedonya’da bulunan bir arsas›n› ana orta¤› Ramstore Makedonya’n›n %1 orta¤› olan EvroAsia Tehnika DOO - Skopje
(“EvroAsia”) olan City Plaza DOO - Skopje (“City Plaza”) flirketine 27 fiubat 2008 tarihinde imzalanan sözleflme çerçevesinde 30
ABD Dolar› karfl›l›¤›nda satm›flt›r. Ayr›ca, Migros 1 Ocak - 31 Aral›k 2008 hesap dönemi içinde EvroAsia’dan 700 ABD Dolar›
karfl›l›¤› 908 YTL tutar›nda dan›flmanl›k ve pazarlama hizmeti alm›flt›r.
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NOT 12 - MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

Döviz
kurlar›ndaki

Aç›l›fl de¤iflimin Kapan›fl
1 Ocak 2008 ‹laveler Ç›k›fllar etkisi 31 Aral›k 2008

Maliyet
Marka de¤eri (**) 174.158 - - - 174.158
Haklar 17.059 3.170 (116) 396 20.509
Di¤er maddi olmayan varl›klar 88 10.297 (*) - - 10.385

191.305 13.467 (116) 396 205.052

Birikmifl itfa paylar›
Haklar (11.591) (2.182) 116 (239) (13.896)
Di¤er maddi olmayan varl›klar (88) (293) - - (381)

(11.679) (2.475) 116 (239) (14.277)

Net defter de¤eri 179.626 190.775
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Müflterek
yönetime

Döviz tabi ortakl›k
kurlar›ndaki sat›fl›ndan

Aç›l›fl de¤iflimin kaynaklanan Kapan›fl
1 Ocak 2007 ‹laveler Ç›k›fllar etkisi ç›k›fllar 31 Aral›k 2007

Maliyet
Marka de¤eri (**) 174.158 - - - - 174.158
Haklar 16.328 1.809 (52) (230) (796) 17.059
Di¤er maddi olmayan varl›klar 88 - - - - 88

190.574 1.809 (52) (230) (796) 191.305

Birikmifl itfa paylar›
Haklar (9.663) (2.570) 48 117 477 (11.591)
Di¤er maddi olmayan varl›klar (88) - - - - (88)

(9.751) (2.570) 48 117 477 (11.679)

Net defter de¤eri 180.823 179.626

(*) Grup, 24 Temmuz 2008 tarihinde Hamo¤lu Yönetim Organizasyonu Personel Tafl›mac›l›k ve Yemek Üretim Hizmetleri
‹flletmecilik A.fi.’den yerel perakende zinciri Maxi Marketler'e ait Silivri, Tekirda¤ ve Çengelköy'deki toplam 13.000 metrekare sat›fl
alan›na sahip ma¤azalar›n tüm demirbafl ve tesisatlar›n› KDV hariç 19.689 YTL karfl›l›¤›nda (10.500 Euro) sat›n alm›fl ve söz
konusu ma¤azalar›n kira sözleflmelerini devralm›flt›r. Sat›n al›nan söz konusu varl›klar›n makul de¤eri 9.392 YTL olarak tespit
edilmifl ve maddi duran varl›klar alt›nda muhasebelefltirilmifltir. Sat›n alma bedelinin sat›n al›nan varl›klar›n makul de¤erlerini aflan
10.297 YTL tutar›ndaki k›sm› di¤er maddi olmayan varl›klar olarak muhasebelefltirilmifl olup bu tutar kira sözleflmesi süresi
boyunca itfa edilecektir.

(**) Grup, 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, iktisab 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. Grup, 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 kurulufl’a 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 finansal tablolarda maddi olmayan 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 varl›klar için y›l sonlar›nda olmak üzere her y›l y›l›n ayn› zaman›nda de¤er düflüklü¤ü testi
yap›lmaktad›r.

NOT 13 - fiEREF‹YE

2008 2007
1 Ocak itibariyle 234.466 235.480
De¤er düflüklü¤ü - (1.014)

31 Aral›k itibariyle 234.466 234.466

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle net defter de¤eri 234.466 YTL (2007: 234.466 YTL) tutar›ndaki flerefiye a¤›rl›kl› olarak Tansafl’›n 10
Kas›m 2005 tarihinde sat›n al›nmas› sonucunda oluflmufltur.
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NOT 14 - KARfiILIKLAR, KOfiULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

K›sa vadeli borç karfl›l›klar›:
2008 2007

Dava ve tazminat karfl›l›klar› (Not 14.e) 13.898 6.795

Koflullu varl›k ve yükümlülükler:

a) 31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle verilen teminatlar afla¤›daki gibidir:

2008 2007

Verilen teminat mektuplar› 26.648 71.860

Migros, Ramstore Kazakistan’›n IFC ile 30 Temmuz 1999 ve 22 Kas›m 2001 tarihlerinde imzalad›¤› 11 milyon ABD Dolar› ve 1,9
milyon ABD Dolar› de¤erindeki kredi sözleflmelerine ayn› tarihlerde imzalanan sözleflmelerle garantör olmufltur. Migros’un bu
garantörlükten çekilmesi durumunda, Ramstore Kazakistan’›n Samal al›flverifl merkezi ve hipermarketi (25.050 m2) ile Astana
(3.194 m2) ve Tastak (2.020 m2) süpermarketlerinde bulunan varl›klar› rehin edilecektir.

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle verilen teminat mektuplar› 43.327 YTL tutar›nda al›flverifl merkezi sat›fl›na istinaden gayrimenkul
flirketlerine verilen teminatlar› da içermekteydi.

b) 31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle al›nan teminatlar afla¤›daki gibidir:

2008 2007

Müflterilerden al›nan teminatlar 55.885 49.569
Müflterilerden al›nan ipotekler 1.408 192
Müflterek yönetime tabi ortakl›k sat›fl›na iliflkin

al›nan teminatlar - 148.379

57.293 198.140

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

2008 2007

1 y›l içinde ödenecek 4.404 2.074
1 ile 2 y›l aras› 3.351 2.074
2 ile 5 y›l aras› 2.135 6.222
5 ile 10 y›l aras› - 7.161

9.890 17.531

d) Kazakistan ve K›rg›zistan’da vergi mevzuatlar›, farkl› yorumlara tabi olup, s›k s›k de¤iflikli¤e u¤ramaktad›r. Ramstore
Kazakistan’›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 Ramstore Kazakistan, önemli say›labilecek tutarda ek vergi,
ceza ve faiz ödemesine maruz b›rak›labilir. Kazak vergi makamlar›nca hesaplar›n yeniden gözden geçirilme süresi befl y›ld›r.
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e) 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. Grup 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 2008 tarihi itibari ile ayr›lan karfl›l›k tutar› 13.898 YTL’dir (2007: 6.795 YTL).

Dönem içerisindeki dava karfl›l›¤›n›n hareketleri afla¤›daki gibidir:

2008 2007

1 Ocak 6.795 7.188

Dönem içindeki art›fl 9.260 930
Dönem içinde yap›lan ödemeler (2.157) (1.323)

31 Aral›k 13.898 6.795

f) Migros’un 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle 20.893 YTL tutar›nda çal›flanlar›na karfl› hak edilmifl ancak kullan›lmam›fl y›ll›k izin
yükümlülü¤ü bulunmaktad›r. fiirket politikas› gere¤i izinlerin kullan›lmas›n›n teflvik edilmesi ve bu yükümlülü¤ün önemli bir nakit
ç›k›fl› yaratmayaca¤› öngörüsü do¤rultusunda 31 Aral›k 2008 tarihli konsolide finansal tablolarda söz konusu yükümlülük ile ilgili
olarak herhangi bir karfl›l›k ayr›lmam›flt›r.

g) 2002, 2003 ve 2004 y›llar›nda Özpa Pazarlama A.fi. nezdinde yap›lan vergi incelemeleri sonucunda Migros’a Aral›k 2007’de
36.399 YTL tutar›nda vergi cezas› tebli¤ edilmifltir. Söz konusu ceza Migros’un sat›n ald›¤› elektronik ürünlere istinaden Özpa
Pazarlama A.fi.’nin Migros’tan tahsil etti¤i KDV tutarlar›n› ilgili vergi dairesine ödememesinden kaynaklanmaktad›r. Migros bu
cezalar›n iptali için gerekli yasal ifllemleri bafllatm›flt›r.

24 Haziran 2008 tarihinde Migros söz konusu cezan›n 4.784 YTL tutar›ndaki k›sm› için uzlaflmaya giderek 1.037 YTL ödemifl, geri
kalan tutar› ödememek için hukuki süreç bafllatm›flt›r. Bu konsolide finansal tablolar›n haz›rland›¤› tarih itibariyle hukuki süreç sona
ermifl olup dava, temyiz yolu aç›k olmak üzere, Migros lehine sonuçlanm›fl ve mahkeme karar› Migros’a 17 Aral›k 2008 tarihinde
tebli¤ edilmifltir.

NOT 15 - KIDEM TAZM‹NATI KARfiILI⁄I

2008 2007

K›dem tazminat› karfl›l›¤› 15.490 14.065

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 miktar 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle, 2.173,19YTL (2007:
2.030,19YTL) 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. 
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Toplam uzun vadeli karfl›l›¤›n hesaplanmas›na yönelik afla¤›daki aktüer varsay›mlar yap›lm›flt›r:

2008 2007

Y›ll›k iskonto oran› %6,26 %5,71
Emekli olma olas›l›¤›na iliflkin kullan›lan oran %84,80 %86,60

Temel varsay›m, her y›ll›k hizmet için belirlenen tavan karfl›l›¤›n›n enflasyon ile orant›l› olarak artmas›d›r. Böylece uygulanan iskonto
oran›, enflasyonun beklenen etkilerinden ar›nd›r›lm›fl gerçek oran› gösterir. fiirket’in k›dem tazminat› karfl›l›¤›, k›dem tazminat› tavan›
her alt› ayda bir düzenlendi¤i için, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olan 2.260,04YTL tavan tutar› (1 Ocak 2008:
2.087,92YTL) üzerinden hesaplanmaktad›r.

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

2008 2007

1 Ocak 14.065 11.757

Dönem içindeki art›fl 9.421 10.169
Dönem içinde yap›lan ödemeler (6.923) (7.462)
Aktüeryal kazanç (876) (399)
‹skonto oran› de¤iflikli¤i (197) -

31 Aral›k 15.490 14.065

NOT 16 - D‹⁄ER VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

Di¤er Dönen Varl›klar: 2008 2007

Gelecek aylara ait giderler 19.526 13.812
Migros Club indirim çekleri 6.593 1.577
Maddi duran varl›k avanslar› 5.078 1.112
‹ndirilecek vergi ve fonlar 1.149 162
Katma De¤er Vergisi (“KDV”) alacaklar› 216 102
Verilen siparifl avanslar› 55 227
Müflterek yönetime tabi ortakl›k sat›fl›ndan alacaklar (Not 2) - 148.379
Di¤er 2.309 3.224

34.926 168.595

Gelecek aylara ait giderler a¤›rl›kl› olarak sigorta primleri ve ma¤aza kiralar›n› kapsamaktad›r.

Di¤er Duran Varl›klar: 2008 2007

Gelecek y›llara ait giderler 2.381 3.407

2.381 3.407
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Di¤er K›sa Vadeli Yükümlülükler: 2008 2007

Personele borçlar 19.301 22.774
Ödenecek di¤er vergi ve fonlar 19.096 20.561
Çeflitli gider tahakkuklar› 14.083 7.332
Emtia bonosu 5.465 6.872
Ödenecek KDV 5.094 12.726
Gelecek aylara ait gelirler 1.160 1.223
Di¤er 771 719

64.970 72.207

Çeflitli gider tahakkuklar›, elektrik, su, iletiflim, kira gibi gider karfl›l›klar› ile Migros Club indirim çeklerine iliflkin karfl›l›k tutarlar›ndan
oluflmaktad›r. Gelecek aylara ait gelirler a¤›rl›kl› olarak kirac›lardan al›nan avanslar› içermektedir.

NOT 17 - ÖZKAYNAKLAR 

Ödenmifl Sermaye
fiirket’in 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle onaylanm›fl ve ç›kar›lm›fl sermayesi her biri 1 YKr kay›tl› nominal bedeldeki 17.803.000.000
adet (2007: 17.803.000.000 adet) hisseden oluflmaktad›r. Tüm hisseler ödenmifl olup farkl› hisse gruplar› ve hissedarlara verilen
herhangi bir imtiyaz yoktur.

fiirket’in 31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihlerindeki hissedarlar› ve sermaye içindeki paylar› tarihi de¤erlerle afla¤›daki gibidir:

2008 2007
Hissedarlar Pay oran› % Tutar Pay oran› % Tutar

Moonlight Perakendecilik 
ve Ticaret A.fi. (“Moonlight”) 97,92 174.323 - -

Halka aç›k k›s›m 2,08 3.707 49,17 87.533
Koç Holding A.fi. (Not 1) - - 50,83 90.497

Toplam sermaye 100,00 178.030 100,00 178.030

Sermaye düzeltmesi farklar› (*) (77.165) (77.165)

Toplam ödenmifl sermaye 100.865 100.865

(*) Sermaye düzeltmesi farklar› ödenmifl sermayeye yap›lan nakit ve nakit benzeri ilavelerin enflasyona göre düzeltilmifl toplam
tutarlar› ile enflasyon düzeltmesi öncesindeki tutarlar› aras›ndaki fark› ifade eder.

Moonlight, Migros hisselerinin %50,83’ünü 30 May›s 2008 tarihinde Koç Holding’den sat›n almas›n› takiben, geriye kalan %49,17
pay oran›nda hissenin %47,09 pay oran›na karfl›l›k gelen bölümünü çeflitli tarihlerde ça¤r› yoluyla ve ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas› ‹kincil Pazar›’ndan sat›n almak suretiyle fiirket’teki hisse oran›n› 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle %97,92’ye ç›karm›flt›r.
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Kârdan Ayr›lan K›s›tlanm›fl Yedekler

31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle kârdan ayr›lan k›s›tlanm›fl yedeklerin detaylar› afla¤›da belirtilmifltir:

2008 2007

Müflterek yönetime tabi ortakl›k sat›fl kârlar› 406.477 -
Yasal yedekler 42.701 18.487
Sat›lmaya haz›r finansal varl›k sat›fl kârlar› 13.718 -

462.896 18.487

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.

Grup’un 1 Ocak - 31 Aral›k 2007 hesap dönemine ait SPK Finansal Raporlama Standartlar›’na uygun olarak haz›rlanan konsolide
finansal tablolar›nda net dönem kâr› içerisinde muhasebelefltirilmifl olan 398.409 YTL tutar›ndaki müflterek yönetime tabi ortakl›k ve
sat›lmaya haz›r finansal varl›k sat›fl kâr› Migros’un ayn› tarih itibariyle haz›rlanan vergi finansal tablolar›nda 420.195 YTL tutar›nda
finansal varl›k sat›fl kazanc› istinas›ndan faydalanmak üzere ayr› bir fon hesab›nda tutulmaktad›r. ‹stisnadan faydalanmak için söz
konusu kazanc›n 5 y›l boyunca bu fon hesab›nda tutulmas› ve iflletmeden çekilmemesi gerekmektedir. Söz konusu tutar SPK
Finansal Raporlama Standartlar› uyar›nca “Kârdan Ayr›lan K›s›tlanm›fl Yedekler” içerisinde s›n›fland›r›lm›fl olup fiirket’in 31 Aral›k
2008 tarihi itibariyle kârdan ayr›lan k›s›tlanm›fl yedeklerinin toplam› 462.896 YTL’dir (2007: 18.487 YTL).

SPK’n›n 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan gereklilikleri uyar›nca enflasyona göre düzeltilen ilk finansal tablo denklefltirme
iflleminde ortaya ç›kan ve “geçmifl y›llar zarar›” hesab›nda izlenen tutar›n, SPK’n›n kâr da¤›t›m›na iliflkin düzenlemeleri
çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmifl finansal tablolara göre da¤›t›labilecek kâr rakam› bulunurken indirim kalemi olarak
dikkate al›nmaktayd›. Bununla birlikte, “geçmifl y›llar zarar›” hesab›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 bulunmaktayd›.

Yine 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan uygulama uyar›nca enflasyona göre düzeltilen ilk finansal tablo düzenlenmesi
sonucunda özkaynak kalemlerinden “Sermaye, Emisyon Primi, Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve Ola¤anüstü
Yedek” kalemlerine bilançoda kay›tl› de¤erleri ile yer verilmekte ve bu hesap kalemlerinin düzeltilmifl de¤erleri toplu halde
özkaynaklar grubu içinde “özkaynak enflasyon düzeltmesi farklar›” hesab›nda yer almaktayd›. Tüm özkaynaklar kalemlerine iliflkin
“özkaynak 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›labilmekteydi.

1 Ocak 2008 itibariyle yürürlü¤e giren Seri: XI No: 29 say›l› tebli¤ ve ona aç›klama getiren SPK duyurular›na göre “Ödenmifl
Sermaye”, “Kârdan Ayr›lan K›s›tlanm›fl Yedekler” ve “Hisse Senedi ‹hraç Primleri”’nin yasal kay›tlardaki tutarlar› üzerinden
gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebli¤in uygulanmas› esnas›nda de¤erlemelerde ç›kan farkl›l›klar›n (enflasyon
düzeltmesinden kaynaklanan farkl›l›klar gibi):

-“Ödenmifl Sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemiflse, “Ödenmifl Sermaye” kaleminden sonra
gelmek üzere aç›lacak “Sermaye Düzeltmesi Farklar›” kalemiyle;

-“Kârdan Ayr›lan K›s›tlanm›fl Yedekler” ve “Hisse Senedi ‹hraç Primleri”nden kaynaklanmakta ve henüz kâr da¤›t›m› veya sermaye
art›r›m›na konu olmam›flsa “Geçmifl Y›llar Kâr/Zarar›yla”,

iliflkilendirilmesi gerekmektedir. Di¤er özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama Standartlar› çerçevesinde de¤erlenen
tutarlar› ile gösterilmektedir.
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Sermaye düzeltmesi farklar›n›n sermayeye eklenmek d›fl›nda bir kullan›m› yoktur.

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

Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 8 fiubat 2008 tarihli 4/138 say›l› karar› gere¤ince 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
paylar› borsada ifllem gören anonim ortakl›klar için, asgari kâr da¤›t›m oran› %20 (2007: %20) olarak uygulanacakt›r. Buna göre bu
da¤›t›m›n flirketlerin genel kurullar›nda alacaklar› karara ba¤l› olarak nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç
edilecek paylar›n bedelsiz olarak ortaklara da¤›t›lmas›na ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay da¤›t›lmas› suretiyle
gerçeklefltirilebilmesine; belirlenecek birinci temettü tutar›n›n mevcut ödenmifl/ç›kar›lm›fl sermayelerinin %5’inden az olmas›
durumunda, söz konusu tutar›n da¤›t›lmadan ortakl›k bünyesinde b›rak›labilmesine imkan verilmifl ancak bir önceki döneme iliflkin
temettü da¤›t›m›n› gerçeklefltirmeden sermaye art›r›m› yapan ve bu nedenle paylar› "eski" ve "yeni" fleklinde ayr›lan anonim
ortakl›klardan, 2007 y›l› faaliyetleri sonucunda elde ettikleri dönem kâr›ndan temettü da¤›tacaklar›n, hesaplayacaklar› birinci
temettüyü nakden da¤›t›lmalar› zorunlulu¤u getirilmifltir.

Ayr›ca, 25 fiubat 2005 tarih 7/242 say›l› SPK karar› uyar›nca; SPK düzenlemelerine göre bulunan net da¤›t›labilir kâr üzerinden
SPK’n›n asgari kâr da¤›t›m zorunlulu¤una iliflkin düzenlemeleri uyar›nca hesaplanan kâr da¤›t›m tutar›n›n, tamam›n›n yasal
kay›tlarda yer alan da¤›t›labilir kârdan karfl›lanabilmesi durumunda, bu tutar›n tamam›, karfl›lanmamas› durumunda ise yasal
kay›tlarda yer alan net da¤›t›labilir kâr›n tamam› da¤›t›lacakt›r. SPK düzenlemelerine göre haz›rlanan finansal tablolarda veya yasal
kay›tlar›n herhangi birinde dönem zarar› olmas› durumunda ise kâr da¤›t›m› yap›lmayacakt›r.

fiirket’in 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle yasal kay›tlar›nda bulunan net dönem kar›ndan, geçmifl y›l zararlar› düflüldükten sonra ve
yasal yedekler ayr›lmadan önceki da¤›t›labilir kâr tutar› ile kâr da¤›t›m›na konu edilebilecek di¤er kaynaklar›n›n toplam tutar›
1.004.568 YTL’dir. Bu kaynaklar›n 581.314 YTL’lik k›sm› temettü olarak da¤›t›lmalar› halinde vergiye tabi olacak özkaynak
kalemlerine iliflkin enflasyon düzeltme farklar›ndan, müflterek yönetime tabi ortakl›k sat›fl kâr› ve sat›lmaya haz›r finansal varl›k sat›fl
kârlar›ndan oluflmaktad›r.

Konsolide finansal tablolarda tarihi bedelleri ile gösterilmifl özkaynak kalemlerinin 31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle
düzeltilmifl de¤erleri ve özkaynak enflasyon düzeltme farklar› afla¤›daki gibidir:

2008 2007
Özkaynak Özkaynak
enflasyon enflasyon

Tarihi Endekslenmifl düzeltmesi Tarihi Endekslenmifl düzeltmesi
de¤erler de¤erler farklar› de¤erler de¤erler farklar›

Sermaye 178.030 100.865 (77.165) 178.030 100.865 (77.165)
Hisse senetleri

ihraç primleri 18.854 152.855 134.001 18.854 152.855 134.001
Yasal yedekler 42.701 67.955 25.254 18.487 43.741 25.254
Ola¤anüstü yedekler 233.330 326.998 93.668 71.932 165.600 93.668

472.915 648.673 175.758 287.303 463.061 175.758
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NOT 18 - SATIfiLAR VE SATIfiLARIN MAL‹YET‹

2008 2007

Yurtiçi sat›fllar 4.939.626 4.315.477
Yurtd›fl› sat›fllar 218.735 524.569

5.158.361 4.840.046

Di¤er sat›fllar 7.585 20.238

5.165.946 4.860.284

Eksi: ‹ndirim ve iadeler (92.200) (66.925)

Sat›fl gelirleri - net 5.073.746 4.793.359

Sat›fllar›n maliyeti (3.766.990) (3.598.461)

Brüt kâr 1.306.756 1.194.898

Di¤er sat›fllar, indirimler ve iadeler öncesi yurtiçi ve yurtd›fl› sat›fllar›n detay› afla¤›daki gibidir:

2008 2007

Perakende sat›fllar 5.024.996 4.655.020
Kira gelirleri 80.365 118.517
Toptan sat›fllar 53.000 66.509

5.158.361 4.840.046

NOT 19 - N‹TEL‹KLER‹NE GÖRE G‹DERLER 

2008 2007
Pazarlama, Pazarlama,

Genel sat›fl ve Genel sat›fl ve
yönetim da¤›t›m yönetim da¤›t›m
giderleri giderleri Toplam giderleri giderleri Toplam

Personel 74.467 303.576 378.043 91.813 269.513 361.326
Kira 51 173.550 173.601 902 161.409 162.311
Nakliye, hamaliye ve temizlik - 108.840 108.840 - 91.968 91.968
Amortisman ve itfa paylar› 100.632 - 100.632 110.275 - 110.275
Enerji 1.151 75.712 76.863 874 60.734 61.608
Reklam - 43.836 43.836 - 43.400 43.400
Tamir, bak›m ve güvenlik 1.160 42.388 43.548 2.000 46.852 48.852
Depo iflletme - 16.948 16.948 - 14.489 14.489
Vergi, resim ve harçlar 4.471 7.507 11.978 5.316 5.853 11.169
‹letiflim 1.414 9.358 10.772 1.545 7.987 9.532
Di¤er 18.885 40.707 59.592 31.405 34.704 66.109

202.231 822.422 1.024.653 244.130 736.909 981.039
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1 Ocak - 31 Aral›k 2008 ve 2007 hesap dönemlerinde sat›fllar›n maliyeti içindeki giderlerin niteliklerine göre da¤›l›m› afla¤›daki
gibidir:

2008 2007

Sat›lan ticari mallar maliyeti 3.726.170 3.561.195
Hizmet maliyeti 40.820 37.266

3.766.990 3.598.461

Sat›lan ticari mal maliyeti sat›c›lardan al›nan ciro primi ve indirimlerini de içermektedir. Hizmet maliyetleri Grup’un sahibi oldu¤u
al›flverifl merkezlerinin kira, enerji, reklam, temizlik, güvenlik ve yönetim giderlerinden oluflmaktad›r. 

NOT 20 - D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R/G‹DERLER

Di¤er faaliyet gelirleri:
2008 2007

Sat›lmaya haz›r finansal varl›k sat›fl kâr› (Not 5) 21.245 18.418
Hurda sat›fllar› 2.691 2.976
Maddi duran varl›k sat›fl kârlar› 689 4.751
Müflterek yönetime tabi ortakl›k sat›fl geliri - 379.991
Al›flverifl merkezi devir geliri - 3.396
Di¤er 4.850 7.929

29.475 417.461

Di¤er faaliyet giderleri:

2008 2007

Dava ve yasal karfl›l›k gideri 7.103 -
Maddi duran varl›k sat›fl zarar› 4.205 647
fiüpheli alacaklar (Not 7) 2.226 3.663
Kredi kart› komisyon gideri 157 1.928
‹fltirak sat›fl zarar› - 1.688
Müflterek yönetime tabi ortakl›¤a iliflkin 

kapanan ma¤aza giderleri - 4.763
Maddi duran varl›klar de¤er düflüklü¤ü 93 1.280
Di¤er 1.647 5.797

15.431 19.766
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NOT 21 - F‹NANSAL GEL‹RLER

2008 2007

Mevduat faiz geliri 67.012 24.477
Kur fark› geliri 44.969 86.068
Menkul k›ymet faiz geliri 39.610 26.387
Vadeli sat›fl faiz geliri 38.754 11.278
Di¤er 5.053 2.744

195.398 150.954

NOT 22 - F‹NANSAL G‹DERLER

2008 2007

Vadeli al›m faiz gideri 130.493 43.562
Kur fark› gideri 29.780 34.912
Banka kredileri faiz giderleri 7.848 44.235
Di¤er 1.853 1.385

169.974 124.094

NOT 23 - SATIfi AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAAL‹YETLER

a) Grup, %50’sine sahip oldu¤u müflterek yönetime tabi ortakl›¤› Ramenka’daki hisselerinin tamam›n›n 542,5 milyon ABD Dolar›
bedelle sat›fl› ile ilgili olarak Enka Holding Investment S.A. ile 11 Eylül 2007 tarihinde bir hisse devir sözleflmesi imzalam›flt›r.
Gerekli Rusya Federasyonu Rekabet Kurumu izni al›nmas›n› takiben ve di¤er ön flartlar gerçeklefltikten sonra hisse devri 9 Kas›m
2007 itibariyle tamamlanm›flt›r. Söz konusu sat›fl iflleminden oluflan 379.991 YTL tutar›ndaki kâr 1 Ocak-31 Aral›k 2007 dönemine
ait konsolide finansal tablolarda di¤er faaliyetlerden gelir ve kârlar alt›nda muhasebelefltirilmifltir. 

Ramenka’n›n 1 Ocak-31 Aral›k 2007 dönemine ait özet gelir tablosu afla¤›daki gibidir:

2008 2007

Gelirler - 370.586
Giderler - (369.883)

Vergi öncesi kâr - 703

Vergiler - (7.085)

Vergi sonras› zarar - (6.382)

b) Grup, Mart 2007 itibariyle Bulgaristan’da iflletmekte oldu¤u üç ma¤azas›n› da kapatarak perakendecilik faaliyetlerini
durdurmufltur. Grup, varl›klar›nda yer alan Sofya’daki ma¤azas›n›n bulundu¤u arsa ve binay› bütün teknik ekipman ve tesisleri ile
birlikte KDV hariç toplam 8.500 Euro karfl›l›¤› 11.625 YTL bedel ile satm›flt›r. Bu sat›fltan oluflan 2.400 Euro karfl›l›¤› 
4.157 YTL tutar›ndaki kâr 1 Ocak-31 Aral›k 2007 dönemine ait konsolide finansal tablolarda di¤er faaliyetlerden gelir ve kârlar
alt›nda muhasebelefltirilmifltir.
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NOT 24 - VERG‹ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹ 

2008 2007

Ödenecek gelir ve kurumlar vergisi 53.627 45.846
Eksi: Peflin ödenen kurumlar vergisi (50.271) (9.483)

Vergi karfl›l›¤›, net 3.356 36.363

2008 2007

Ertelenmifl vergi varl›klar› 10.337 7.501
Ertelenmifl vergi yükümlülükleri (32.380) (27.516)

Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü, net (22.043) (20.015)

Türk vergi mevzuat›, ana ortakl›k olan flirketin ba¤l› ortakl›klar› ve ifltiraklerini konsolide etti¤i finansal tablolar› üzerinden vergi
beyannamesi vermesine olanak tan›mamaktad›r. Bu sebeple bu konsolide finansal tablolara yans›t›lan vergi karfl›l›klar›, tam
konsolidasyon kapsam›na al›nan tüm flirketler için ayr› ayr› hesaplanm›flt›r.

Türkiye
Türkiye’de, kurumlar vergisi oran› 2008 y›l› için %20’dir (2007: %20). Kurumlar vergisi 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›,
yat›r›m indirimi istisnas› vb.) ve indirimlerin (Ar-Ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrah›na uygulan›r. Kâr
da¤›t›lmad›¤› takdirde baflka bir vergi ödenmemektedir (GVK Geçici 61. madde kapsam›nda yararlan›lan yat›r›m indirimi istisnas›
olmas› halinde yararlan›lan istisna tutar› üzerinden hesaplan›p ödenen %19,8 oran›ndaki stopaj hariç).

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 kalan kifli ve kurumlara yap›lan temettü ödemeleri %15 oran›nda stopaja
tabidir. Kâr›n sermayeye ilavesi, kâr da¤›t›m› say›lmaz ve stopaj uygulanmaz.

fiirketler üçer ayl›k mali kârlar› üzerinden %20 (2007: %20) oran›nda geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ay›n 14 üncü
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. Mahsuba ra¤men ödenmifl geçici
vergi tutar› kalm›fl ise bu tutar nakden iade al›nabilece¤i gibi devlete karfl› olan herhangi bir baflka mali borca da mahsup
edilebilir.

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 25’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.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda kurumlara yönelik birçok istisna bulunmaktad›r. Bu istisnalardan fiirket’e iliflkin olanlar› afla¤›da
aç›klanm›flt›r:

Yurtiçi ‹fltirak Kazançlar› ‹stisnas›:
Kurumlar›n tam mükellefiyete tabi bir baflka kurumun sermayesine ifltirakten elde ettikleri temettü kazançlar› (yat›r›m fonlar›n›n
kat›lma belgeleri ile yat›r›m ortakl›klar› hisse senetlerinden elde edilen kâr paylar› hariç) kurumlar vergisinden istisnad›r.
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Emisyon Primi ‹stisnas›
Anonim flirketlerin kurulufllar›nda veya sermayelerini art›rd›klar› s›rada ç›kard›klar› paylar›n bedelinin itibari de¤eri aflan k›sm›ndan
sa¤lanan emisyon primi kazançlar› kurumlar vergisinden istisnad›r.

Yurtd›fl› ‹fltirak Kazançlar› ‹stisnas›
Kanuni ve ifl merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim veya limited flirket mahiyetindeki bir flirketin sermayesine, kazanc›n elde
edildi¤i tarihe kadar devaml› olarak en az bir y›l süreyle %10 veya daha fazla oranda ifltirak eden kurumlar›n, bu ifltiraklerin kanuni
veya ifl merkezinin bulundu¤u ülke vergi kanunlar› uyar›nca en az %15 oran›nda (esas faaliyet konusu finansman temini veya
sigortac›l›k olanlarda en az, Türkiye'de uygulanan kurumlar vergisi oran›nda) kurumlar vergisi benzeri vergi yükü tafl›yan ve elde
edildi¤i vergilendirme dönemine iliflkin y›ll›k kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer
ettikleri ifltirak kazançlar› kurumlar vergisinden istisnad›r.

Gayrimenkul, ‹fltirak Hissesi, Rüçhan Hakk›, Kurucu Senedi ve ‹ntifa Senetleri Sat›fl Kazanc› ‹stisnas›
Kurumlar›n, en az iki tam y›l süreyle aktiflerinde yer alan ifltirak hisselerinin, gayrimenkullerinin, rüçhan hakk›, kurucu senedi ve
intifa senetleri sat›fl›ndan do¤an kazançlar›n›n %75’i kurumlar vergisinden istisnad›r. ‹stisnadan yararlanmak için söz konusu
kazanc›n pasifte bir fon hesab›nda tutulmas› ve 5 y›l süre ile iflletmeden çekilmemesi gerekmektedir. Sat›fl bedelinin sat›fl›n
yap›ld›¤› y›l› izleyen ikinci takvim y›l› sonuna kadar tahsil edilmesi gerekir.

Di¤er Co¤rafi Bölümler
Kazakistan, Bulgaristan, Makedonya, Azerbaycan ve K›rg›zistan’da uygulanan kurumlar vergisi oranlar› s›ras›yla %30, %10, %10,
%22 ve %10’dur (2007: %30, %10, %12, %22 ve %10).

31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren dönemlere ait vergi giderleri afla¤›daki flekilde özetlenmifltir:

2008 2007

Cari dönem vergi gideri (58.150) (53.441)
Ertelenmifl vergi gideri (1.889) (32.276)

Toplam vergi gideri (60.039) (85.717)

31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait konsolide gelir tablolar›nda yer alan vergi giderinin
mutabakat› afla¤›daki gibidir:

2008 2007

Finansal tablolarda yer alan vergi öncesi kâr 321.571 638.630

Ana ortakl›k vergi oran›na göre beklenen
vergi gideri %20 (64.314) (127.726)

Ba¤l› ortakl›klar vergi oran› farklar› (898) (782)

Grup’un beklenen vergi gideri (65.212) (128.508)

Kanunen kabul edilmeyen giderler (10.268) (13.983)
Vergiden istisna di¤er gelirler 2.034 2.088
‹fltirak sat›fl kâr› 3.299 84.039
Di¤er farklar 10.108 (29.353)

Grup’un cari dönem vergi gideri (60.039) (85.717)
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Ertelenmifl vergiler
Grup, ertelenmifl gelir vergisi varl›k ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin SPK Finansal Raporlama Standartlar› ve vergi finansal
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 ertelenmifl vergi varl›klar› ve
yükümlülükleri için 31 Aral›k 2008 tarihleri itibariyle uygulanan oranlar Türkiye, Kazakistan, Bulgaristan, Azerbaycan ve Makedonya
için s›ras›yla %20, %30, %10, %22 ve %10’dir (2007: %20, %30, %10, %22 ve %12).

31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle toplam geçici farklar ve yasalaflm›fl vergi oranlar› kullan›larak hesaplanan ertelenmifl vergi
varl›klar› ve yükümlülükleri afla¤›daki gibidir:

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

2008 2007 2008 2007

Stoklar 19.542 7.071 3.915 1.419
K›dem tazminat› karfl›l›¤› 15.490 14.065 3.098 2.813
Gider karfl›l›klar› ve di¤er karfl›l›klar 13.898 6.795 2.780 1.359
Tahakkuk etmemifl faiz geliri 1.975 500 395 100
Reel olmayan finansman maliyeti - 7.422 - 1.484
Maddi ve maddi olmayan duran varl›klar (156.261) (118.836) (29.171) (24.091)
Tahakkuk etmemifl faiz gideri karfl›l›¤› (16.043) (13.571) (3.209) (2.714)
Finansal varl›klar›n makul de¤er düzeltmesi - (18.702) - (449)
Ertelenen ön ödeme gideri - (1.311) - (262)
Di¤er 995 1.314 149 326

Ertelenmifl vergi varl›klar› 10.337 7.501
Ertelenmifl vergi yükümlülükleri (32.380) (27.516)

Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü, net (22.043) (20.015)

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

Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü
2008 2007

1 Ocak (20.015) (7.444)

Cari dönem ertelenmifl vergi gideri (1.889) (32.276)
Müflterek yönetime tabi ortakl›k sat›fl›ndan

kaynaklanan ç›k›fllar - 17.416
Yabanc› para çevrim fark› (588) 1.218
Cari dönem özkaynaklar hesaplar›na kay›t 449 1.071

31 Aral›k (22.043) (20.015)

NOT 25 - 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 kazanç hesaplan›rken, bu bedelsiz hisse ihrac› ç›kar›lm›fl hisseler olarak say›l›r. Dolay›s›yla hisse bafl›na kazanç
hesaplamas›nda kullan›lan a¤›rl›kl› hisse adedi ortalamas›, hisselerin bedelsiz olarak ç›kar›lmas›n› geriye dönük olarak uygulamak
suretiyle elde edilir.
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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:

2008 2007

Ana ortakl›¤a ait net kâr 261.479 552.875
Beheri 1 YKr nominal de¤erli hisselerin 

a¤›rl›kl› ortalama adedi (‘000) 17.803.000 17.803.000

Hisse bafl›na kazanç (YKr) 1,47 3,11

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

NOT 26 - ‹L‹fiK‹L‹ TARAF AÇIKLAMALARI

(i) ‹liflkili taraflar ile olan bakiyeler

‹liflkili taraflardan alacaklar: 2008 2007

Sanal Merkez T.A.fi. 2.071 3.669
Koç Holding A.fi. (*) - 31.899
Ford Otosan San. A.fi. - 2.492
Palmira Turizm Tic. A.fi. - 932
Arçelik A.fi. - 763
Tan› Pazarlama ve ‹letiflim Hizmetleri A.fi. - 710
Di¤er 20 828

2.091 41.293

(*) 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle Koç Holding A.fi.’den alacaklar a¤›rl›kl› olarak sat›lmaya haz›r finansal varl›k olarak gösterilen
KFS’nin sat›fl› sebebiyle oluflan alacaklardan oluflmaktad›r (Not 5).

‹liflkili taraflara borçlar:

Ortaklara borçlar: 2008 2007

Di¤er ortaklara temettü borçlar› 123 42

Grup flirketlerine borçlar:

Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.fi. - 20.924
Düzey Tüketim Mal. San. Paz. ve Tic. A.fi. - 15.141
Tat Konserve Sanayi A.fi. - 8.825
Ram Sigorta Arac›l›k Hizmetleri A.fi. - 4.918
Palmira Turizm Tic. A.fi. - 1.305
Di¤er 3.508

- 54.621

‹liflkili taraflara borçlar toplam› 123 54.663
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Banka bakiyeleri: 2008 2007

Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. (“Yap› ve Kredi”)
- vadesiz mevduat - 7.927
- vadeli mevduat - 74.432
- di¤er haz›r de¤erler (kredi kart› slip hesaplar›) - 75.348

Yap› ve Kredi Bankas› Azerbaycan
- vadesiz mevduat - 2.376

- 160.083

(ii) ‹liflkili taraflar ile yap›lan önemli ifllemler

Mal sat›fllar›: 2008 2007

Sanal Merkez T.A.fi. 8.501 19.532
Tat Konserve Sanayi A.fi. 7.604 15.586
Palmira Turizm Tic. A.fi. 4.547 9.249
Ford Otosan San. A.fi. - 4.678
Tüprafl Petrol Rafinerileri A.fi. - 1.515
Di¤er 2.413 5.928

23.065 56.488

Duran varl›k al›mlar›: 2008 2007

Ark ‹nflaat San. Ve Tic. A.fi. 3.410 42.538
Koç Sistem Bilgi ve ‹letiflim Hizm. A.fi. 1.107 3.436
Koçnet Haberleflme Teknolojileri A.fi. - 2.345
Koçtafl Yap› Marketleri Tic. A.fi. - 154
Di¤er 613 33

5.130 48.506

Stok al›mlar›: 2008 2007

Tat Konserve Sanayi A.fi. 46.177 110.245
Düzey Tüketim Mal. San. Paz.ve Tic. A.fi. 34.001 87.218
Palmira Turizm Tic. A.fi. 4.597 11.992
Türk Demir Döküm Fabrikalar› A.fi. 1.990 7.778
Ram Kofisa Pasific Ltd. - 3.321
Di¤er 1.727 6.631

88.492 227.185
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Hizmet al›mlar›: 2008 2007

Zer Merkezi Hizmetleri ve Ticaret A.fi. (*) 83.236 175.775
Koçnet Haberleflme Tekn. Ve ‹let. Hizm. A.fi. 3.582 6.997
Koç Sistem Bilgi ve ‹letiflim Hizmetleri A.fi. 1.303 1.890
Tan› Pazarlama ve ‹letiflim Hizmetleri 910 1.515
Koç Holding A.fi. 845 1.974
Entek Elektrik Üretimi A.fi. - 18.746
Eltek Elektrik Enerjisi ‹th. ‹hr. ve Tic. A.fi. - 9.078
Ram Sigorta Arac›l›k Hizmetleri A.fi. - 5.432
Di¤er 4.021 10.908

93.897 232.315

(*) Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.fi.’den al›nan bafll›ca hizmetler nakliye, hamaliye, reklam, güvenlik ve depo yönetimini
içermektedir.

Faiz geliri: 2008 2007

Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. 7.930 18.069
Yap› Kredi Azerbaycan 28 -
Yap› Kredi Nederland N.V. - 702
Di¤er - 43

7.958 18.814

Faiz gideri: 2008 2007

Yap› Kredi Azerbaycan 12 -
Yap› ve Kredi Bankas› - 2.277
Yap› Kredi Nederland N.V. - 749
Di¤er - 21

12 3.047

Ödenen temettüler: 2008 2007

Koç Holding A.fi. 53.626 20.332

2007 y›l› kâr› üzerinden hesaplanan temettü tutar› May›s 2008’de ödenmifltir.

Üst düzey yöneticilere sa¤lanan faydalar:
Grup, üst düzey yönetim kadrosunu, yönetim kurulu baflkan ve üyeleri, genel müdürler ve genel müdür yard›mc›lar› olarak
belirlemifltir. 2007 y›l›na iliflkin üst düzey yöneticilere sa¤lanan faydalar tutar› bu kapsamda yeniden düzenlenmifltir.
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Grup’un 2008 ve 2007 y›l›nda üst düzey yöneticilerine sa¤lad›¤› faydalar›n k›r›l›m› afla¤›daki gibidir:

2008 2007

Çal›flanlara sa¤lanan k›sa vadeli faydalar 10.236 18.902
Di¤er uzun vadeli faydalar 16 12

10.252 18.914

31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren y›llar üst düzey yöneticilere sa¤lanan faydalar, ücret, prim, bireysel emeklilik
primleri, araç kiralamalar›, SSK iflveren hisselerini ve yönetim kurulu huzur haklar›n› içermektedir.

NOT 27 - F‹NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R‹SKLER‹N N‹TEL‹⁄‹ VE DÜZEY‹ 

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. Grup’un toptan risk yönetim program›, mali piyasalar›n öngörülemezli¤ine odaklanmakta
olup, Grup’un 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 taraf›ndan
uygulanmaktad›r. 

Faiz oran› riski 
Grup yönetimi, faiz oran›na duyarl› varl›k ve yükümlülüklerinin vadelerini dengelemek suretiyle oluflan do¤al tedbirlerle yönetme
prensibi çerçevesinde, faiz do¤uran varl›klar›n› k›sa vadeli yat›r›m araçlar›nda de¤erlendirmektedir.

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle Grup’un faize duyarl› finansal yükümlülüklerinin a¤›rl›kl› ortalama etkin y›ll›k faiz oran› %4,04’tür (2007:
y›ll›k %6,24). 31 Aral›k 2008 tarihindeki YTL, ABD Dolar› ve Euro para birimi cinsinden olan de¤iflken faizli kredilerin yenileme
tarihlerindeki faizi 100 baz puan daha yüksek/düflük olup di¤er tüm de¤iflkenler sabit kalsayd›, de¤iflken faizli kredilerden oluflan
yüksek/düflük faiz gideri sonucu vergi öncesi dönem kâr› 64 YTL (2007: 276 YTL) daha düflük/yüksek olacakt›.

31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle Grup’un faiz pozisyonu tablosu afla¤›da belirtilmifltir: 

2008 2007
Sabit faizli finansal araçlar

Vadeli mevduatlar 799.595 109.376
Finansal varl›klar - 592.079
Finansal yükümlülükler 3.749 5.170

De¤iflken faizli finansal araçlar

Finansal yükümlülükler 78.253 255.321

Likidite ve fonlama riski
‹htiyatl› likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul k›ymet tutmay›, yeterli miktarda kredi ifllemleri ile fon kaynaklar›n›n
kullan›labilirli¤ini ve piyasa pozisyonlar›n› kapatabilme gücünü ifade eder.

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli say›da ve yüksek kalitedeki kredi sa¤lay›c›lar›n›n
eriflilebilirli¤inin sürekli k›l›nmas› suretiyle yönetilmektedir. Grup’un 31 Aral›k 2008 tarihinde bir y›ldan uzun vadeli 37.978 YTL
tutar›nda finansal borcu bulunmaktad›r (2007: 142.663 YTL) (Not 6).
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31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle Grup’un finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre analizi afla¤›daki gibidir:

Sözleflme
Kay›tl› uyar›nca 3 aydan 3-12 ay 1 y›l - 5 y›l
de¤eri nakit ak›fl› k›sa aras› 5 y›l aras› ve üzeri

Finansal yükümlülükler (Türev olmayan):

Finansal borçlar 82.002 82.002 4.769 39.255 37.182 796
Ticari borçlar 1.049.006 1.065.049 1.055.057 9.992 - -
Di¤er borçlar 16.699 16.699 16.699 - - -

1.147.707 1.163.750 1.076.525 49.247 37.182 796

Türev finansal araçlar 
Sözleflme

Kay›tl› uyar›nca 3 aydan 3-12 ay 1-5 y›l
de¤eri nakit ak›fl› k›sa aras› aras›

Türev nakit giriflleri - - - - -
Türev nakit ç›k›fllar› - - - - -

Vadeli döviz ifllemleri, net nakit girifli - - - - -

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre analizi afla¤›daki gibidir:

Sözleflme
Kay›tl› uyar›nca 3 aydan 3-12 ay 1 y›l - 5 y›l
de¤eri nakit ak›fl› k›sa aras› 5 y›l aras› ve üzeri

Finansal yükümlülükler (Türev olmayan):

Finansal borçlar 260.491 260.491 25.779 92.049 141.816 847
Ticari borçlar 926.152 939.723 939.723 - - -
Di¤er borçlar 20.702 20.702 20.702 - - -

1.207.345 1.220.916 986.204 92.049 141.816 847

Türev finansal araçlar 
Sözleflme

Kay›tl› uyar›nca 3 aydan 3-12 ay 1-5 y›l
de¤eri nakit ak›fl› k›sa aras› aras›

Türev nakit giriflleri - - - - -
Türev nakit ç›k›fllar› - - - - -

Vadeli döviz ifllemleri, net nakit ç›k›fl› - - - - -

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, tek bir karfl› taraftan toplam riskin
s›n›rland›r›lmas› ve müflterilerden al›nan teminatlar ile kontrol edilir. Kredi riski, müflteri taban›n› oluflturan kurulufl say›s›n›n çoklu¤u
ile da¤›t›lmaktad›r.
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31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle kredi ve alacak riski detaylar› afla¤›daki gibidir. Tutar›n belirlenmesinde, al›nan teminatlar
gibi, kredi güvenilirli¤inde art›fl sa¤layan unsurlar dikkate al›nmam›flt›r.

Ticari ve Di¤er Alacaklar
Bankalardaki

31 Aral›k 2008 ‹liflkili Taraf Di¤er Taraf Mevduat

Raporlama tarihi itibariyle maruz kal›nan
azami kredi riski (A+B+C+D) 2.091 27.568 851.324

Azami riskin teminat, vs ile güvence alt›na
al›nm›fl k›sm› - 9.809 -

A. Vadesi geçmemifl ya da de¤er düflüklü¤üne
u¤ramam›fl finansal varl›klar›n net defter de¤eri 2.091 26.689 851.324
teminat vs ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm› - 9.489 -

B. Koflullar› yeniden görüflülmüfl bulunan
aksi taktirde vadesi geçmifl veya de¤er düflüklü¤üne
u¤ram›fl say›lacak finansal varl›klar›n defter de¤eri - - -
teminat vs ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm› - - -

C. Vadesi geçmifl ancak de¤er düflüklü¤üne 
u¤ramam›fl varl›klar›n net defter de¤eri - 559 -
teminat vs ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm› - - -

D. De¤er düflüklü¤üne u¤rayan varl›klar›n 
net defter de¤erleri - 320 -
vadesi geçmifl (brüt defter de¤eri) - 8.581 -
de¤er düflüklü¤ü (-) - (8.261) -
net de¤erin teminat, vs ile güvence
alt›na al›nm›fl k›sm› - 320 -

Ticari ve Di¤er Alacaklar
Bankalardaki

31 Aral›k 2007 ‹liflkili Taraf Di¤er Taraf Mevduat

Raporlama tarihi itibariyle maruz kal›nan
azami kredi riski 41.293 29.134 162.488

Azami riskin teminat, vs ile güvence alt›na
al›nm›fl k›sm› - 8.653 -

A. Vadesi geçmemifl ya da de¤er düflüklü¤üne
u¤ramam›fl finansal varl›klar›n defter de¤eri 40.300 27.323 162.488
teminat vs ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm› - 8.444 -

B. Koflullar› yeniden görüflülmüfl bulunan
aksi taktirde vadesi geçmifl veya de¤er düflüklü¤üne
u¤ram›fl say›lacak finansal varl›klar›n defter de¤eri - - -
teminat vs ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm› - - -

C. Vadesi geçmifl ancak de¤er düflüklü¤üne 
u¤ramam›fl varl›klar›n net defter de¤eri 993 1.602 -
teminat vs ile güvence alt›na al›nm›fl k›sm› - - -

D. De¤er düflüklü¤üne u¤rayan varl›klar›n 
net defter de¤erleri - 209 -
vadesi geçmifl (Brüt defter de¤eri) - 6.541 -
de¤er düflüklü¤ü (-) - (6.332) -
net de¤erin teminat, vs ile güvence
alt›na al›nm›fl k›sm› - 209 -
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Grup bugüne kadar tahsil edilemeyen, vadesi geçen, koflullar› yeniden görüflülen herhangi bir banka mevduat› ve kredi kart› slip
alacaklar› bulunmad›¤›ndan bu varl›klar ile ilgili herhangi bir kredi riskinin olmad›¤›n› düflünmektedir. Grup’un alacak hesaplar›n›
tahsil etmekteki geçmifl deneyimi, ayr›lan karfl›l›klarda göz önünde bulundurulmufltur. Bu nedenle Grup, olas› tahsilat kay›plar› için
ayr›lan karfl›l›k d›fl›nda herhangi bir ek ticari alacak riskinin bulunmad›¤›na inanmaktad›r.

a) Vadesi geçmemifl ve de¤er düflüklü¤üne u¤ramam›fl alacaklar ile koflullar› yeniden görüflülmüfl bulunan alacaklar›n kredi
kalitesine iliflkin detaylar

2008 2007

Grup 1 1.880 959
Grup 2 25.962 64.860
Grup 3 938 1.804

28.780 67.623

Grup 1 - Yeni müflteriler (3 aydan k›sa süredir müflteri olanlar)
Grup 2 - Önceki dönemlerde tahsilat gecikmesi yaflanmam›fl mevcut müflteriler (3 aydan uzun süredir müflteri olanlar)
Grup 3 - Önceki dönemlerde tahsilat gecikmesi yaflanm›fl, ancak gecikmeli olsa da tahsilat yap›lm›fl mevcut müflteriler

b) Vadesi geçmifl ancak de¤er düflüklü¤üne u¤ramam›fl alacaklar›n yaflland›rma tablosu 

Vadeyi geçen süre: 2008 2007

0-1 ay aras› 308 1.460
1-3 ay aras› 65 126
3-12 ay aras› 186 1.009

559 2.595

c) Ticari ve di¤er alacaklar›n co¤rafi bölge yo¤unlaflmas›

2008 2007

Türkiye 26.273 66.662
Di¤er 3.386 3.765

29.659 70.427

Döviz kuru riski 
Grup, a¤›rl›kl› olarak yabanc› para cinsinden finansal borçlar› sebebiyle yabanc› para cinsinden borçlu bulunulan mebla¤lar›n
YTL’ye çevrilmesinden dolay› kur de¤ifliklerinden do¤an yabanc› para kuru riskine maruz kalmaktad›r. Söz konusu yabanc› para
kuru riski, yabanc› para pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve s›n›rland›r›lmaktad›r.

31 Aral›k 2008 itibariyle ABD Dolar› YTL karfl›s›nda %20 oran›nda de¤er kazansayd› ve di¤er tüm de¤iflkenler sabit kalsayd›, ABD
Dolar› cinsinden ifade edilen varl›k ve yükümlülüklerden oluflan kur fark› kâr› sonucu vergi öncesi dönem kâr› 4.683 YTL daha
yüksek olacakt›.
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31 Aral›k 2008 itibariyle Euro YTL karfl›s›nda %20 oran›nda de¤er kazansayd› ve di¤er tüm de¤iflkenler sabit kalsayd›, Euro
cinsinden ifade edilen varl›k ve yükümlülüklerden oluflan kur fark› kâr› sonucu vergi öncesi dönem kâr› 23.893 YTL daha yüksek
olacakt›.

2008
Orijinal Bakiyeler

Toplam ABD Kazakistan Di¤er YTL
YTL Karfl›l›¤› Dolar› Euro Tengesi Karfl›l›¤›

Varl›klar:
Nakit ve nakit benzeri de¤erler 250.507 69.185 56.899 590.500 16.674
Ticari alacaklar 3.812 395 - 128.067 1.611
Di¤er dönen varl›klar 6.049 2.534 - 112.535 808
Dönen varl›klar 260.368 72.114 56.899 831.102 19.093

Di¤er duran varl›klar 9 - - 725 -
Duran varl›klar 9 - - 725 -

Toplam varl›klar 260.377 72.114 56.899 831.827 19.093

K›sa vadeli finansal borçlar 44.024 28.935 124 - -
Faiz gider tahakkuklar› - - - - -
Uzun vadeli finansal borçlar›n k›sa vadeli k›s›mlar› (net) - - - - -
‹liflkili taraflara finansal borçlar - - - - -
Ticari borçlar (net) 30.354 19 102 1.898.791 6.331
Di¤er yükümlülükler 10.402 3.791 2 188.409 2.305
Di¤er borç karfl›l›klar› - - - - -
K›sa vadeli yükümlülükler 84.780 32.745 228 2.087.200 8.636

Uzun vadeli ticari borçlar - - - - -
Uzun vadeli finansal borçlar 37.978 23.885 868 - -
‹liflkili taraflara uzun vadeli finansal borçlar - - - - -
Uzun vadeli yükümlülükler 37.978 23.885 868 - -

Toplam yükümlülükler 122.758 56.630 1.096 2.087.200 8.636

Net bilanço yabanc› para pozisyonu 137.619 15.484 55.803 (1.255.373) 10.457

Bilanço d›fl› türev araçlar›n net 
varl›k/(yükümlülük) pozisyonu (A-B) - - - - -

A. Aktif karakterli bilanço d›fl› döviz cinsinden 
türev ürünlerin toplam tutar› - - - - -

B. Pasif karakterli bilanço d›fl› döviz cinsinden
türev ürünlerin toplam tutar› - - - - -

Net yabanc› para pozisyonu 137.619 15.484 55.803 (1.255.373) 10.457

‹hracat - - - - -
‹thalat 20.438 15.808 - - -
Döviz hedge’i amaçl› finansal

araçlar›n toplam gerçe¤e uygun de¤eri - - - - -
Döviz varl›klar›n›n hedge edilen k›sm›n›n tutar› - - - - -
Döviz yükümlülüklerinin hedge edilen tutar› - - - - -
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2007
Orijinal Bakiyeler

Toplam ABD Kazakistan Di¤er YTL 
YTL Karfl›l›¤› Dolar› Euro Tengesi Karfl›l›¤›

Varl›klar:
Nakit ve nakit benzeri de¤erler 103.558 68.679 3.597 1.322.711 4.610
Ticari alacaklar 3.937 366 - 226.511 1.318
Finansal yat›r›mlar 54.623 46.166 499 - -
Di¤er dönen varl›klar 154.281 131.843 - 54.640 194
Dönen varl›klar 316.399 247.054 4.096 1.603.862 6.122

Di¤er duran varl›klar 1.434 - - 148.116 -
Duran varl›klar 1.434 - - 148.116 -

Toplam varl›klar 317.833 247.054 4.096 1.751.978 6.122

K›sa vadeli finansal borçlar 117.828 72.580 19.467 - -
‹liflkili taraflara finansal borçlar - - - - -
Faiz gider tahakkuklar› - - - - -
Uzun vadeli finansal borçlar›n 

k›sa vadeli k›s›mlar› (net) - - - - -
Di¤er yükümlülükler 6.377 3.049 2 158.031 1.293
Ticari borçlar (net) 21.875 3.075 - 1.331.284 5.404
Al›nan avanslar - - - - -
Di¤er borç karfl›l›klar› - - - - -
K›sa vadeli yükümlülükler 146.080 78.704 19.469 1.489.315 6.697

Uzun vadeli ticari borçlar - - - - -
Uzun vadeli finansal borçlar 142.663 65.754 38.639 - -
‹liflkili taraflara finansal borçlar - - - - -
Uzun vadeli yükümlülükler 142.663 65.754 38.639 - -

Toplam yükümlülükler 288.743 144.458 58.108 1.489.315 6.697

Net bilanço yabanc› para pozisyonu 29.090 102.596 (54.012) 262.663 (575)

Bilanço d›fl› türev araçlar›n net 
varl›k/(yükümlülük) pozisyonu (A-B) - - - - -

A. Aktif karakterli bilanço d›fl› döviz cinsinden 
türev ürünlerin toplam tutar› - - - - -

B. Pasif karakterli bilanço d›fl› döviz cinsinden
türev ürünlerin toplam tutar› - - - - -

Net yabanc› para pozisyonu 29.090 102.596 (54.012) 262.663 (575)

‹hracat - - - - -
‹thalat 10.643 8.529 - - -
Döviz hedge’i amaçl› finansal

araçlar›n toplam gerçe¤e uygun de¤eri - - - - -
Döviz varl›klar›n›n hedge edilen k›sm›n›n tutar› - - - - -
Döviz yükümlülüklerinin hedge edilen tutar› - - - - -
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31 Aral›k tarihleri itibariyle döviz kuru duyarl›l›k analizi tablolar› afla¤›da gösterilmifltir:

31 Aral›k 2008
Kâr/Zarar Özkaynaklar

Yabanc› paran›n Yabanc› paran›n Yabanc› paran›n Yabanc› paran›n
de¤er kazanmas› de¤er kaybetmesi de¤er kazanmas› de¤er kaybetmesi

ABD Dolar› kurunun %20 de¤iflmesi halinde
ABD Dolar› net varl›k/yükümlülü¤ü 4.683 (4.683) (22.957) 22.957
ABD Dolar› riskinden korunan k›s›m - - - -

ABD Dolar› Net Etki 4.683 (4.683) (22.957) 22.957

31 Aral›k 2007
Kâr/Zarar Özkaynaklar

Yabanc› paran›n Yabanc› paran›n Yabanc› paran›n Yabanc› paran›n
de¤er kazanmas› de¤er kaybetmesi de¤er kazanmas› de¤er kaybetmesi

ABD Dolar› kurunun %20 de¤iflmesi halinde
ABD Dolar› net varl›k/yükümlülü¤ü 23.899 (23.899) 14.731 (14.731)
ABD Dolar› riskinden korunan k›s›m - - - -

ABD Dolar› Net Etki 23.899 (23.899) 14.731 (14.731)

31 Aral›k 2008
Kâr/Zarar Özkaynaklar

Yabanc› paran›n Yabanc› paran›n Yabanc› paran›n Yabanc› paran›n
de¤er kazanmas› de¤er kaybetmesi de¤er kazanmas› de¤er kaybetmesi

Euro kurunun %20 de¤iflmesi halinde
Euro net varl›k/yükümlülü¤ü 23.893 (23.893) - -
Euro riskinden korunan k›s›m - - - -

Euro Net Etki 23.893 (23.893) - -
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31 Aral›k 2007
Kâr/Zarar Özkaynaklar

Yabanc› paran›n Yabanc› paran›n Yabanc› paran›n Yabanc› paran›n
de¤er kazanmas› de¤er kaybetmesi de¤er kazanmas› de¤er kaybetmesi

Euro kurunun %20 de¤iflmesi halinde
Euro net varl›k/yükümlülü¤ü (18.474) 18.474 - -
Euro riskinden korunan k›s›m - - - -

Euro Net Etki (18.474) 18.474 - -

Sermaye risk yönetimi
Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefleri, ortaklar›na getiri, di¤er hissedarlara fayda sa¤lamak ve sermaye maliyetini azaltmak
amac›yla en uygun sermaye yap›s›n› sürdürmek için Grup’un faaliyette bulunabilirli¤inin devam›n› korumakt›r.

Sermaye yap›s›n› korumak veya yeniden düzenlemek için Grup ortaklara ödenecek temettü tutar›n› belirler, yeni hisseler ç›karabilir
ve borçlanmay› azaltmak için varl›klar›n› satabilir.

Grup sermaye risk yönetimini, genel mali durum, k›sa vadeli bilanço likiditesi ve net finansal borç düzeyi alt bafll›klar›nda ayl›k
takip ederek finansal risk analizi yapmaktad›r.

31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle net borç/(özkaynaklar+net borç) oran› afla¤›daki gibidir:

2008 2007

Toplam yükümlülükler 1.271.872 1.360.392
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri (1.094.331) (396.952)
Finansal yat›r›mlar - (628.767)
Ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü (22.043) (20.015)
Net borç 155.498 314.658
Özkaynaklar 1.624.384 1.469.333
Özkaynaklar+net borç 1.779.882 1.783.991

Net borç/(Özkaynaklar+net borç) oran› %9 %18
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NOT 28 - F‹NANSAL ARAÇLAR 

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, Grup’un cari bir piyasa iflleminde elde edebilece¤i de¤erlerin göstergesi olmayabilir.

‹zleyen 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. 

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 ilgili flüpheli alacak karfl›l›klar› ile birlikte kay›tl› de¤erlerinin makul de¤erlerine yaklafl›k oldu¤u tahmin
edilmektedir.

Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar makul de¤erleri üzerinden gösterilmektedir.

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

Uzun vadeli kredilerin makul de¤eri cari piyasa faiz oranlar› ile iskonto edilmifl de¤eridir ve Not 6’da aç›klanm›flt›r.

Ticari ve di¤er borçlar etkin faiz yöntemi kullan›larak iskonto edilmifl maliyetleri üzerinden de¤erlenmekte ve bu flekilde kay›tl›
de¤erlerinin makul de¤erlerine yaklaflt›¤› kabul edilmektedir.
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NOT 29 - B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ OLAYLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakk›ndaki 5083 say›l› kanunun 1. maddesi uyar›nca ve 4 Nisan 2007 tarihli ve
2007/11963 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› gere¤ince, Yeni Türk Liras› ve Yeni Kuruflta yer alan “Yeni” ibareleri 1 Ocak 2009
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kald›r›lm›flt›r. Buna göre bir önceki para birimi olan Yeni Türk Liras› de¤erleri TL’ye ve Kr’ye
dönüfltürülürken 1 Yeni Türk Liras›, 1 TL’ye ve 1 Yeni Kurufl, 1 Kr’ye eflit tutulmaktad›r.

Hukuki sonuç do¤uran tüm yasa, mevzuat, idari ve hukuki ifllem, mahkeme karar›, k›ymetli evrak ve her türlü belgenin yan› s›ra
ödeme ve de¤iflim araçlar›nda Yeni Türk Liras›’na yap›lan referanslar, yukar›da belirtilen dönüflüm oran› ile TL cinsinden yap›lm›fl
say›lmaktad›r. Sonuç olarak, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren TL, finansal tablo ve kay›tlar›n tutulmas› ve gösterimi aç›s›ndan Yeni
Türk Liras›’n›n yerini alm›fl bulunmaktad›r.

b) fiirket 30 Eylül 2008 tarihinde mevcut olan tüm aktif ve pasifinin kül halinde Moonlight Perakendecilik ve Ticaret A.fi. taraf›ndan
devir al›nmas› suretiyle sözkonusu flirketle Türk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesi ve di¤er ilgili maddeleri ile Kurumlar Vergisi
Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri ve SPK Seri I, No:31 tebli¤ hükümleri çerçevesinde birleflmesi konusunda gerekli ifllemler
yap›larak karar ittihaz›n›n Genel Kurul’a sunulmas›na karar vermifltir ve bu kapsamda 12 Ocak 2009 tarihinde SPK’ya izin
baflvurusunda bulunmufltur. Baflvuru talebi SPK taraf›ndan de¤erlendirilmifl ve 26 Mart 2009 tarihinde onaylanm›fl olup, birleflmeye
esas al›nacak finansal tablolar›n tarihi ile birleflme sözleflmesinin nihai olarak onaylanaca¤› genel kurul toplant› tarihi aras›nda
olmas› gerekli alt› ayl›k süreye ek olarak bir ayl›k süre daha verilmesine karar verilmifltir. 

c) fiirket 10 Mart 2009 tarihinde, Gaziantep bölgesinde faaliyet gösteren yerel perakende zinciri Mak G›da Pazarlama Sanayi ve
Ticaret A.fi.’ye (“Makmar”) ait sekiz adet ma¤azan›n tüm demirbafl ve tesisat›n›n sat›n al›nmas› ve söz konusu ma¤azalar›n kira
sözleflmelerinin yeniden düzenlenerek tapu flerhlerinin kendi üzerine yap›lmas› kapsam›nda gerekli izin için Rekabet Kurumu’na
baflvuruda bulunmufltur.
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