Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Uyum Raporu
1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı:
VĠKĠNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.ġ. (“ġirket”), 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren faaliyet döneminde,
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Seri: IV No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim
Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin” Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim
Ġlkeleri’nin uygulanması zorunlu maddelerinin tamamına uymuĢtur. Zorunlu olmayan Kurumsal
Yönetim Ġlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaĢanan
zorluklar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Ģirketin mevcut yapısı ile tam örtüĢmemesi gibi nedenlerle
tam uyum henüz sağlanamamıĢtır. Henüz uygulamaya konulmamıĢ olan ilkeler üzerinde
çalıĢılmakta olup, ġirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak Ģekilde idari, hukuki ve teknik alt
yapı çalıĢmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.
Uygulanmayan hususlar hakkında aĢağıdaki baĢlıklar altında gerekçeler açıklanmıĢ olup, mevcut
durum itibariyle söz konusu hususların, önemli bir çıkar çatıĢmasına yol açmadığı düĢünülmektedir.
2012 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalıĢmaların baĢında SPK’nın kurumsal yönetim
ilkeleri ile ilgili yeni düzenlemelerini içeren Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliği’ne uyum çalıĢmaları
gelmektedir. 2012 yılında yapılan Olağan Genel Kurulu’muzda ġirketimizin esas sözleĢmesinde
tebliğde öngörülen tüm değiĢiklikler yapılmıĢtır. Bağımsız üye adaylarının belirlenmesi ve kamuya
duyurulmasına iliĢkin süreç gerçekleĢtirilmiĢ ve düzenlemelere uygun Ģekilde seçimler yapılmıĢtır.
Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetici ücret politikası belirlenerek, Genel Kurul’da ortakların
bilgisine sunulmuĢtur. Hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile ilkelerde açıklanması
zorunlu olan tüm bilgiler genel kuruldan üç hafta önce ortaklarımızın bilgisine sunulmuĢtur.
ġirketimizin internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum hususunda
gerekli olan revizyonlar gerçekleĢtirilmiĢtir.
ġirketimiz ilkelere uyum konusunda, gelecek dönemlerde de mevzuattaki geliĢme ve uygulamaları
takip ederek gerekli çalıĢmaları yürütecektir.
BÖLÜM I - PAY SAHĠPLERĠ
2. Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi:
ġirketimiz bünyesinde pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet göstererek Yönetim
Kurulu ile mevcut ve potansiyel pay sahipleri arasında iletiĢimin sağlanması ve SPK Kurumsal
Yönetim Ġlkeleri’ne uyumlu olarak buna iliĢkin gerekli iĢlemlerin yürütülmesi görevi Sermaye
Piyasası Koordinatörlüğü tarafından yerine getirilmektedir.
Yatırımcı ĠliĢkileri Birimi’nin iletiĢim bilgileri aĢağıda yer almaktadır:
Sermaye Piyasası Koordinatörü: Senem Demirkan
Yatırımcı ĠliĢkileri Uzmanı: Gökhan Kavur
Tel: (232) 482 22 00
Faks: (232) 489 15 62
E-posta: yatirimciiliskileri@viking.com.tr

Sermaye Piyasası Koordinatörü Senem Demirkan, SPK tarafından verilen tüm lisans belgelerine
sahip olup, ġirketin sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine
getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamakla da görevlidir.
Yatırımcı ĠliĢkileri Uzmanı Gökhan Kavur Sermaye Piyasası Faaliyetleri Ġleri Düzey Lisansı’na
sahiptir.
Yatırımcı ĠliĢkileri Birimi’nin baĢlıca görevleri aĢağıda sıralanmıĢtır:
Pay sahiplerine iliĢkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
ġirket ile ilgili kamuya açıklanmamıĢ, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay
sahiplerinin yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak;
Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, ana sözleĢmeye ve diğer Ģirket içi düzenlemelere
uygun olarak yapılmasını sağlamak;
Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların ġirketin diğer birimleri
ile iletiĢime geçerek hazırlanmasını sağlamak;
Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını sağlamak,
Mevzuat ve Ģirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu
izlemek,
Yatırımcı iliĢkileri faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.
Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi, gerektiğinde diğer birimlerden görüĢ alarak ve bu birimlerle
koordinasyon içerisinde pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların, gizli ve ticari sır niteliğindeki
bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eĢitsizliğine yol açmayacak Ģekilde ġirket’in faaliyetleri, finansal
durumu ve stratejileri hakkında bilgilendirilmesinden ve pay sahipleri ile Ģirket yöneticileri
arasındaki çift yönlü iletiĢimin yönetilmesinden sorumludur.
Birim, yıl içerisinde 50’den fazla soruya telefon veya e-posta yoluyla cevap vermiĢtir. Ayrıca
ġirketimizin 2011 yılı bütünü ve 2012 yılı 6 aylık faaliyetleri ve finansal sonuçlarına iliĢkin olarak
tüm analistlerin katılımına açık biri webcast Ģeklinde olmak üzere 2 analist toplantısı düzenlenmiĢ,
dönemsel faaliyet sonuçlarıyla ilgili olarak Türkçe ve Ġngilizce olarak hazırlanan “Yatırımcı
Sunumları”na ġirketimizin internet sitesinde yer verilmiĢtir. Yatırımcıların güncel bilgileri takip
edebilmelerini teminen internet sitesi ve yatırımcı sunumları düzenli olarak güncellenmiĢtir.
Yatırımcı taleplerinin yerine getirilmesinde mevzuata uyuma azami özen gösterilmektedir.
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:
Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ana prensip pay sahipleri arasında
ayrım yapılmamasıdır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan
bütün bilgi ve belgeler web sitemiz vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına eĢit bir Ģekilde
sunulmaktadır. 2012 faaliyet yılı içerisinde pay sahiplerinden gelen bilgi taleplerinin “Pay Sahipleri
ile ĠliĢkiler Birimi”nin gözetiminde; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde ve
geciktirilmeksizin cevaplanmasına özen gösterilmiĢtir.
Söz konusu bilgi talepleri genellikle genel kurul tarihi, açıklanan mali tablolara iliĢkin bilgiler,
sektördeki geliĢmeler ve kâr dağıtımı gibi konulara iliĢkin olmaktadır. Tüm bilgi alma talepleri,
ticari sır veya korunmaya değer bir Ģirket menfaati kapsamında olanlar dıĢında, pay sahipleri
arasında ayrım yapılmaksızın kamuya daha önce sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılan

açıklamalar paralelinde cevaplanmaktadır. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek bilgi
ve açıklamalar internet sitemizin “Yatırımcı ĠliĢkileri” bölümünde duyurulmakta olup dönem
içerisinde Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında açıklananlar dıĢında herhangi baĢka bir bilgi ve
açıklama olmamıĢtır. Özel denetçi atanması talebi Ģirket ana sözleĢmesinde düzenlenmemiĢ olmakla
birlikte 2012 yılı içerisinde pay sahiplerinden bu yönde bir talep gelmemiĢtir.
4. Genel Kurul Toplantıları:
2012 yılı içerisinde 8 Mayıs 2012 tarihinde 2011 yılı olağan genel kurul toplantısı düzenlenmiĢtir. r.
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Ģirket sermayesinin çoğunluğuna sahip pay
sahiplerinin veya vekillerinin bulunmaları ve kararların toplantıda hazır bulunanların ekseriyeti ile
verilmesi lazımdır. Ġlk toplantıda gerekli nisabın sağlanamaması durumunda ikinci bir toplantı tertip
edilir ve bu toplantıda kararlar TTK’nın öngördüğü nisap ve ekseriyetle alınır. 2011 yılı olağan genel
kurul toplantısında toplantı nisabı Ģirket sermayesinin %64,88’dir. Toplantı esnasında toplantıya
asaleten veya vekaleten iĢtirak eden pay sahiplerinden herhangi bir öneri gelmemiĢ, sorulan tüm
sorulara ise genel kurul esnasında Divan Heyeti tarafından cevap verilmiĢtir. Söz konusu Genel
Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin herhangi bir gündem önerisi de olmamıĢtır.
Toplantıya paydaĢlar dıĢındaki menfaat sahipleri ve medya katılmamıĢtır. Genel kurul toplantısına
davet Yönetim Kurulu tarafından yapılmıĢtır. Pay sahiplerinin yanı sıra toplantılara bağımsız
denetim Ģirketi yetkilileri de yazılı olarak davet edilmektedir.
ġirket genel kurulunun toplantıya davetine iliĢkin ilanlar, ana sözleĢmenin “Ġlan” baĢlıklı 18.
maddesine uygun olarak TTK’nın 368. maddesi hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri
hariç olmak üzere 21 gün önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde (“TTSG”) yapılmıĢtır. Bununla
birlikte toplantı ilanı web sitemizde ve mahalli gazetede de ilan edilmiĢ ve adresi kayıtlı pay
sahiplerine mektup gönderilmesi suretiyle toplantı günü, yeri ve gündemi bildirilmiĢtir. Genel kurul
toplantısı öncesi toplantı yeri, tarihi ve gündemi, Yönetim Kurulu’nun genel kurula sunacağı kâr
dağıtım teklifi, yönetim kurulunca seçilen bağımsız denetim Ģirketi özel durum açıklamaları ile
kamuya duyurulur.
ġirket faaliyet raporu, Ģirket merkezinde ve internet sitesinde genel kuruldan 21 gün önce ortakların
bilgisine açık bulundurulur. Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve
ayrıntılı bir Ģekilde, açık ve anlaĢılabilir bir yöntemle aktarılır; pay sahiplerine eĢit Ģartlar altında
düĢüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir ve sağlıklı bir tartıĢma ortamı yaratılır.
Genel kurul tutanakları ġirket merkezinde pay sahiplerine sürekli açık tutulmaktadır. Ayrıca
ġirket’in son 7 yıla iliĢkin Genel Kurul tutanaklarına, internet sitemizin (www.viking.com.tr)
Yatırımcı ĠliĢkileri Bölümü’nden de ulaĢılabilmektedir.
ġirket Genel Kurul Toplantıları’nda ayrı bir gündem maddesi olarak dönem içinde yapılan bağıĢ ve
yardımların tutarı ve yararlanıcıları ve bu konudaki politika değiĢiklikleri hakkında ortaklara bilgi
verilmektedir.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları:
Oy hakları üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Oy hakkının kullanımına iliĢkin olarak

Ģirket ana sözleĢmesinde pay sahibi olmayan kiĢinin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını
engelleyen hükümler yer almamaktadır. Mevzuat ve esas sözleĢmede yer alan hükümler saklı
kalmak üzere Genel Kurul Toplantısı’nda oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Pay
sahiplerinin talep etmesi halinde oylamanın Ģekli Genel Kurul tarafından belirlenir. ġirketin
karĢılıklı iĢtirak içinde olduğu bir Ģirket bulunmamaktadır. ġirket’in karĢılıklı iĢtirak içinde olduğu
bir Ģirket bulunmamaktadır. Azlık hakları Yönetim Kurulu’nda temsil edilmemektedir.
6. Kâr Payı Hakkı:
Kâr payında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. ġirketimizin kâr dağıtım konusundaki genel
politikası ġirket’in finansal pozisyonu, yapılacak olan yatırımlar ile diğer fon ihtiyaçları, sektörün
içinde bulunduğu koĢullar, ekonomik ortam, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Mevzuatı göz
önünde bulundurularak kâr dağıtımı yapılması yönündedir. Ancak her yıl itibariyle fiili kâr dağıtım
oranlarının tespiti yukarıda anılan hususlar dikkate alınarak gerçekleĢtirilecektir. SPK’nın 27 Ocak
2006 tarihli ilke kararı doğrultusunda, ġirketimiz kâr dağıtım politikasını belirlemiĢ ve genel
kurulun da bilgisine sunarak kamuya açıklamıĢtır. Kâr dağıtım politikamız web sitemiz vasıtasıyla
da kamuya duyurulmaktadır. Kâr dağıtımı politikası Ģirketimizin faaliyet raporunda yer almıĢtır.
ġirket’in 2011 yılına iliĢkin olarak dağıtılabilir kârı çıkmaması dolayısıyla herhangi bir kâr dağıtımı
söz konusu olmamıĢtır.
7. Payların Devri:
Payların devri TTK’nın ilgili hükmü çerçevesindedir.
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ġEFFAFLIK
8. Bilgilendirme Politikası:
ġirketimiz kamuyu aydınlatmaya iliĢkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı’na ve
Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemelerine uyum göstermektedir.
Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanarak Yönetim Kurulumuzun onayından geçen ve
2008 yılına iliĢkin Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulan “Bilgilendirme
Politikası” web sitemiz (www.viking.com.tr) vasıtasıyla kamuya açıklanmıĢtır. 2011 yılı Genel Kurul
toplantısında güncellenerek ortakların bilgisine sunulmuĢtur. Bilgilendirme Politikası’nın
oluĢturulması, takibi, gözden geçirilmesi, geliĢtirilmesi ve yürütülmesinden ġirketimiz Yönetim
Kurulu yetkili ve sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı ĠliĢkileri Birimi ġirketimiz
Yönetim Kurulu’na “Bilgilendirme Politikası” ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur.
Yazılı ve görsel medyaya ve veri dağıtım kanallarına yapılacak basın açıklamaları, Yönetim Kurulu
BaĢkanı, Genel Müdür veya söz konusu kiĢilerin uygun göreceği diğer yetkililerce yapılabilir.
Sermaye piyasası katılımcıları tarafından ġirket’e yöneltilen sorular Yatırımcı ĠliĢkileri Birimi
tarafından yazılı ve/veya sözlü olarak cevaplandırılır.
Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasına iliĢkin esaslar bilgilendirme politikamızda yer
almaktadır. Bu çerçevede, Ģirketimizin yıllık ve ara dönem finansal sonuçlarının değerlendirildiği
finansal sunumlarında ilgili yıla ait hedeflerini açıklaması ve hedeflerin dayandığı varsayımlarda
değiĢikliklerin meydana gelmesi durumunda, söz konusu sunumlardaki hedeflerde revizeler

gerçekleĢtirilmekte ve bu değiĢikliklerin yapıldığı sunumlar bir özel durum açıklamasıyla
kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
9. ġirket Ġnternet Sitesi ve Ġçeriği:
ġirketin internet sitesi (www.viking.com.tr) Kurumsal Yönetim Ġlkeleri’nin gerektirmiĢ olduğu tüm
hususları içermekte olup, Türkçe ve Ġngilizce olarak yapılandırılmıĢtır. Aktif olarak kullanılmakta
olan internet sitemizin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalıĢmalarımız ise sürekli olarak devam
edecektir.
10. Faaliyet Raporu:
ġirketimiz faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim Ġlkeleri’nde belirtilen bilgilerin tümüne yer
verilmekte ancak; yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm
menfaatler kiĢi bazında değil, toplam tutar olarak açıklanmaktadır.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHĠPLERĠ
11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:
Menfaat sahipleri, SPK düzenlemeleri, TTK, Rekabet Kanunu, vergi kanunları, Borçlar Kanunu
çerçevesinde SPK’nın Özel Durum Açıklamaları vasıtasıyla ġirket’in ticari sır niteliğinde bulunan
bilgiler haricinde bilgilendirilmektedir.
Menfaat sahipleri, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmadığını düĢündükleri iĢlemleri
Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komite’ye, YaĢar Topluluğu Etik Komitesi
aracılığıyla ulaĢtırabilmektedirler. ġirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle
ilgili olarak Ģirkete ulaĢan Ģikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Ģirket çalıĢanlarının, Ģirketin
muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimleri gizlilik ilkesi çerçevesinde Denetimden
Sorumlu Komite tarafından değerlendirilir.
Ayrıca 12. maddede yer alan menfaat sahiplerinin yönetime katılması süreçleri vasıtasıyla da
Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite ile iletiĢim mekanizması
sağlanmaktadır.
12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:
Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı, genel kurul toplantılarında ve çeĢitli iletiĢim kanalları
vasıtasıyla Ģirket faaliyetlerini ilgilendiren her konuda geliĢimi sağlayacak teklif ve önerilerin ilgili
birimlerce değerlendirilmesi ile gerçekleĢtirilmektedir.
ġirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin müĢteri memnuniyetini sağlaması amacıyla tüm
çalıĢanlarımızın görev tanımları düzenlenmiĢ ve ilgili talimatlar hazırlanarak çalıĢanlarımızın
bilgisine sunulmuĢtur. Yapılan toplantılarla, Ģirketin mevcut durumu hakkında Ģirket çalıĢanları
bilgilendirilmektedir. Ayrıca ġirketimizde ekip lideri, mühendis ve kilit personelin katılımıyla yılda
iki kez Yönetimi Gözden Geçirme Toplantıları yapılmaktadır. Bunun dıĢında ek bilgi verilmesi
gerekli durumlarda Ģirketimiz çalıĢanlara Ģirket içi ilan panoları yoluyla duyurularda
bulunmaktadır. Ayrıca müĢteri ve tedarikçilerle yapılan toplantılarda Ģirket hakkında yapılan Özel

Durum Açıklamaları kapsamında gerekli bilgiler verilmektedir.
ÇalıĢan görüĢleri anketi vasıtasıyla, Ģirket personelinin çalıĢma koĢulları, ortamı ve çalıĢanlara
sağlanan haklar konusunda yapılacak uygulama değiĢiklikleri hakkında görüĢleri alınmakta ve söz
konusu süreçler ile ilgili iyileĢtirilme çalıĢmalarının yürütülmesi amacıyla, çalıĢan temsilcilerinin
oluĢturduğu aksiyon komitesi yıl içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
13. Ġnsan Kaynakları Politikası:
Ġnsan Kaynakları’nın temel misyonu ġirket’te yenilikçi, toplam kalite anlayıĢını ilke edinmiĢ,
değiĢime ve geliĢime kolaylıkla ayak uydurarak, global anlamda rekabet avantajı sağlayan Ġnsan
Kaynakları Yönetimi’ni sürdürebilmektir.
Viking Kağıt’ın Ġnsan Kaynakları ile ilgili temel politikaları tüm çalıĢanlara imza karĢılığında verilen
Personel Yönetmeliği’nde açıkça yer almaktadır. Personel Yönetmeliği, temel politikalar ile birlikte
çalıĢma süreleri, iĢe alımdaki süreç ve prensipler, iĢ sözleĢmesinin sonlandırılması ve disiplin
yönetmeliği hakkındaki bilgileri içerir. Görev tanımları ġirket Portalı’nda yer almaktadır.
Performans sisteminin tanımlandığı, Performans Yönetmeliği ihtiyaca göre dönemsel revizyonları
yapılarak personele duyurusu yapılmaktadır.
Temel politikalarımız:
a) ġirket’te personel kadroları, iĢletme ekonomisi kriterleri ile tespit edilmektedir ve onurlu
çalıĢmanın ancak verimli çalıĢma ile mümkün olduğunu tüm çalıĢanlar kabul eder.
b) Personelin geliĢmesini sağlamak amacıyla her kademede tespit edilen plan çerçevesinde Ģirket içi
ve dıĢı eğitim programları uygulanır.
c) Organizasyon içindeki terfi ve atamalarda fırsat eĢitliği gözetilir, atamalar prensip olarak Ģirket içi
personel arasından yapılır.
d) GeliĢim planları uygulanarak, kariyer planlama sistemiyle potansiyeli olan personele yükselme
olanakları en geniĢ biçimde sağlanır.
e) Personelin performans değerlendirmesi, hedeflerin gerçekleĢtirilmesi ve yetkinlik baz alınarak
yapılır.
f) En üst kademeden baĢlayarak en alt kademeye kadar her pozisyon için iĢ tanımları ve performans
standartları dokümanlaĢtırılır ve personel değerlendirmesinde bu sistem baz olarak kullanılır.
g) ÇalıĢan GörüĢü Anketi periyodik olarak her yıl uygulanarak çalıĢma koĢulları, yönetim, ücret,
eğitim, performans değerlendirme, kariyer planlama, katılımcı yönetim ve ġirket memnuniyeti
konularında çalıĢanların fikirleri alınır. Alınan geribildirimler doğrultusunda iyileĢtirme çalıĢmaları
yapılır.
h) Güvenli çalıĢma ortam ve koĢullarının sağlanması Ģirketimizin çok önem verdiği bir konudur. ĠĢçi
Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği çerçevesinde mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin
korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılabilmesi için tüm yasal tedbirler alınır. Düzenli
toplantılarla iyileĢtirme çalıĢmaları sürekli devam eder.
i) Yönetim tarzımız “...yasalara ve ahlaki kuralara uygun davranan, toplam kalite felsefesini ve
katılımcı yönetim seklini benimseyen bir Ģirket olarak varlığımızı sürdürmektir.”

j) ġirketimizde çalıĢanların dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi ve felsefi düĢünce, din, mezhep ve benzeri
sebeplerle ayırım gözetilmeksizin eĢit uygulama görmesi prensibi esastır. Ve çalıĢanların bu temel
anayasal hakkının korunması için gerekli tedbirler alınmıĢtır.
ġirket’in iĢyeri temsilcisi bulunmamaktadır.
Tüm çalıĢanlar Ģirket prosedürleri, organizasyon değiĢiklikleri, hak ve menfaatlerdeki değiĢiklikler
ve çalıĢanları ilgilendiren uygulamalar ve kararlar hakkında yazılı olarak hazırlanmıĢ Bildiri
Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan Yönetmelik ve Bildiriler ile intranet ve duyuru panoları
aracılığıyla çeĢitli konularda bilgilendirilirler.
Bugüne kadar ġirket yönetimine ve insan kaynakları departmanına, çalıĢanlardan ayrımcılık
konusunda herhangi bir Ģikayet gelmemiĢtir.
14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk:
Viking Kağıt Kamu sağlığı ve doğaya karĢı sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla ġirket, üretim
faaliyetlerini yürütürken üreticisi, tedarikçisi ve çalıĢanları ile bütünleĢerek çevre ile ilgili
performansını sürekli denetlemeyi ve geliĢtirmeyi prensip edinmiĢtir.
2012 yılında YaĢar Eğitim ve Kültür Vakfı kanalıyla toplam 6 öğrenciye burs verilmiĢtir. Mesleki
Eğitim kapsamında lise ve üniversite öğrencisi toplam 28 kiĢiye staj imkanı sağlanmıĢtır. Aliağa’da
bulunan Engelliler okuluna ve ilköğretim okuluna temizlik kağıdı yardımında bulunulmuĢtur. Ġlk ve
orta dereceli okul öğrencilerine yönelik düzenlenen fabrika gezileri ile öğrencilere temizlik kağıdı
kullanımı ve geri dönüĢüm hakkında bilgilendirme yapılmıĢtır.
ġirket tüm YaĢar Grubu Ģirketlerinde benimsenmiĢ olan, yasalara ve ahlaki kurallara uygun
davranan, aktif politikaya girmeden ülke sorunlarına kayıtsız kalmayan, çevreye ve doğaya değer
veren bir yaklaĢımla hizmet ve mal üretimini benimseyen temel değerler çerçevesinde faaliyetlerini
sürdürmektedir. Söz konusu değerler tüm çalıĢanlar tarafından bilinmektedir. Bunun yanı sıra
Kurumsal Yönetim anlayıĢı çerçevesinde Ģirketin etik kurallarının oluĢturulması için gerekli
çalıĢmalara da devam edilmektedir. ġirket’in kamuya açıklanmıĢ etik kuralları bulunmamaktadır.
BÖLÜM IV – YÖNETĠM KURULU
15. Yönetim Kurulu Yapısı ve OluĢumu:
ġirket Yönetim Kurulu üyeleri:
Adı Soyadı

Görevi

Bağımsız Yönetim Kurulu İcracı Yönetim Kurulu
Üyesi Olup Olmadığı
Üyesi Olup Olmadığı

Görev Süresi

İdil Yiğitbaşı

Yönetim Kurulu Başkanı

Bağımsız Üye Değil

İcracı olmayan

1 yıl

Yılmaz Gökoğlu

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Bağımsız Üye Değil

İcracı olmayan

1 yıl

Mehmet Aktaş

Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Üye Değil

İcracı olmayan

1 yıl

Hakkı Hikmet Altan

Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Üye Değil

İcracı olmayan

1 yıl

Levent Rıza Dağhan

Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Üye Değil

İcracı olmayan

1 yıl

Mehmet Kahya

Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Üye

İcracı olmayan

1 yıl

Mehmet Öğütçü

Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Üye

İcracı olmayan

1 yıl

ġirket genel müdürlüğü görevini Mesut Sezer yürütmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nın
395. ve 396. maddelerinde belirtilen faaliyetleri yerine getirmeleri Genel Kurul onayına bağlıdır.
Bahsi geçen faaliyetler haricinde Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyetlerine iliĢkin herhangi bir
kısıtlama mevcut değildir. Yönetim Kurulu Üyelerine ait özgeçmiĢler Ģirket faaliyet raporunda ve
internet sitesinde yer almaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri, Aday Gösterme Komitesi’nin
görevini yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi’ne Sermaye Piyasası Mevzuatı’na uygun
olarak bağımsızlık beyanlarını sunmuĢlardır.

Aday Gösterme Komitesi’nin görevini yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi’ne 2012 yılı için
sunulan bağımsız üye adayı sayısı 2 olup, bu kiĢilerin adaylık beyanları ve özgeçmiĢleri Kurumsal
Yönetim Komitesi’nin 15 Nisan 2012 tarihli ve Yönetim Kurulu’nun 16 Nisan 2012 tarihli
toplantılarında değerlendirilerek tamamının bağımsız üye adayı olarak belirlenmelerine karar
verilmiĢtir. 2012 yılı faaliyet dönemi itibariyle, bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya
çıkmamıĢtır.
16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları:
Yönetim Kurulu çalıĢma esasları ġirket ana sözleĢmesi Madde 10’da aĢağıdaki Ģekliyle
düzenlenmiĢtir:
“Ġdare Meclisi Ģirket iĢleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa
toplanması mecburidir.”
Yönetim Kurulu çalıĢma esasları ve 2012 yılı faaliyet dönemi çalıĢmalarına iliĢkin detaylar Ģunlardır:
Yönetim Kurulu toplantı gündemi Yönetim Kurulu BaĢkanı tarafından, diğer Yönetim Kurulu üyeleri
ve genel müdür ile görüĢerek belirlenir.
Faaliyet dönemi içinde Yönetim Kurulu 39 defa toplanmıĢtır. Toplantıya davet Yönetim Kurulu
BaĢkanı tarafından veya herhangi bir Yönetim Kurulu üyesinin yazılı isteğiyle yapılır. Toplantı
tarihinden asgari iki hafta evvel taahhütlü mektupla toplantı gündemi üyelere gönderilmektedir.
Toplantılara genellikle bütün üyeler katılmaktadırlar. 2012 yılı faaliyet dönemi içerisinde herhangi
bir muhalif kalınan konu olmamıĢtır. Toplantı esnasında sorulan sorular zapta geçmemektedir.
Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy ve/veya veto hakkı tanınmamıĢtır. Faaliyet dönemi içerisinde
bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan herhangi bir iliĢkili taraf iĢlemi ile önemli
nitelikteki iĢlem olmamıĢtır.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan
üyelerin çoğunluğu ile alır.
17. Yönetim Kurulu’nda OluĢturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı:
ġirketimizde Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluĢturulmuĢtur. Aday

Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi’nin görevlerini Kurumsal
Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Yönetim Kurulu Komiteleri faaliyetlerini yerine getirirken
Ģirketimizin internet sitesinde de yer alan çalıĢma esaslarını takip etmektedirler.
Denetimden Sorumlu Komite BaĢkanlığı’nı Sayın Mehmet Kahya, Komite Üyeliği’ni Sayın Mehmet
Öğütçü yürütmektedir. Her iki üye de icracı olmayan ve bağımsız yönetim kurulu üyesidir.
Denetimden Sorumlu Komite toplantıları en az 3 ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere
gerçekleĢtirilir. Komite faaliyetleri kapsamında; ġirket yöneticilerinden faaliyetler ve iç kontrol
sistemlerine iliĢkin, bağımsız denetçilerden de denetim bulgularına iliĢkin bilgiler alınmıĢtır. Komite
ortaklığın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol
sisteminin iĢleyiĢinin ve etkinliğinin gözetimini yapar; bağımsız denetim kuruluĢunun seçimi,
bağımsız denetim sürecinin baĢlatılması ve bağımsız denetim kuruluĢunun çalıĢmaları komitenin
gözetiminde gerçekleĢtirilir; kamuya açıklanacak yıllık ve ara mali tabloların gerçeğe uygunluğuna
ve doğruluğuna iliĢkin olarak Yönetim Kurulu’na bildirir.
Kurumsal Yönetim Komitesi BaĢkanlığı’nı icracı olmayan ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Sayın
Mehmet Kahya, Komite Üyeliği’ni icracı olmayan yönetim kurulu üyesi Sayın Levent Rıza Dağhan
yürütmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları en az 3 ayda bir olmak üzere yılda en az
dört kere gerçekleĢtirilir. Kurumsal Yönetim Komitesi ġirket’te Kurumsal Yönetim Ġlkeleri’nin
uygulanıp uygulanmadığı ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen
olumsuzlukları belirler ve Yönetim Kurulu’na iyileĢtirici önlemler alınmasını önerir, pay sahipleri ile
iliĢkilere iliĢkin çalıĢmaları koordine eder.
Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi’nin görevleri kapsamında, Yönetim Kurulu’na
uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve ödüllendirilmesi konularında Ģeffaf bir
sistemin oluĢturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalıĢmalar
yapar. Ayrıca yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini,
adayın bağımsızlık ölçütlerini taĢıyıp taĢımaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna
iliĢkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak yönetim kurulu onayına sunar.
Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi görevleri kapsamında, ġirketin
varlığını, geliĢmesini ve devamını tehlikeye düĢürebilecek risklerin erken teĢhisi, tespit edilen
risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalıĢmalar yapar.
Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi görevleri kapsamında, Yönetim kurulu üyelerinin ve üst
düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına iliĢkin önerilerini, Ģirketin uzun vadeli hedeflerini
dikkate alarak belirler.
Kurumsal Yönetim Ġlkeleri kapsamında, Denetimden Sorumlu Komite’nin her iki, Kurumsal Yönetim
Komitesi’nin ise baĢkanının bağımsız yönetim kurulu üyesi olması zorunludur. ġirket Yönetim
Kurulu’nda iki bağımsız üye bulunması sebebiyle Yönetim Kurulu Komiteleri’nde aynı üye birden
fazla komitede görev almaktadır.
18. Risk Yönetim ve Ġç Kontrol Mekanizması:
Yönetim Kurulu, risk yönetimi ve iç kontrol faaliyetlerini esas itibariyle Riskin Erken Saptanması
Komitesi’nin görevlerini de üstlenmiĢ olan Kurumsal Yönetim Komitesi vasıtasıyla gözetir. Kurumsal
Yönetim Komitesi söz konusu fonksiyonu yerine getirirken, Topluluk Denetim ve Risk Yönetimi

Koordinatörlüğü, bağımsız denetim ve yeminli mali müĢavirlik kapsamında tasdik iĢlemlerini
gerçekleĢtiren kuruluĢların bulgularından faydalanır.
19. ġirketin Stratejik Hedefleri:
Yönetim Kurulu, ġirketin vizyonu, büyüme ve kârlılık beklentileri doğrultusunda, Kurumsal Strateji
ve Hedefleri oluĢturur. Söz konusu stratejilere yön verecek prensipler üst yönetimce belirlenir ve
aylık toplantılarda hedeflere ulaĢma derecesi, faaliyetler ve geçmiĢ performans değerlendirilir.
20. Mali Haklar:
Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan haklar Genel Kurul’da kararlaĢtırılmakta ve düzenlenen
toplantıların tutanakları vasıtasıyla kamuya duyurulmaktadır. ġirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri
ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamıĢ olduğu Ücret
Politikası internet sitemizde mevcuttur. ġirket faaliyet raporlarında üst düzey yöneticilere sağlanan
faydalar kiĢi bazında yer almamakta olup, toplam tutar olarak belirtilmektedir.
ġirketimiz herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemekte, kredi
kullandırmamakta, üçüncü bir kiĢi aracılığıyla Ģahsi kredi adı altında kredi kullandırmamakta ve
lehine kefalet gibi teminatlar vermemektedir.

