Yonetim Kurulu Uyesi Bagimsizlik Beyanlari
Sarkuysan Elektrolitik Bakir San. ve Tic. A.S (“Sirket”) Yénetim Kurulu’nda, mevzuat, esas
sdzlegme ve Sermaye Piyasasi Kurulu tarafindan ilan edilen Kurumsal Yénetim ilkelerinde
belirlenen kriterler kapsaminda “bagimsiz tye” olarak gorev yapmaya aday oldugumu,

®

Sirket, sirketin yonetim kontrolti ya da 6nemli derecede etki sahibi oldugu ortakliklar ile
sirketin y6netim kontroltini elinde bulunduran veya sirkette 6nemli derecede etki sahibi
olan ortaklar ve bu ortaklarin yOnetim kontroliine sahip oldugu tiizel kisiler ile kendim,
esim ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri hisimlarim arasinda; son bes yil icinde énemli
gorev ve sorumluluklar Ustlenecek yénetici pozisyonunda istihdam iliskisinin
bulunmadigini, sermaye veya oy haklarinin veya imtiyazli paylarin %5 inden fazlasina

birlikte veya tek basina sahip olmadigimizi ya da 6nemili nitelikte ticari iliskinin kurulmamis
oldugunu,

e

Son bes yiligerisinde, basta sirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, ic denetim
de dahil), derecelendirilmesi ve danismanligi olmak tzere, yapilan anlasmalar
cercevesinde sirketin Gnemli dlgtide hizmet veya Urtin satin aldigi veya sattig1 sirketlerde,
hizmet veya Urin satin alindigi veya satildigi dénemlerde, ortak (%5 ve tizeri), énemli
gorev ve sorumluluklar Ustlenecek yénetici pozisyonunda calisan veya yonetim kurulu
Uyesi olmadigimi,
e Bagimsiz yonetim kurulu Gyesi olmam sebebiyle tistlenecegim gérevleri geregi gibi yerine
getirecek mesleki egitim, bilgi ve tecrtibeye sahip oldugumu,
@ Bagli olduklari mevzuata uygun olmasi sarttyla, iniversite 68retim tiyeligi haric, tye olarak
secildikten sonra kamu kurum ve kuruluslarinda tam zamanli calismiyor oldugumu,
e 31/12/1960 tarihli ve 193 sayili Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na gore Ttirkiye’de yerlesmis
sayildigimi,
© Sirket faaliyetlerine olumlu katkilarda bulunabilecek, sirket ile pay sahipleri arasindaki
cikar catismalarinda tarafsizligini koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarini dikkate
alarak ézgiirce karar verebilecek giiclii etik standartlara, mesleki itibara ve tecrtibeye
sahip oldugumu,
e Sirket faaliyetlerinin isleyisini takip edebilecek ve Ustlendigi gdrevierin gereklerini tam
olarak yerine getirebilecek dlciide sirket islerine zaman ayirabiliyor oldugumu,
@ Sirketin yonetim kurulunda son on yil icerisinde alti yildan fazla yonetim kurulu dyeligi
yapmamis oldugumu,
° Sirketin veya sirketin yénetim kontroltinii elinde bulunduran ortaklarin yonetim
kontroliine sahip oldugu sirketlerin tigten fazlasinda ve toplamda borsada islem gdren
sirketlerin besten fazlasinda bagimsiz yonetim kurulu tiyesi olarak gérev almiyor
oldugumu,
° Yonetim kurulu dyesi olarak secilecegim ttizel kisi adina tescil ve ilan edilmemis
oldugumu,
ve dolayisiyla sirket yénetim kurulu dyeligimi, bagimsiz tiye olarak yerine getirecegimi beyan
ederim.26.01.2022
fi.

wv

% :

Saygilarimla,
Mehmet Bahtiyar
a

Prof. Dr. Mehmet BAHTIYAR (Bagimsiz Bye)
27.06.1963 yilinda K. Maras’in Andirin ilcesinde do&du. Adana Erkek Lisesi’ni bitirdikten
sonra 1982’de girdi8i Dicle Universitesi Hukuk Fakiiltesi’ni 1986’da clereceyle bitircli.
Yuksek Lisans egitiminden sonra, 1993 yilinda istanbul Universitesi Hukuk Fakiiltesi'ndeki
Doktora egitimini tamamlayarak Ticaret Hukuku alaninda “Ozel Hukuk Doktoru” tinvanini
aldi. Yabanci dilini_ gelistirmek ve kaynak arastirmalari yaomak tzere birkac kez
F.Almanya’da bulundu.

Yardimci Dogent

Doktor olarak Dicle ve Kocaeli Universitelerinde gorev yaptiktan sonra
2000 yilinda “Docent” tinvani aldi. 2006 yilinda Kocaeli Universitesi Hukuk Faktiltesi'nde

“Ticaret Hukuku Profesérti” oldu. 2014 yilinda Yeditepe Univertsitesi Hukuk Fakiiltesi’ne
atanci. Yeditepe disinda Bahcesehir ve Kadir Has Universitelerinde de dersler

vermektedir. Ticaret, banka, sermaye

piyasasi, borclar ve tiketicinin

alanlarinda 10 adet kitabi ve 70 civarinda makalesi yayinlanmistir.

korunmasi

hukuku

