Y6onetim Kurulu Uyesi Bagimsizhk 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 tiye” olarak gdorev yapmaya aday oldugumu,
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sirket, sirketin yénetim kontrolii ya da Gnemli derecede etki sahibi oldugu ortakliklar ile
sirketin y6netim kontroliinéi elinde bulunduran veya sirkette Gnemli derecede etki sahibi
olan ortaklar ve bu ortaklarin yonetim kontroliine sahip oldugu tizel kisiler ile kendim,
esim ve ikinci dereceye kadar kan ve sthri hisimlarim arasinda; son bes yil iginde Gnemii
gorev ve sorumluluklar tistlenecek y6netici pozisyonunda istihdam iliskisinin
bulunmadigini, sermaye veya oy haklarinin veya imtiyazli paylarin %5 inden fazlasina
birlikte veya tek basina sahip olmadigimizi ya da énemii nitelikte ticari iliskinin kurulmamis
oldugunu,
Son bes yil igerisinde, basta sirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, i¢ denetim

de dahil), derecelendirilmesi ve danismanligi olmak tizere, yapilan anlasmalar
cercevesinde sirketin 6nemli dlciide hizmet veya iriin satin aldigi veya sattigi sirketlerde,

hizmet veya Uriin satin alindig: veya satildigi ddnemlerde, ortak (%5 ve uzeri), énemli
gorev ve sorumluluklar tistlenecek yénetici pozisyonunda calisan veya yonetim kurulu
Uyesi olmadigimi,
Bagimsiz yonetim kurulu tyesi olmam sebebiyle stlenecegim gorevleri geregi gibi yerine
getirecek mesleki egitim, bilgi ve tecriibeye sahip oldugumu,

Bagli olduklari mevzuata uygun olmasi sartiyla, iiniversite 6gretim Uyeligi haric, tiye olarak
secildikten sonra kamu kurum ve kuruluslarinda tam zamanli calismiyor oldugumu,
31/12/1960 tarihli ve 193 sayili Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na gére Tirkiye’de yerlesmis
sayildigimi,
sirket faaliyetlerine olumlu katkilarda bulunabilecek, sirket ile pay sahipleri arasindaki

cikar catismalarinda tarafsizligini koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarini dikkate
alarak 6zgiirce karar verebilecek giiclii etik standartlara, mesleki itibara ve tecriibeye
sahip oldugumu,
girket faaliyetlerinin isleyisini takip edebilecek ve tistlendigi gérevlerin gereklerini tam
olarak yerine getirebilecek dlciide sirket islerine zaman ayirabiliyor oldugumu,
Sirketin y6netim kurulunda son on yil igerisinde alti yildan fazla yonetim kurulu tyeligi
yapmamis oldugumu,
Sirketin veya sirketin yonetim kontroliinti elinde bulunduran ortaklarin yonetim
kontroliine sahip oldugu sirketlerin ticten fazlasinda ve toplamda borsada islem géren
sirketlerin besten fazlasinda bagimsiz y6netim kurulu tiyesi olarak g6rev almiyor

oldugumu,

Yonetim kurulu tiyesi olarak secilecegim tiizel kisi adina tescil ve ilan edilmemis
oldugumu,

ve dolayisiyla sirket yénetim kurulu Uyelizimi, bagimsiz lye olarak yerine getirecegimi beyan
ederim.26.01.2022
Saygilarimla,

iIfeta Aksoy
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18.02.1965 yilinda Yugoslavya Ribarice Tutin’de dogdu. istanbul Kartal Lisesini bitirdikten

sonra 1982’de girdigi Marmara Universitesi isletme Béliimiind 1988 Yilinda bitirdi.

1989-1990 Yillari arasinda Orjin Deri firmasina imalat Midiir Yardimcisi, 1991-1993 Yillari
arasinda Rabak A.$.de Ihracat muhasebesi ve Biitce Kontrol Sefi, 1993-2017 Villar arasinda

Eleks Dis Ticaret A.S/nde Mali ve idari isler Miidtird, 2018 Yilindan itibaren Turkiye Dis Ticaret

Derneginde Genel Sekreter olarak is hayatina devam etmektedir.
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TURKTRADE Yénetim Kurulu Uyesi
TURKTRADE Giimrik ve Lojistik Caligma Grubu Baskanhigi,
Ekonomi Bakanligi Turquality Calisma Grubu Ozel Sektér Temsilcisi

iMMIB adina TIM Delegeligi,

MESLEKi EGITIMLER
Kavrakoglu Yénetici Gelistirme Programi—MBA- 1 yil
ITO Dis Ticaret Enstitiisti- Dis Ticarette Finansman Teknikleri- 4 ay

Dis Ticaretin Finansmaninda Tiirev Uriinler
Eximbank Programlant ile ilgili cok sayida egitim,
Incoterms ve Dis Ticarette Odeme Sekilleri- Her revizyon sonrasi tekrarianan egitimler,
UFRS egitimleri,

Transfer Pricing/Transfer Fiyatlamasi ile ilgili egitimler,
Vergi uygulamalari ve yilsonu muhasebe islemleri ile ilgili onlarca egitim,
YOnetim Raporlamalani ile ilgili egitimler,

Kisisel gelisime yonelik cok sayida egitim: liderlik, ekip calismasi, etkili sunus teknikleri vb

