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Sarkuysan Elektrolitik Bakir San. ve Tic. A.S (“Sirket”) Yénetim Kurulu’nda, mevzuat, esas
sézlesme ve Sermaye Piyasasi Kurulu tarafindan ilan edilen Kurumsal Yonetim Ilkelerinde
belirlenen kriterler kapsaminda “bagimsiz tiye” olarak gérev yapmaya aday oldugumu,
° Sirket, sirketin y6netim kontrolii ya da Snemli derecede etki sahibi oldugu ortakliklar ile
sirketin yOnetim kontroltinii elinde bulunduran veya sirkette Gnemli derecede etki sahibi
olan ortaklar ve bu ortaklarin ynetim kontroliine sahip oldugu tiizel kisiler ile kendim,
egim ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri hisimlarim arasinda; son bes yil iginde 6nemli
gorev ve sorumluluklar tistlenecek yénetici pozisyonunda istihdam iliskisinin
bulunmadigini, sermaye veya oy haklarinin veya imtiyazli paylarin %5 inden fazlasina
birlikte veya tek bagina sahip olmadigimizi ya da dnemli nitelikte ticari iliskinin
kurulmamis oldugunu,
° Son bes yil igerisinde, basta sirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, ig denetim
de dahil), derecelendirilmesi ve danigsmanligi olmak iizere, yapilan anlasmalar
gergevesinde sirketin 6nemli él¢iide hizmet veya tiriin satin aldigi veya sattig1 sirketlerde,
hizmet veya tiriin satin alindigi veya satildigi dénemlerde, ortak (%5 ve iizeri), 6nemli
gorev ve sorumluluklar tistlenecek yénetici pozisyonunda caligan veya yonetim kurulu
tiyesi olmadigim1,
° Bagimsiz yénetim kurulu iiyesi olmam sebebiyle tistlenecegim gorevleri geregi gibi yerine
getirecek mesleki egitim, bilgi ve tecriibeye sahip oldugumu,
° Bagh olduklar1 mevzuata uygun olmasi sartryla, tiniversite Sgretim iiyelizi harig, iiye 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 gore Tiirkiye’de
yerlesmis sayildigimi,
° Sirket faaliyetlerine olumlu katkilarda bulunabilecek, sirket ile pay sahipleri arasindaki
gikar gatigmalarinda tarafsizligini koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarini dikkate
alarak 6zgiirce karar verebilecek giiclii etik standartlara, mesleki itibara ve tecriibeye sahip
oldugumu,
° Sirket faaliyetlerinin igsleyisini takip edebilecek ve iistlendigi gérevlerin gereklerini tam
olarak yerine getirebilecek Slide sirket islerine zaman ayirabiliyor oldugumu,
° Sirketin yOnetim kurulunda son on yil igerisinde alti yildan fazla yonetim kurulu tiyeligi
yapmamis oldugumu,
° Sirketin veya sirketin yénetim kontroliinii elinde bulunduran ortaklarin yénetim kontroliine
sahip oldugu sirketlerin tigten fazlasinda ve toplamda borsada islem géren sirketlerin
besten fazlasinda bagimsiz yénetim kurulu tiyesi olarak gérev almiyor oldugumu,
° YOnetim kurulu tiyesi olarak segilecegim tiizel kisi adina tescil ve ilan edilmemis oldugumu,
ve dolayisiyla sirket yonetim kurulu tiyeligimi, bagimsiz tiye olarak yerine getirecegimi beyan
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