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

Sirket, sirketin ynetim kontrolii ya da Snemli derecede etki sahibi oldugu ortakliklar ile
sirketin y6netim kontroliinii elinde bulunduran veya sirkette Gnemli derecede etki sahibi

olan ortaklar ve bu ortaklarin y6netim kontroliine sahip oldugu tizel kisiler ile kendim,

esim ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri hisimlarim arasinda; son bes yil icinde 6nemli

gorev ve sorumluluklar tistlenecek y6netici pozisyonunda istihdam iliskisinin

bulunmadigini, sermaye veya oy haklarinin veya imtiyazli paylarin %5 inden fazlasina

e

birlikte veya tek basina sahip olmadigimizi ya da Gnemii nitelikte ticari iliskinin kurulmamis
oldugunu,
Son bes yil icgerisinde, basta sirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, ic denetim
de dahil), derecelendirilmesi ve danismanligi olmak iizere, yapilan anlasmalar

cercevesinde sirketin Gnemli Glctide hizmet veya iiriin satin aldigi veya sattigi sirketlerde,

hizmet veya driin satin alindigi veya satildigi dénemlerde, ortak (%5 ve tizeri), 6nemli
gorev ve sorumluluklar tistlenecek yonetici pozisyonunda ¢aligan veya yGnetim kurulu
Uyesi olmadigimi,
e
@

@
@

®
®

Bagimsiz y6netim kurulu tiyesi olmam sebebiyle stlenecegim gorevieri geregi gibi yerine

getirecek mesleki egitim, bilgi ve tecriibeye sahip oldugumu,

Bagh olduklari mevzuata uygun olmasi sartiyla, tiniversite 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 Tiirkiye’de yerlesmis

sayildigimi,
Sirket faaliyetlerine olumlu katkilarda bulunabilecek, sirket ile pay sahipleri arasindaki

cikar catismalarinda tarafsizligini koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarini dikkate
alarak Ozgiirce karar verebilecek giiclii etik standartlara, mesleki itibara ve tecriibeye
sahip oldugumu,
Sirket faaliyetlerinin isleyisini takip edebilecek ve Ustlendigi gérevierin gereklerini tam
olarak yerine getirebilecek Olgiide sirket islerine zaman ayirabiliyor oldugumu,

$irketin y6netim kurulunda son on yil igerisinde alti yildan fazla yonetim kurulu iyeligi

yapmamis oldugumu,
®

Sirketin veya sirketin yénetim kontroliinii elinde bulunduran ortaklarin yonetim

kontroliine sahip oldugu sirketlerin ticten fazlasinda ve toplamda borsada islem gdren
sirketlerin besten fazlasinda bagimsiz yonetim kurulu iiyesi olarak gdrev almiyor

oldugumu,
®

YOnetimykurulu dyesi olarak secilecegim tiizel kisi adina tescil ve ilan edilmemis

oldug i
fil

yla sirket yGnetim kurulu tiyeligimi, bagimsiz iiye olarak yerine getirecegimi beyan

Ayhan Zeytinoglu (Bagimsiz Oye)
llk- orta ve lise egitimini

Gélciik / Kocaeli

de tamamlayan

Zeytino#lu,

lisan egitimini

Londra’da bitirmistir. 1980 yilinda Amerika Birlesik Devletleri’nde Indiana Universitesi’nde

isletme egitimini tamamlayarak 1983 yilinda onur listesine girerek mezun oldu. 1983
yilinda Butler Universitesi’nde Uluslararasi Finans konusunda master galigmasina basladi
ve 1985 yilinda .basar ile bitirdi. Halen Marmara Universitesi Avrupa Toplulugu

Enstitlsi’nde
yapmaktadir.

Avrupa

Birligi

Tarim

Stibvansiyonlar’

konusunda

doktora

calismalani

Aile isletmesi olan Zeytinoglu Yem Tarim ve Endiistriyel Uriinler A.S’de basta Finansal
konular agirlikli olmak tizere Genel Miidiir olarak calismaktadir.
Ayni zamanda Arkas ve Zeytinoglu Grubunun ortakligi olan Autoport Liman isletmesi’nde
Yonetim Kurulu Baskan Vekilligi gorevini stlenmis olup, Zeytinoglu Denizcilik A.S. Genel
Koordinatértidtir.
1989 yilinda Kocaeli Sanayi Odasi’nin kurulusunda gérev almis ve bugtine kadar Yénetim
Kurulu’nda yer almistir. 1995 yilinda Baskan Vekili ve Ocak 2009’da Kocaeli Sanayi Odasi
Yonetim Kurulu Baskanligi’na secilmistir. Mayis 2013‘de ve Nisan 2018’de gerceklestirilen
secimlerde tekrar secilerek Kocaeli Sanayi Odasi Yénetim Kurulu Baskanligi g6revine
devam etmektedir. Haziran 2018 tarihinden itibaren TOBB Baskan Vekilligi gérevini

yurtitmektedir.

Temmuz 2015’de, bir sivil toplum kurulusu olan ve AB ve Tiirkiye - AB iliskileri konusunda
uzmanlasmis

bir

organizasyon

Baskani secilmistir. Temmuz

olan

iktisadi

Kalkinma

Vakfi’nin

(IKV)

Yénetim

Kurulu

2017’de de ayni organizasyonun ikinci dénem y6netimi icin

yeniden secilerek gérevine devam etmektedir.

