Yonetim Kurulu Uyesi Bagimsizlik Beyanlar1
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 gérev yapmaya aday oldugumu,

@

Sirket, sirketin y6netim kontrolii ya da Gnemli derecede etki sahibi oldugu ortakliklar ile

sirketin yonetim kontroliiné elinde bulunduran veya sirkette Gnemli derecede etki sahibi
olan ortaklar ve bu ortaklarin yénetim kontroliine sahip oldugu tiizel kisiler ile kendim,
esim ve ikinci dereceye kadar kan ve sthri hisimlarim arasinda; son bes yil iginde Gnemli

gorev ve sorumluluklar tistlenecek yénetici pozisyonunda istihdam iliskisinin
bulunmadigini, sermaye veya oy haklarinin veya imtiyazli paylarin %5 inden fazlasina

birlikte veya tek basina sahip olmadiZimizi ya da 6nemii nitelikte ticari iliskinin kurulmamis
oldugunu,
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Son bes yil igerisinde, basta sirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, i¢ denetim
de dahil), derecelendirilmesi ve danismanligi olmak iizere, yapilan anlasmalar

cercevesinde sirketin Gnemli dlctide hizmet veya uriin satin aldigi veya sattigi sirketlerde,
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hizmet veya Uriin satin alindigi veya satildigi dénemlerde, ortak (%5 ve uzeri), Gnemli
gorev ve sorumluluklar tistlenecek y6netici pozisyonunda calisan veya yonetim kurulu
Uyesi olmadigimi,
Bagimsiz y6netim kurulu tiyesi olmam sebebiyle tistlenecegim gérevleri geregi gibi yerine
getirecek mesleki egitim, bilgi ve tecriibeye sahip oldugumu,

Bagli olduklari mevzuata uygun olmasi sartiyla, tiniversite 6gretim tyeligi haric, tive 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 Tirkiye’de yerlesmis

sayildigimi,
@

Sirket faaliyetlerine olumlu katkilarda bulunabilecek, sirket ile pay sahipleri arasindaki
cikar catigmalarinda tarafsizligini koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarini dikkate

alarak 6zgiirce karar verebilecek giiclii etik standartlara, mesleki itibara ve tecribeye

sahip oldugumu,
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$Sirket faaliyetlerinin isleyisini takip edebilecek ve tistlendigi gérevierin gereklerini tam

olarak yerine getirebilecek dlciide sirket islerine zaman ayirabiliyor oldugumu,
$irketin y6netim kurulunda son on yil icerisinde alti yildan fazla y6netim kurulu iyeligi

yapmamis oldugumu,
Sirketin veya sirketin yonetim kontroliini elinde bulunduran ortaklarin yénetim
kontroltine sahip oldugu sirketlerin digten fazlasinda ve toplamda borsada islem goren
sirketlerin besten fazlasinda bagimsiz y6netim kurulu iyesi olarak gérev almiyor

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

ve dolayisiyla sirket yonetim kurulu dyeligimi, baZimsiz liye olarak yerine getirecegimi beyan
ederim.26.01.2022

Saygilarimla,
Mehmet Ali Yildirimttirk

MEHMET ALI YILDIRIMTURK (Bagimsiz Uye Aday:)

1949 Yilinda Denizli’de dogdu. ilk ve orta 6Srenimini bu sehirde tamamladi. 1968 Yilinda
yliksek 6Zrenimine ‘basladigi bugiinkii Yildiz Universitesi’nden 1974 yilinda Elektrik
Miihendisi olarak mezun oldu.

1997 Yilinda “ MEHMET ALTIN TIC. LTD.STi ” ismiyle kurdugu kendi isletmesinde halen

ticari faaliyetlerini 25 yildir siirdiirmektedir. Bu stiregte yakin ilgi duydugu para piyasalarina

yénelik birikimlerini 2000 yilmdan itibaren “ www.goldpara.com

”isimli web sitesinde

paylagmaya basladi. Halen sahibi oldugu www.goldpara.com internet sitesinin editér ve genel
yayin yOnetmenligini yiirtitmektedir.
1999 yilindan beri “Bilgiler Paylasildikga Biiytir’ prensibi inanctyla yerel, ulusal ve yurtdisi
radyo, televizyon ve yazili basinda ekonomi, para piyasalani, déviz, altin, diger kiymetli
metaller ve emtialar ile ilgili yorum ve réportajlar yayinlanmaktadir. 2008 -2010 yillar:

arasinda Istanbul Radyosu Ekonomi Program: danismaligi ve 2009-2010 yillari arasinda Expo
Channel TV’de “ 24 Ayar Altin” isimli programa konuk davet ederek haftada bir canli olarak
100 adet ekonomi program: diizenlemistir. Halen Ulusal TV kanallarindan Bloomberght tv,
NTYV, Ekotiirk TV, Kanal 24 TV, Global Haber TV, TV 100, Ulke TV’de gtinliik ve haftalik
ekonomi yorumlari yapmaktadir.
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- 2016 Yillari arasinda sektériin en k6klti dernegi olan istanbul Miicevherciler
Kuyumcular ve Sarraflar Dernegi ( IMKUSAD) Baskanligina secilmis ve 3 Donem Baskanlik
gorevini siirdiirmiistiir. 2014 — 2016 yillarinda Sarkuysan YonetiM Kurulu tyelifi yapmistir.
2015 Yilinda Destek Menkul Defer A.S.’nin sponsorlugunda “ Finansal Okur Yazarlik”
konusuna katkida bulunmak amaciyla yazdigi “ Altinin Gizemli Tarihi ” adli kitabi
yayinlanmistir.

