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Şirket’in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği
yapmadığımı,
Şirket, Şirket’in ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya
dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye
bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan
ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde doğrudan veya dolaylı önemli görev ve
sorumluluklar üstelenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli
nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığı
yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in faaliyet ve
organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve
yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,
Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların
herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
Yönetim kurulu görevim dolayısıyla Şirkette hissedar olmadığımı,
Bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilmem halinde, bağımsız üye olmam sebebiyle
üsteleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye
sahip olduğumu,
Aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda seçildikten sonra kamu kurum
ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı ve çalışmayacağımı,
Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar
çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate
alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye
sahip olduğumu,
Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam
olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan
ederim.
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