
ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI 

TİCARET PAZARLAMA A.Ş. 

YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞ VE BAĞIMSIZLIK 

BEYANLARI 

Hakan Güney(Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı) 

02.01.1985 tarihinde Erzurum’da doğdu. 2003 yılında Erzurum Anadolu Lisesi’nden mezun 

oldu. 2011 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Bayburt Group 

Şirketler Grubunda  2010-2011 yıllarında  Saha Şefi olarak çalıştı. Galaksi Danışmanlık 

Şirketinde Proje Koordinatörlüğü görevinde bulundu. 2012 yılından itibaren Ankara 

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri  Daire Başkanlığında Kontrolör olarak çalışmaktadır. Evli 

olan Hakan Güney İngilizce ve Arapça bilmektedir. 

Hakan Güney’in adaylığı Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret 

Pazarlama A.Ş ’nin …./…./2018 tarihli yönetim kurulu toplantısında kabul edilmiş olup, 

SPK’ nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği 

bulunmaktadır.Yapılacak Olağan Genel Kurulumuzun onayına sunulacaktır. 

BAĞIMSIZLIK BEYANI 

Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Paz. AŞ Yönetim Kurulu’na 

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, 

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile 

şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan 

ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve 

ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve 

sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye 

veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip 

olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu, 

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim 

de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde 

şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün 

satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar 

üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, 

c) Üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip 

olduğumu, 

ç) Üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı, 

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de 

yerleşmiş sayıldığımı, 

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki 

çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate 



alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip 

olduğumu, 

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam 

olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu, 

g) Şirketin yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği 

yapmamış olduğumu, 

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne 

sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten 

fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu, 

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, 

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım. 

Saygılarımla, 

 

Ad Soyad :Hakan Güney 

Tarih  :26.01.2018 

İmza  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yusuf Özcan(Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı) 

05.06.1956 tarihinde Sivas’ın Kangal ilçesinde doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme 

Fakültesi İşletme Bölümünü ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar 

Bölümü Halkla İlişkiler Yüksek Okulunu bitirdi. Kariyerine 1978 yılında Vakıfbank’ta 

başladı. Uzun yıllar Şube Müdürlüğü yapan Yusuf ÖZCAN 2002 yılında  bu kurumdan 

emekli oldu. 2004-2005 yıllarında Vakıf Sistem Pazarlama A.Ş.’de Denetim Kurulu Üyeliği 

ve 2005-2010 yılları arasında Vakıf Gayri Menkul Değerleme A.Ş.’de Mali İşler ve Personel 

Müdürlüğü yaptı. 2011-2012 yıllarında ise Yeditepe Grup Gayrimenkul Değerleme ve 

Danışmanlık Şirketinin Kurucu Genel Müdürü olarak görev yaptı.TÜRMOB üyesidir. 

Yusuf Özcan’ın adaylığı Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret 

Pazarlama A.Ş ’nin …./…./2018 tarihli yönetim kurulu toplantısında kabul edilmiş olup, 

SPK’ nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği 

bulunmaktadır.Yapılacak Olağan Genel Kurulumuzun onayına sunulacaktır. 

BAĞIMSIZLIK BEYANI 

Ulaşlar Turizm Yatırımları Ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Paz. AŞ Yönetim Kurulu’na 

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, 

 

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile 

şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan 

ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve 

ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve 

sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye 

veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip 

olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu, 

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim 

de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde 

şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün 

satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar 

üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, 

c) Üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip 

olduğumu, 

ç) Üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı, 

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de 

yerleşmiş sayıldığımı, 

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki 

çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate 

alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip 

olduğumu, 



f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam 

olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu, 

g) Şirketin yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği 

yapmamış olduğumu, 

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne 

sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten 

fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu, 

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, 

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım. 

Saygılarımla, 

 

Ad Soyad :Yusuf Özcan 

Tarih  :26.01.2018 

İmza  : 


