EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
07.05.2019 TARİHİNDE YAPILACAK 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 1.3.1 MADDESİ
KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALARA DAİR BİLGİLENDİRME
BELGESİNE EK AÇIKLAMA
SPK’nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca, yapılması gereken ek açıklamalar
ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. Yapılan açıklamalarda, Yönetim Kurulu Bağımsız üye
adayı olmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu’na önerilen Ayşe
Yenel , bildirimin ilan edildiği günde adaylığının netleşmemesi nedeni ile ilan edilememiştir.
Be ek bildirim ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayı olan Ayşe Yenel ‘in Özgeçmiş ve
bağımsızlık beyanını ilan ediyoruz.

AYŞE YENEL
KARİYER HEDEFİ
Yetkinliklerimi, yeteneklerimi, becerilerimi, eğitimi ve tecrübemi gösterebileceğim iyi bir
pozisyon bulmak

EĞİTİM
1992---------------1993

MILLS COLLEGE OAKLAND-SAN FRANCISCO
İşletme İngilizce Programı - Pazarlama Dersleri

1987----------1992

MARMARA ÜNİVERSİTESİ-ISTANBUL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1984----------1987

TERAKKI VAKFI OKULLARI-ISTANBUL
Şişli Terakki Lisesi

PROFESYONEL TECRÜBE
2008/9--- Şimdi TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş- İZMİR ŞUBE MÜDÜRÜ

. İzmir Şubesi takımı ile işbirliği halinde çalışma, takımı yönlendirme ve idare etme,
grup ve departman hedeflerine ulaşmak maksadıyla pazarlama planını, taktikleri
ve kaynakları geliştirme ve sürdürme.
• Sorumluluk alanı çerçevesinde pazarlama, inovasyon ve iletişim stratejileri ile
pazarlama planları geliştirme ve uygulama.
• Üst düzey büyük ve orta ölçekli müşterilerden (net satışları 50 milyon USD’den
yüksek olanlar) oluşan grup portfolyosu kredi riskini idare etme ve yönetme.
• Yeni ve mevcut müşterilerin kredibilitesini analiz etme, müşterilere kredi limiti ve
risk kategorisi belirlemek için kredi komitesine yönlendirme.
• Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası,
Agence Francaise de Developpment (AFD), KFW-Sanayileşme, Avrupa Yatırım
Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası fonlarını yönetme ve bu fonları uygun
yatırımcı ve şirketler için düzenleme.
• Rüzgar, su, biyokütle santralleri gibi yenilenebilir enerji projeleri ve enerji
verimliliği projeleri ve otel projelerinin proje finansı, sanayi tesisi, makine yatırımı

gibi yatırımları gerçekleştirme. Özel maksatlı şirketlerin geri ödeme süresi
boyunca nakit akışını idare etme.
• Şirket projelerini idare etme, finansal yapılarını analiz etme, kredi önerileri
düzenleme ve kredi başvurularını değerlendirme.
• Uzun vadeli kredi sözleşmelerinin düzenlenmesi için hukuk departmanları, kredi
departmanları ve şirketler ile koordineli olarak çalışma.
• Şirketlerin yatırım projelerini değerlendirme, projelerin gelişimlerini takip etme
ve projelere satın alınacak ürün ve hizmetleri finanse etme.
• Üçüncü kişiler için proje veya şirketin günlük işleriyle alakalı olarak
teminat/garanti mektubu gibi gayri nakdi kredileri düzenleme.
• Müşteriler için uygun ürünleri ayarlama, pazarlama ve fiyatlandırma stratejilerini
dizayn etme.
2006--------2008/ 9
EUROBANK - TEKFEN A.Ş İZMİR ŞUBESİ-PAZARLAMA MÜDÜRÜ
• Pazarlama departmanının her türlü işleminin kontrol edilmesinden sorumlu ve
Eurobank Tekfen A.Ş. ilkelerine göre tüm operasyonları düzenleme
• Müşteri ziyaretleri ve ziyaret programlarını kontrol etme, müşteri kredi paketleri
ile fiyatlandırmalarını hazırlama, bunları kredi komitesine İngilizce olarak sunma
• Mükemmel bir şekilde departmanlar arası operasyonları koordine etme
1998/6----------2005/4 DEMİR LEASING CO. – PAZARLAMA MÜDÜRÜ (İSTANBUL)
• Pazarlama departmanının her türlü işleminin koordine edilmesinden sorumlu
• Şirket ilkelerine göre tüm operasyonları düzenleme
• Müşteri ziyaretleri ve ziyaret programlarını, müşteri kredi paketleri ile
fiyatlandırmalarını kontrol etme, bunları kredi komitesine sunma
• Mükemmel bir şekilde departmanlar arası operasyonları koordine etme
• Demirbank şubelerini ve potansiyel finansal kiralama müşterilerini ziyaret etme
• Ülke çapında finansal kiralama sisteminin tanıtımını amaçlayan eğitim
programları organize etme
• Operasyon hacmini artırmaya yönelik alternatif yöntemler geliştirme
• ISO 9001 alınabilmesi için şirket prosedürlerini koordine etme
• Haftalık-aylık raporların ve yıllık etkinlik bütçesinin kontrolü
1997 ----------1998/6 DEMİR LEASING CO. – PAZARLAMA YÖNETİCİSİ (İSTANBUL)
• Şirket politikaları gereğince potansiyel finansal kiralama müşterileri bulma
• Pazarı araştırma ve pozitif sonuç sonrası kredi paketlerini hazırlama ve pazarlama
departmanı ile diğer departmanlar arasında operasyon sonuna kadar
koordinasyonu sağlama
• Kira ödemelerini takip etme ve müşterilerin zamanında ödemelerini organize
etme ve hukuk departmanı ile koordineli olarak geciken ödemeleri takip etme
• Potansiyel müşteri sayısını artırmak için çeşitli iş fuarlarını takip etme ve makine
satıcıları ile irtibat kurma
• Demirbank şubelerinin müşteri profillerini kullanarak kiralama sistemini ülke
çapında tanıtma ve şubelere ziyaretleri organize etme
1994------------1997 KOÇBANK CO.CENTRAL BRANCH – MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ
• Yeni müşteriler bulma ve haklarında soruşturma hazırlama
• Banka ilke ve operasyonlarının anlaşıldığına dair iki aylık eğitim sürecine ilişkin
olarak kredi komitesine raporlama yapma
• Mevcut müşterileri takip etme ve müşteri taleplerini değerlendirme ve üst ofis
veya departmanlar ile koordine etme
• Şube içi günlük-haftalık-aylık raporlar hazırlama
YABANCI DİL

İngilizce (Mükemmel)

Bağımsızlık Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, esas sözleşme ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirlenen kriterler
kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu
ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduranveya şirkette önemli
derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu
tüzel kişiler ile kendim,eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım
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 tekbaşına sahip olunmadığını ya
da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç
denetim de dâhil), 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
çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi
yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten
sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de
yerleşik 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 ayırabileceğimi,
g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu
üyeliği yapmadığımı,
ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim
kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul’da
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,beyan ederim.
AYŞE YENEL

