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A. GENEL BİLGİLER 

1. Şirket Profili 
Üretim, satış ve satış‐sonrası hizmetleri ile lastik sektöründe faaliyet gösteren 

Goodyear Lastikleri Türk A.Ş., dünyadaki en büyük lastik üreticilerinden olan Goodyear 

Tire and Rubber Company'nin Türkiye'deki iştiraki olarak, 1 Eylül 1961'de kuruldu. 

Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.; Türkiye’de 2.000’e yakın çalışanı ile İzmit ve 

Adapazarı’ndaki iki üretim tesisinde faaliyet göstermektedir. Şirket, ürünlerini 

Goodyear, Fulda, Sava, Debica ve Kelly markaları altında üretip tüketicilerine 

sunmaktadır. Şirket, Türkiye’nin her bölgesine yayılmış güçlü bayi ağı ile tüketicilere 

hem binek hem de ticari lastikler ve hizmetler sunmaktadır Goodyear Lastikleri Türk 

A.Ş.’nin hisseleri Borsa İstanbul’da “GOODY” sembolüyle işlem görmektedir. Goodyear 

Lastikleri Türk A.Ş., ürünleri ve Türkiye’deki faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi 

edinmek için, www.goodyear.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. 
 

2. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 
1 Ocak 2017 – 30 Haziran 2017 

3. Şirket’in Ticaret Unvanı:Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. 
Ticaret Sicil Numarası :80093 

Merkez Adresi  :Maslak Mah. Sümer Sokak MOB No:4 Sarıyer 34485 İstanbul*  

Şube   :Şirketimizin Adapazarı ve İzmit’te iki adet fabrikası 

bulunmaktadır. 

Adapazarı Fabrika: :Arifbey Mah. D‐100 Karayolu Cad. No: 300 Arifiye Sakarya 

İzmit Fabrika:   :Ovacık Mah. Çuhane Cad. No:2 Başiskele Kocaeli 

 

* Şirketimizin yeni merkez adresi "Maslak Mahallesi Sümer Sokak MOB No 4 Sarıyer 

34485 İstanbul" olarak tescil edilerek 18.05.2017 tarihli ve 9329 no'lu Türkiye Ticaret 
Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır. 

 

4. Şirket’in Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları ile Bunlara İlişkin Hesap Dönemi 
İçerisindeki Değişiklikler  
 

Kayıtlı Sermaye Tavanı  : 400.000.000 TL 

Ödenmiş Sermaye  : 270.000.000 TL 

 

Yönetim Kurulu’nun 01.02.2017 tarihli kararıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 6’ncı 

maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen 21.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye 

tavanının, Şirketimizin 2016 yılı içinde gerçekleştirmiş olduğu bedelsiz sermaye 

artırımının iç kaynaklardan karşılanarak tamamlanması sonucunda Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun (II.18.1) sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nin 6’ncı maddesinin altıncı 

fıkrası çerçevesinde söz konusu kayıtlı sermaye tavanının bir defaya mahsus olmak 

üzere aşıldığı dikkate alınarak; Kayıtlı Sermaye Tavanı’nın 21.000.000 TL’den 

400.000.000 TL’ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına, bu 

kapsamda Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 6’ncı ve 7’nci maddelerinin değiştirilmesi için 

Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin 

alınmasına ve bu değişikliklerin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin 

onayına sunulmasına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.02.2017 tarih 

ve 29833736‐110.04.02‐E.1792 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 

14.02.2017 tarih ve 22640602 sayılı yazısı ile izin verilen bu değişiklik 29.03.2017 
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tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında onaylanarak 05.04.2017 tarihinde tescil 

edilmiş ve 11.04.2017 tarihinde 9303 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 

yayınlanmıştır.  

Ortağın Adı ve Türü Ortaklık payı (%) 

Goodyear S.A. (Halka kapalı) 50,75 

Goodyear S.A. (Halka açık) 23,85 

Halka Arz 25,40 

 

Şirketimizin %5 üzerinde payı olan tek hissedarı Lüksemburg’da yerleşik Goodyear S.A. 

olup %74,60’lık paya sahiptir. 

Şirket organizasyonu 7. maddede belirtilen Direktör’ler tarafından yönetilen 

birimlerden oluşmaktadır. 2017 yılının ikinci çeyreğinde Şirket’in organizasyon 

yapısında gerçekleşen değişikliklere 7. maddede yer verilmiştir. 

 

5. Esas Sözleşme Değişikliği 
 

Bu faaliyet raporunun 4. maddesinde de yer verildiği üzere, Şirketimiz Esas 

Sözleşmesi’nin 6 ve 7. maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir. 
Esas sözleşme değişikliği 11.04.2017 tarihli ve 9303 sayılı Türk Ticaret Sicili 

Gazetesi’nde yayımlanmıştır.  

 

Eski Hali:  
 

SERMAYE 
MADDE 6 
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş 

ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Mart 1987 tarih ve 124 sayılı izni ile bu sisteme 

geçmiştir. 
 

Şirket’in kayıtlı sermayesi 21.000.000. (yirmi bir milyon) TL olup, her biri 0,01‐ TL (1 

Kuruş) nominal değerde 2.100.000.000 (iki milyar yüz milyon) paya bölünmüştür. 

 

Şirket’in çıkarılmış sermayesi 270.000.000 (iki yüz yetmiş milyon) TL olup, her biri  0,01‐ 

TL (1 Kuruş) nominal değerde 27.000.000.000 (yirmi yedi milyar) adet nama yazılı paya 

bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve 

nakden ödenmiştir. 

 

KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYEYE İLİŞKİN ESASLAR 
MADDE 7 
Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü zamanlarda, 6102 sayılı Kanun’un esas sermayenin 

artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalmaksızın bu Esas Sözleşme’nin 6.maddesinde 

belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek Şirket’in çıkarılmış 

sermayesini artırmaya yetkilidir. Şu kadar ki, bu yetki genel kurul tarafından en çok beş 

yıl süre ile verilmiştir. Bu yetkinin süresi azami beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul 

kararıyla uzatılabilir. 

 

Mevcut kayıtlı sermaye tavanı izni 2013‐2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı 

sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından 

sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen 

tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, mevzuatın gerektirmesi halinde Sermaye Piyasası 
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Kurulu’ndan izin alınması ve genel kuruldan mevzuatın öngördüğü şekilde yeni bir süre 

için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin uzatılmaması durumunda Şirket 

kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. 

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

 

Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı 

hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. 

 
Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılmasına, nominal 

değerinin üzerinde veya altında pay ihracına ve yeni pay alma haklarının 

kullanılmaması nedeniyle arta kalan payları nominal değerlerinden yüksek bir bedelle 

halka arz etme konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama 

yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. 

 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 18’inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, sermaye 

artırımının gerçekleştirilmesinden sonra, Esas Sözleşme’nin çıkarılmış sermayeyi 

gösteren 6’ncı maddesinin yeni şekli yönetim kurulunca tescil ve ilan ettirilir. 

 
Yeni Hali:  
 
SERMAYE 
MADDE 6 
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş 

ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Mart 1987 tarih ve 124 sayılı izni ile bu sisteme 

geçmiştir. 

 

Şirket’in kayıtlı sermayesi 400.000.000. (dört yüz milyon) TL olup, her biri 0,01‐ TL (1 

Kuruş) nominal değerde 40.000.000.000 (kırk milyar) paya bölünmüştür. 

 

Şirket’in çıkarılmış sermayesi 270.000.000 (iki yüz yetmiş milyon) TL olup, her biri  0,01‐ 

TL (1 Kuruş) nominal değerde 27.000.000.000 (yirmi yedi milyar) adet nama yazılı paya 

bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen 

ödenmiştir. 

 

KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYEYE İLİŞKİN ESASLAR 
MADDE 7 
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü 

zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi 

artırmaya,  imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay 

alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı 

konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay 

sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017‐2021 yılları (5 yıl) 

için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa 

dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; 

daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, mevzuatın gerektirmesi 

halinde Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı 
geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin 

alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.  
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Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 

 

Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı 

hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. 

 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 18’inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, sermaye 

artırımının gerçekleştirilmesinden sonra, Esas Sözleşme’nin çıkarılmış sermayeyi 

gösteren 6’ncı maddesinin yeni şekli yönetim kurulunca tescil ve ilan ettirilir. 

 

6. Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler 

29 Mart 2017 tarihli Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu üye 

sayısının altı kişi olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 faaliyet yılı 

için ve bir sonraki genel kurul toplantısına kadar faaliyet göstermelerine karar 

verilmiştir. Yönetim Kurulu anılan toplantıda seçilen ve aşağıda gösterilen üyelerden 

meydana gelmektedir. 

Murahhas üye belirlenmemiş olup Yönetim Kurulu üyelerinden imza yetkisine sahip 

olanların yetkileri Şirket imza sirkülerinde gösterilmiştir.  

Pietro Saletta Yönetim Kurulu Başkanı İcracı Üye 

Dominikus Golsong Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcracı Olmayan Üye 

Mahmut Sarıoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcracı Üye 

Stephane Henri Antoine Hoarau Yönetim Kurulu Üyesi İcracı Olmayan Üye 

H. Tanzer Gücümen Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye 

Sezai Bekgöz Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye 

   

7. Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler 
Dönem içerisinde görev yapan üst düzey yöneticiler ile ilgili bilgiler aşağıdadır: 

Adı ve Soyadı    Unvanı 
Pietro Saletta    Genel Müdür  

Leszek Ireneusz Cichocki  Mali İşler Direktörü 

Mahmut Sarıoğlu   Tüketici Lastikleri Direktörü 

Şaban Güngör  Ticari Lastikler Direktörü  

Selda Kalleci    İnsan Kaynakları Direktörü  

D. Ömer Tanbay   OE Satış Müdürü 

S. Güven Loğoğlu   Fabrika Direktörü ‐ İzmit 

L. Ferhat Özmerzi   Fabrika Direktörü – Adapazarı  

Hacer Kök    Tedarik Zinciri Müdürü 

Sera Üner    İletişim ve Kurumsal İlişkiler Müdürü 

Seçkin Savaşer    Hukuk ve Mevzuata Uyum Müdürü 

Didem Erdoğan*   Pazarlama Müdürü 

 

* Pazar Araştırma ve İçgörü Müdürü Didem Erdoğan, 2 Haziran 2017 tarihinden geçerli 

olmak üzere Pazarlama Müdürü olarak atanmıştır. 

 

Şirket üst düzey yöneticilerinden imza yetkisine sahip olanların yetkileri Şirket imza 

sirkülerinde gösterilmiştir.  

30 Haziran 2017 itibarıyla Şirket’in 1.969 çalışanı bulunmaktadır. 
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B. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 

Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 

Genel Kurul, yalnız Şirket’te görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı 

ödenmesine karar vermiştir. Bu nedenle, Şirket’te görevli Yönetim Kurulu üyeleri, 

yalnız Şirket bünyesindeki görevleri nedeniyle ödenen ücret ve menfaatleri iktisap 

etmekte, Yönetim Kurulu üyesi olmaları nedeniyle huzur hakkı almamaktadırlar. 

1 Ocak 2017 – 30 Haziran 2017 döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey 

yöneticilere sağlanan mali hakların ve diğer ödemelerin toplam tutarı 4.737.246 TL’dir.  

C. DÖNEM İÇİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER 

Goodyear’dan Kazandıran Kampanya 

Goodyear yetkili bayilerinden, 4 

adet Goodyear marka 16 jant ve 

üzeri binek veya 4x4, dört mevsim 

veya yaz lastiği alanlar, OPET’teki 

akaryakıt alımlarında değeri 150 

TL’ye varan ‘Yakıt Kart’ kazandılar. 

14 Nisan’da başlayıp 30 Haziran 

2017’ye kadar geçerli olan 

kampanya kapsamında, Goodyear 
yetkili bayilerinden 4 adet 

Goodyear marka 16 jant ve üzeri 

binek veya 4x4, dört mevsim veya 

yaz lastiği alanlara, Opet’ten 

akaryakıt alımlarında 

kullanılabilecekleri 150 TL’ye 

varan  ‘Yakıt Kart’ hediye edildi. 

Her tüketicinin bir kez 

faydalanabileceği kampanyada; 

16 inç lastikler için 50‐TL, 17 inç 

ve üzeri lastikler için ise 150‐TL 

değerinde Opet Yakıt Kart hediye 

edildi. Büyük ilgi gören kampanya 
31 Temmuz tarihine kadar 

uzatıldı.  

Dünyanın En Büyük Havalimanı Yapımında Goodyear Lastikleri Tercih Ediliyor 

Goodyear, tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni 

Havalimanı’nın inşaatında kullanılan 3000'i aşkın inşaat aracına lastik ve hizmet tedarik 

ediyor. Geçen yıl karma hizmet uygulamalarında (hem karayolu hem arazi) kullanılan 

yaklaşık 8000 Goodyear Omnitrac II kamyon lastiği, 76,5 milyon metrekarelik alanda 

yapımı devam eden İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında kullanılan kamyonlara tedarik 

edildi. 
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Lastiklerin azami kullanım ömrü ve güvenilirliği bakımından destek son derece 

önemlidir. Bu sayede araçlar güneş altında ve engebeli arazi koşullarında sorunsuz 

çalışabilmektedir. Bu destek, sahada yerleşik halde bulunan özel Goodyear lastik 

teknisyenleri ekibi tarafından sağlanıyor. Bu ekibin görevinin bir kısmı da lastik 

performansını sağlamak ve projede kilometre başına maliyeti optimize etmektir. Bunun 

yanı sıra Goodyear FleetFirst ekibi tarafından da ana müşteri yönetimi sağlanmaktadır. 

Türkiye’nin Mega Projesinde Kullanılan Araçlar Goodyear’a Emanet 

Yatırım maliyeti 10,2 milyar Euro olan İstanbul Yeni Havalimanı tüm fazları 

tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcuya hizmet edecek. Mart 2017 itibarıyla 24 bin 

kişinin çalıştığı havalimanı hizmete açıldığında 100 bin kişiye istihdam sağlayacak.  Tek 

bir çatı altında ve sıfırdan yapılan dünyanın en büyük havalimanı tüm fazları 

tamamlandığında 6 pisti ile 350 destinasyona uçuş sağlayacak. İstanbul Yeni 

Havalimanı’nın ilk fazı 2018 yılında  hizmete açılacak. 

Çoğunlukla dört ve beş akslı dorse olan kamyonlara tedarik edilen lastikler, şantiye 

sahalarına malzeme taşınması gibi karayolu ve arazi hizmet uygulamalarına yönelik 

kullanılan Goodyear'ın Omnitrac II kamyon lastikleridir. Bunlar da Goodyear Omnitrac 

MSS II önden çekişli lastikler ile Omnitrac MSD II arkadan çekişli lastiklerin 

birlikteliğinden oluşmaktadır.  Bu lastiklerin özelliği, bu mega projenin zorlu 

koşullarında kaçınılmaz olan hasara daha yüksek direnç göstermeleri, azami çekiş ve 

yüksek kilometre performansı sağlamalarıdır. 

Omnitrac MSS II ve MSD II lastikler, Goodyear tarafından geliştirilen Max Teknolojisi’ne 

sahiptir. Bu lastikler; karma servis kullanımı, bir diğer deyişle havalimanı sahası gibi 

hem asfaltsız zeminde hem de kumda kullanılması için geliştirilmiştir. Kullanılan en son 

teknoloji ürünü malzemeler ve tasarım özellikleri, bilhassa yüksek sıcaklıklar olmak 
üzere tüm koşullarda dayanıklılığın yanı sıra yüksek kilometre performansı ve çekiş 

sağlamaktadır. 
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Goodyear’ın Türk Mühendislerinden Türkiye Yol Koşullarına Özel Yaz Lastiği 

İki fabrikası ile birlikte Türkiye’yi önemli 

bir üretim üssü olarak belirleyen 

Goodyear, Eagle Sport yaz lastiklerini 

2015 yılından itibaren Adapazarı 
fabrikasında üretiyor. Goodyear, Türk 

mühendisleri tarafından Türkiye’deki 

tüketicilerin ihtiyaçlarına göre 

tasarlanan ve Adapazarı fabrikasında 

üretilen Eagle Sport ile ultra‐yüksek 

performans lastikleri segmentindeki 

ihtiyaca en hızlı şekilde cevap vermeyi 

hedefliyor. 

Stratejilerini belirlerken her zaman pazar 

beklentilerine uyumlu kararlar alan ve 

tüketici ihtiyaçlarına en hızlı çözümler 

sunmayı hedefleyen Goodyear, Türkiye 
pazarındaki ultra yüksek performans 

lastiklerindeki büyüme trendi 

doğrultusunda, 2015 itibariyle 

Adapazarı’nda üretip ihraç ettiği 17 inç 

ebadındaki Eagle Sport yaz lastiklerini, 

2017’de artık Türkiye pazarına da sunmaya 

başlamıştır. 

    

Goodyear Eagle Sport ile yolunuza güvenle devam edin! 

Goodyear Eagle Sport lastikleri, geliştirilmiş özellikleri sayesinde daha yüksek 

kilometre performansı ve sürüş hakimiyeti sağlıyor.  

Geliştirilmiş sırt deseni, lastik içindeki hava basıncını eşit olarak dağıtırken, 

güçlendirilmiş lastik yanağı daha iyi lastik tepkisi sağlıyor. Ayrıca, Eagle Sport, yolla 

teması sağlayan daha geniş alanı ve geliştirilmiş yönlendirme performansı sayesinde 

yüksek sürüş hakimiyeti sunuyor. 
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Kanıtlanmış Sırt Deseni : Üstün yol tutuşu ve her koşulda kısa lastik tepkisi 
 

Yenilikçi Lastik Hamuru : Üstün ıslak ve kuru zemin fren performansı 

 
Optimize Edilmiş Bloklar : Lastik aşındıkça çekiş gücünden ödün vermeyen performans 

 
Jant Koruma : Dikkatsizlik nedeniyle oluşabilecek jant hasarlarını önlemesi 

 

 

Trafikte Genç Fikirler’de Kazananlar Belli Oldu 

 Goodyear Lastikleri’nin katkılarıyla, 

lise öğrencilerinde farkındalık 

yaratmayı amaçlayan sosyal 

sorumluluk projesi “Trafikte 

Gençlik Hareketi” çerçevesinde 

düzenlenen “Trafikte Genç Fikirler” 

yarışmasının final değerlendirmesi 

ve ödül töreni 17 Mayıs 2017 

tarihinde İstanbul’da 

gerçekleştirildi. 

Bu yıl rekor sayıda kampanyanın yarıştığı Trafikte Genç Fikirler’de, “Her Okula Bir Trafik 

Laboratuvarı” isimli kampanyası ile İstanbul Fatih Yedikule Anadolu Lisesi birinci, 

“Trafikte Saygı Şart” kampanyasıyla Ankara Ayrancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

ikinci, “Trafik Aşısı” kampanyasıyla Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi üçüncü oldu.  

Dünyanın en önemli sorunları arasında yer alan trafik güvenliği konusunda farkındalığı 

geliştirmek amacıyla, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, TÜVTÜRK 

Araç Muayene İstasyonları ve Goodyear Lastikleri arasında imzalanan işbirliği 

protokolüyle 2012 yılında Trafikte Sorumluluk Hareketi kapsamında hayata geçirilen 

Trafikte Gençlik Hareketi, liseli gençlerde trafik güvenliği ve bireysel sorumluluklar 

konusunda farkındalığı artırmaya devam ediyor. Projeyle, beş uygulama döneminde 50 

bin öğrenci, 100 bin veli ve 2500 servis şoförüne erişildi. 

Proje çerçevesinde, gençlerin trafik güvenliği konusunda sorumluluk almalarını ve 

yaparak‐yaşayarak öğrenme süreçlerine dâhil olmalarını teşvik etmek amacıyla, 

Trafikte Genç Fikirler yarışması düzenlenmiştir. İlk yılında elde edilen başarılı sonuçlar 

sayesinde 2014’ten itibaren ulusal ölçekte gerçekleştirilen Trafikte Genç Fikirler 

yarışmasında, liseli gençlerden tespit ettikleri bir trafik sorununa yönelik kampanya 

tasarlamaları ve uygulamaları istenmiştir. Bu yıl ilk defa tüm projeler 

www.trafiktegencfikirler.com isimli web sitesi üzerinde geliştirilen bir online sistem 

üzerinden alındı. Geliştirilen bu sistem sayesinde, yarışmaya başvuruda bulunan 

kampanya sayısı 96’ya ulaştı. Bu, Trafikte Genç Fikirler yarışmasında bugüne kadar elde 

edilen en yüksek başvuru sayısı olurken, yaklaşık 600 öğretmen ve öğrenci kendi il ve 

ilçelerinde trafik güvenliği mesajlarını topluma iletme şansı buldular. Geçtiğimiz 5 

yıldan bugüne dek liseli gençlerin yürüttüğü kampanya sayısı 304’e ulaştı. Söz konusu 
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kampanyalarda bugüne dek Türkiye’nin pek çok ilinde ve ilçesinde 1.824 öğrenci ve 

öğretmen aktif katılım gösterirken bu kampanyalar sayesinde yaklaşık 2 milyon insana 

trafik güvenliği mesajları ulaştırıldı.  

               

Bu yıl beşincisi düzenlenen ve 

uluslararası ölçekte gerçekleştirilen 

CSR Exellence Awards ödüllerinde; 

Trafikte Gençlik Hareketi, gönüllülük 

kategorisinde Bronz ödüle layık 

görüldü. Ödül töreni Palace of 

Westminister/Londra’da 

gerçekleştirildi. 

Goodyear’ın lastik sigortası ile lastiğiniz güvence altında 

Türkiye lastik sektöründe ilk defa bir 

sigorta poliçesi kapsamında bir program 

geliştiren Goodyear, sürüş esnasında 

yollarda karşılaşılan çivi, cam gibi keskin 

objelerin neden olacakları zarara karşı, 

lastiğinizi sigortalayarak güvence altına 

alıyor. 

 

Goodyear, AXA Sigorta A.Ş. ve AXA 

Assistance Türkiye (INTER PARTNER 

ASSISTANCE Yardım ve Destek 

Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.) ile 

gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında 

yepyeni bir hizmeti hayata geçiriyor. 

Goodyear’ın tüketicilerine sunduğu bu 

lastik sigortası ile, sürüş esnasında çivi, 

cam  

Goodyear ile lastiğiniz sigortalı, içiniz 

rahat olsun 

 

 

Lastik sigortası kapsamında, kampanyaya katılan Goodyear yetkili bayilerinden brüt 

ağırlığı 3.500kg geçmeyen  binek, off‐road ve SUV araçlarda kullanılan, 4 adet 17” inç 

ve üzeri Goodyear marka lastik alan tüketiciler; tamiri mümkün olmayan lastik 
hasarlarında her bir lastik için KDV dahil 79.‐TL lastik muafiyet bedeli ödeyerek, yeni 
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lastiği ücretsiz olarak temin edebiliyor. 

Lastik sigortası, 30 Nisan 2018 tarihine kadar kampanyaya katılan bayilerden, tek 

seferde 4 adet 17’’ inç ve üzeri Goodyear marka lastiğin satın alınmasını takip eden 15 
gün içerisinde www.goodyearlastiksigortasi.com adresinden tüketiciler tarafından 

aktivasyonun tamamlanmasıyla geçerli olacak. Lastik sigortasının geçerliliği, tüketiciler 

tarafından aktivasyon işleminin tamamlanmasıdan sonraki bir yıl boyunca sürecek.  

Lastik sigortası sadece tamir edilemeyen lastikleri kapsarken, tüketiciler lastik 

sigortasının geçerli olduğu 1 yıl boyunca, her bir lastik için bu teminattan en fazla bir 

kez yararlanabilecek. 

Programla ilgili daha detaylı bilgi için www.goodyearlastiksigortasi.com adresini ziyaret 

edebilirsiniz. 

Vergi İncelemesiyle ilgili Güncelleme 

Şirketimizin 19 Ocak 2015 tarihli özel durum açıklamasında, 2010 ve 2011 mali yılları ile 

ilgili Vergi İnceleme Raporlarına istinaden Büyük Mükellefler Vergi Dairesince 

hazırlanan Vergi/Ceza İhbarnamelerinin Şirketimize tebliğ edildiği kamuya duyurulmuş 

idi. İlgili Vergi/Ceza İhbarnamelerine konu olan Binde 5 İhracat Götürü Gider İndirim 
uygulaması ile ilgili olarak toplam 2.726.742,06 TL tutarın Şirketimiz tarafından dava 

konusu yapılmış olduğu yine 12 Şubat 2015 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya 

duyurulmuş idi. 29 Mart 2017 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantımızda; söz konusu 

ihbarnamelere konu olan ve dava konusu yapılan İhracat Götürü Gider indirimi 

uygulaması ile ilgili vergi cezasına ilişkin itirazımızın ilk derece mahkemesinin kararı ile 

lehimize sonuçlandığı bilgisi verilmişti. Vergi Dairesi tarafından söz konusu karar temyiz 

edilmiş olup yargı süreci devam etmektedir. 

D.      FAALİYETLERİMİZİN DEĞERLENDİRMESİ 

 

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. radyal binek oto, kamyonet, minibüs, kamyon, otobüs dış 

lastikleri ile sırt kauçuğu üretimi ve bu ürünler ile birlikte radyal ve konvansiyonel iş 

makineleri dış lastikleri, çeşitli iç lastik ve kolon satışı faaliyetlerini yürütmektedir. 

 

Üretim:  
Şirket’in Köseköy/İzmit ve Arifiye/Adapazarı mevkilerinde kurulu iki üretim tesisi 

bulunmaktadır. Şirketimiz 2017 yılının ikinci 6 aylık döneminde 55.955 ton karşılığı 

3.218.240 adet dış lastik üretmiş olup geçen senenin aynı çeyreğine göre üretim, adet 

bazında %3,1 azalmıştır. 
 

Satış Hacmi: 
 
2017 yılının ikinci çeyreğinde ve ilk yarısında satış hacmimiz aşağıdaki gibi 

gerçekleşmiştir: 

 

Satış 
(adet) 

2Ç2016 2Ç2017 %  
Değişim 

 1Y2016 1Y2017 % 
Değişim 

Yenileme  

Kanalı 

357.361 390.542 %9,3  672.309 669.091 ‐%0,5 
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Orijinal 

Ekipman 
266.856 230.173 ‐%13,8  484.454 466.190 ‐%3,4 

İhracat 1.203.028 1.296.978 %7,8  2.641.402 2.798.984 %6,0 

        

Tüketici 

lastikleri 

1.569.439 1.703.968 %8,6  3.305.377 3.458.449 %4,6 

Ticari      

lastikler 
257.806 213.725 ‐%17,1  492.788 475.816 ‐%3,4 

        

Toplam 1.827.245 1.917.693 %5,0  3.798.165 3.934.265 %3,6 

 

Tüketici

%88

Ticari

%12

Tüketici

%89

Ticari

%11Yenileme

%20

OE

%12
İhracat

%68

Yenileme

%17

OE

%12

İhracat

%71

2Ç2017 Satış Hacmi Kırılımı (adet) 

1Y2017 Satış Hacmi Kırılımı (adet) 
 

 
   

Toplam satış hasılatımız 2017 yılının ilk 6 aylık döneminde 2016 yılının aynı dönemine 

oranla %26 artarak 824.169.957 TL, net karımız ise 63.456.916 TL olarak 

gerçekleşmiştir.  

 

1 Ocak 2017 – 30 Haziran 2017 döneminde yenileme, modernizasyon ve kapasite 

artırımına yönelik olarak  18.172.368 TL tutarında yatırım harcaması gerçekleşmiştir. 

Şirket’in mali tablolarındaki bilgiler esas alınarak hesaplanan bazı mali oranlar ile temel 

göstergeler aşağıdaki gibidir: 
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I- Likidite Oranları 30.06.2017 31.12.2016 

Cari Oran  1,65 1,79 

(Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)   

   

Asit Test Oranı  1,06 1,24 

(Dönen varlıklar‐Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)   

   

II- Mali Bünye Oranları   

Toplam Borçlar/Toplam Aktifler 0,47 0,44 

Öz Sermaye /Toplam Borçlar 1,11 1,29 

   

III- Faaliyet ve Karlılık Oranları 
01.01.2017 – 

30.06.2017 
01.01.2016 – 

30.06.2016 

 

 

 

Satışların Karlılık Oranı (%) 7,70 5,02 

(Net Dönem Karı/ Net Satışlar)   

   

Aktiflerin Karlılık Oranı (%) 6,53 4,07 

(Net Dönem Karı/Toplam Aktifler)   

   

Özkaynakların Karlılık Oranı (%) 12,43 7,41 

(Net Dönem Karı/Özkaynaklar)   

 

E. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ  
 

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü  
Şirket ile yatırımcılar arasındaki iletişimin, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde 

yürütülmesi ve yatırımcı haklarının kullanımının kolaylaştırılması amacıyla, Yatırımcı 

İlişkileri Bölümü oluşturulmuş olup Bölüm Yöneticisi, İletişim ve Kurumsal İlişkiler 

Müdürü Sera Üner’e doğrudan, Finans Direktörü Leszek Ireneusz Cichocki’ye ise dolaylı 

olarak raporlamaktadır. 

 

Bölümde yer alan kişilerin bilgileri aşağıda yer almaktadır: 

Eser Taşcı, Yatırımcı İlişkileri Müdürü, Lisansları: SPK İleri Düzey Lisansı, SPK Kurumsal 
Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 

Safiye Ayyıldız, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli  

 

Dönem içinde, Tebliğ’in 11. maddesinin 5. bendinde belirtilen görevler başta olmak 

üzere, ortaklık ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlamaya yönelik faaliyetler 

yürütülmüştür. 

 

Geçtiğimiz dönem içerisinde pay sahipleri tarafından yaklaşık olarak 228 yazılı ve 

ağırlıklı olarak sözlü bilgi başvurusu yapılmış olup söz konusu taleplerin tamamı 

yukarıdaki esaslar çerçevesinde yanıtlanmıştır. 
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2.5. Kar Payı Hakkı  
Şirketimizin 29 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul’unda 2016 yılı 

faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan 

45.964.989,03 TL net dönem karından toplam 8.633.481,31 TL'nin ortaklara temettü 

olarak dağıtılmasına; buna göre 1 lot=1 TL nominal değerli paya 0,0319759 TL brüt kar 

payının vergi düzenlemelerine uygun olarak vergi stopajı yapılmasını takiben en geç 31 

Mayıs 2017 tarihine kadar nakden dağıtılmasına karar verilmişti. Kar dağıtımı 

25.05.2017 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.  
 

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU  
 

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu  
29 Mart 2017 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üye sayısı altı 

belirlenmiş ve aşağıdaki isimler 2017 faaliyet yılı ve müteakip Olağan Genel kurul 

toplantısına kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir. Esas 

sözleşmemizin 15. maddesine göre, yönetim kurulu üyeleri bir yıl süre ile görev yapmak 

üzere seçilmektedirler.  

 
Adı Soyadı Görevi Ortaklıkta 

Üstlendiği 

Görevler 

Ortaklık Dışında 

Aldığı Görevler 

İcracı/Bağımsız 

Yönetim Kurulu Üyesi 

Olup Olmadığı 

Pietro Saletta Yönetim Kurulu 

Başkanı 

Genel Müdür ‐ İcracı Üye 

Dominikus Golsong Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili 

‐ Goodyear EMEA 

Bölgesi Hukuk 

Direktörü 

İcracı Olmayan Üye 

Mahmut Sarıoğlu Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili 

Tüketici Lastikleri 

Direktörü 

‐ İcracı Üye 

Stephane Henri 

Antoine Hoarau 

Yönetim Kurulu 

Üyesi 

‐ Goodyear EMEA 

Bölgesi Yükselen 

Piyasalar Finans 

Direktörü 

İcracı Olmayan Üye 

H. Tanzer Gücümen Yönetim Kurulu 

Üyesi 

‐ Çelebi Havacılık 

Holding A.Ş.’de 

Yönetim Kurulu 

Üyesi 

Bağımsız Üye 

Sezai Bekgöz Yönetim Kurulu 

Üyesi 

‐ Yurt içinde ve yurt 

dışında danışmanlık 

hizmetleri 

Bağımsız Üye 

 


