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Goodyear Lastikleri T.A. . 

2012 Y  Ola an Genel Kurul Toplant  

Bilgilendirme Notu 

 

irketimizin 2012 y  hesap dönemine ili kin Ola an Genel Kurul Toplant , 27 Mart 
2013 Çar amba günü saat 10.30’da ekte sunulan gündemdeki hususlar  görü üp karara 
ba lamak üzere, Maslak mevkiinde bulunan, Sheraton Oteli, Galaxy I Salonu'nda 
yap lacakt r. 

      

Genel Kurul’a Kat m: 

Gerçek ki i hissedarlar toplant ya kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel ki i  hissedarlar ise, 
tüzel ki iyi temsil ve ilzama yetkili olan ki ilerin  kimlikleri ile beraber yetki belgelerini ibraz  
suretiyle toplant ya kat labileceklerdir. Gerçek ki i pay sahiplerini temsilen genel kurula 
kat lacaklar n, kimlik belgeleri ile birlikte, noter taraf ndan tasdik edilmi  vekaletnameyi 
sunmalar , tüzel ki i pay sahiplerini temsilen genel kurula kat lacaklar n ise, kimlik belgeleri 
ile birlikte, söz konusu vekaletname formunu doldurarak imzas  notere onaylatt rmalar  
veya noterce onayl  imza sirkülerini kendi imzalar  ta yan vekaletname formuna eklemeleri 
gerekmektedir.  

2012 faaliyet y  finansal tablolar , yönetim kurulunun y ll k faaliyet raporu, denetleme 
raporlar  ve yönetim kurulunun kar da m önerisi ile mevzuat gere i aç klanmas  gereken 
di er bilgi ve belgeler, Büyükdere Cad. Maslak Meydan , No:37, 34398, li / stanbul 
adresinde bulunan irket merkezinde ve http://www.goodyear.eu/tr_tr/ adresli irketimiz 
internet sitesinde incelemeleriniz için haz r bulundurulacakt r. 

6102 say  Türk Ticaret Kanunu m.1527/5 hükmü ve ilgili di er mevzuat uyar nca borsaya 
kote edilmi irketler için uygulanmas  zorunlu hale gelen Elektronik Genel Kurul Sistemi ile 
isteyen yat mc lar n genel kurula elektronik ortamda kat labilmesi ve oy kullanabilmesi 
mümkün olup, toplant ya elektronik ortamda ahsen veya temsilcileri arac yla kat lmak 
isteyen hak sahipleri, bu tercihlerini toplant  tarihinden bir gün öncesine kadar Elektronik 
Genel Kurul Sisteminden bildirmek zorundad rlar.  
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irket’in Ortakl k Yap :  

Ortak Sermayedeki Pay  (TL) Sermayedeki Pay  (%) 

Goodyear SA 8.890.621,090  

 

74,60 

Halka aç k k m  3.027.042,91 25,40 

 

irket’in toplam pay say  23.835.327.946 adet olup, imtiyazl  pay bulunmamaktad r. 
 
Yönetim kurulu üyeleri, 2011 faaliyet y na ili kin 26 Nisan 2012 tarihli genel kurul 
toplant nda bir y l için seçilmi  olup, görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle, 2012 faaliyet 

 ola an genel kurul toplant nda yönetim kurulu üyeli i için yeniden seçim yap lacakt r. 
 
Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasas  Kurulu’nun ve/veya irketin ilgili oldu u di er kamu 
kurum ve kurulu lar n gündeme madde konulmas na ili kin talepleri: 
 
2012 y  faaliyetlerinin görü ülece i 2013 y  Ola an Genel Kurul toplant  için herhangi 
bir yaz  talep iletilmemi tir. 
 
 
EKLER:  

EK/1: Kar Da m Politikas  

EK/2: 2012 Y  Kar n Da na li kin Kar Da m Tablosu 

EK/3: Yönetim Kurulu Üye Adaylar n Özgeçmisleri 

EK/4: Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikas  

EK/5: Genel Kurul ç Yönergesi  

EK/6 li kili Taraf lemlerine li kin Rapor 

EK/7 Bilgilendirme Politikas  

EK/8 Gündem 

EK/9 Esas Sözle me Tadil Tasar  
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EK/1  

2013 ve zleyen Y llara li kin Kar Da m Politikas  

irketimiz Goodyear Lastikleri T.A. . (“ irket”) esas sözle mesinde kar da nda herhangi 
bir imtiyaz öngörülmemi  olup irketimizin kar da  politikas  Türk Ticaret Kanunu, 
Sermaye Piyasas  Kanunu ve irketimiz esas sözle mesindeki hükümler çerçevesinde 
belirlenmektedir.  

Bu do rultuda irketimizce da labilir kardan öncelikle varsa geçmi  y llar zarar n 
mahsup edilmesi ve daha sonra irketimizin karl k ve finansman durumu dikkate al narak, 
sermaye piyasas  ve mevzuat  ve di er ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülmü  bir asgari kar 
pay  oran  mevcut ise söz konusu kar pay  oran n alt nda olmamak kayd yla belirlenen kar 
pay n ortaklara da lmas  ve da n mevzuatta öngörülen yasal sürelerde yap lmas  
benimsenmektedir. Da lmas  öngörülen kar pay n, ulusal ve global ekonomik artlar, 

irketimizin uzun vadeli stratejileri ve yat m program  ile finansman, nakit ak  ve karl k 
durumu dikkate al narak, ilgili mevzuatta yer alan esaslara uyulmas  kayd yla nakit olarak 
ödenmesi ya da sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek paylar n bedelsiz olarak 
ortaklara da lmas  ya da her iki yöntemin belli oranlarda birlikte kullan lmas eklinde 
gerçekle tirilmesine ili kin olarak Yönetim Kurulu taraf ndan haz rlanacak öneri Genel 
Kurul’un onay na sunulacakt r.  

Bu politika, ulusal ve uluslararas  ekonomik artlar ile irketin stratejisi ve yat m ve 
finansman politikas  gözetilerek gerekti inde Yönetim Kurulu taraf ndan gözden geçirilecek 
ve de iklik yap lmak istendi i takdirde haz rlanacak taslak Genel Kurul’un onay na 
sunulacakt r.  
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 EK/2  

2012 Y  Kar n Da na li kin Kar Da m Tablosu 

1. Ödenmi /Ç kar lm  Sermaye 11,917,663.97 

2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kay tlara Göre) 0.00 

Esas sözle me uyar nca kar da nda imtiyaz var ise 
söz konusu imtiyaza ili kin bilgi 

Kar da nda imtiyaz 
bulunmamaktad r. 

      SPK'ya Göre Yasal Kay tlara 
(YK) Göre 

3. Dönem Kar  61,766,047.00 74,155,801.17 

4. Ödenecek Vergiler (-) (12,171,786.00) (14,680,512.58) 

5. Net Dönem Kar  49,594,261.00 59,475,288.59 

6. Geçmi  Y llar Zararlar  (-) 0.00 0.00 

7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)   0.00 

8. NET DA ITILAB R DÖNEM KARI 49,594,261.00 59,475,288.59 

9. l içinde yap lan ba lar (+) 42,849.00   

10. NC  TEMETTÜNÜN HESAPLANACA I BA LAR 
EKLENM  NET DA ITILAB R DÖNEM KARI 49,637,110.00   

11. Ortaklara Birinci Temettü 595,883.20   

  -Nakit     
  -Bedelsiz     
  -Toplam     

12. mtiyazl  Hisse Senedi Sahiplerine Da lan Temettü 0.00   

13. Yönetim Kurulu üyelerine, çal anlara vb.'e temettü 0.00   

14. ntifa Senedi Sahiplerine Da lan Temettü 0.00   

15. Ortaklara kinci Temettü (595,883.20)   

16. kinci Tertip Yasal Yedek Akçe (59,588.32)   
  -Dönem Kar  0.00   
  -Da lmas  Öngörülen Di er Kaynaklar     

17. Statü Yedekleri 0.00   

18. Özel Yedekler 0.00   

19. OLA ANÜSTÜ YEDEK 49,653,849.32 58,938,993.71 

20. Da lmas  Öngörülen Di er Kaynaklar 0.00 0.00 

  -Geçmi  Y l Kar  0.00 0.00 

  -Ola anüstü Yedekler 0.00 0.00 

  -Kanun ve Esas Sözle me Uyar nca Da labilir 
Di er Yedekler 0.00 0.00 
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EK/3  

Yönetim Kurulu Üye Adaylar n Özgeçmisleri 

 
Henry Johnson/ Yönetim Kurulu Ba kan  
 
Goodyear’a ngiltere’de kat lm r. Uluslararas  kariyerinin ba lad  1987 y na kadar Do u 
Avrupa pazar ndan sorumlu olmu tur. Ayn  sene Finlandiya Bölge Müdürü olmu  ve sonraki 

llarda sveç ve Norveç’te yönetimde görev alm r. 1995 y nda sviçre ve Avusturya 
Genel Müdürü olan Johnson; daha sonra Tüketici Lastikleri Sat  ve Pazarlama Müdürlü ü ve 
hem Avrupa ve hem de Do u Avrupa, Orta Do u ve Afrika Sat  ve Pazarlama Müdürlü ü 
görevlerinde bulunmu tur. Halen Goodyear Dunlop Europe irketi bünyesinde Avrupa, 
Ortado u ve Afrika Bölgeleri Geli en Pazarlar Ba kan Yard mc  görevini yürütmektedir. 
Temmuz 2012 tarihinden beri Goodyear T.A. . Yönetim Kurulu Ba kan  olarak görev 
yapmaktad r.  
   
Dominikus Golsong/ Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc  
 
Dominikus Golsong, 1 Mart 2005 tarihinde Goodyear Dunlop Lastikleri Avrupa’n n, Avrupa 
Birli i ve Do u Avrupa, Orta Do u ve Afrika Bölgelerinden sorumlu Ba  Hukuk Mü aviri ve 
Direktörü olarak atanm r. Goodyear’a kat lmadan önce, Bay Golsong Dow Corning 
Firmas n Ba  Hukuk Mü avirli i ve ayn  firman n Avrupa, Orta Do u, Afrika bölgesinden 
sorumlu Yönetim Kurulu üyeli ini yapm r. Dow Corning firmas na kat lmadan önce, New 
York’ta bulunan Sullivan & Cromwell Hukuk Firmas  ve Brüksel’de bulunan Linklater De 
Bandt Hukuk Firmas ’nda irketler hukuku konusunda ve uluslarlaras  ticari muamelelerle 
ilgili olarak geni  tecrübe sahibi olmu tur. 2006 y ndan bu yana Goodyear T.A. . Yönetim 
Kurulunda görev yapmaktad r.  
 
New York’daki Columbia Üniversitesi’nden hukuk yüksek lisans derecesi alan Dominikus 
Golsong, sviçre Lozan Universitesi’nden Hukuk derecesini, leri Geli tirme Program  
derecesini ise London Business School’dan alm , ayr ca Michigan Üniversitesi’nde 
Kolayla  Yönetim Sertifikas  program na kat lm r. 
 
Emin Ya ar Özkan/Yönetim Kurulu Üyesi /Goodyear Lastikleri T.A. . Genel Müdürü  

Emin Ya ar Özkan 1981 y nda Kuleli Askeri Lisesinden, 1987 y nda ise Bo aziçi 
Üniversitesi letme Bölümünden mezun oldu. Çal ma hayat na 1987 y nda Koç Holding 
Mali Kontrol ve Koordinasyon grubunda “Yönetici Aday ” olarak ba lad . 1989 – 1991 y llar  
aras nda Procter & Gamble Pazarlama Bölümüne geçti, Marka Müdürlü ü yapt . 1993 y nda 
Pamukbank Bireysel Bankac k Ürün Yönetimi Bölüm Müdürlü ü görevini yürüttü. 1993 y  
sonunda Gillette Company Türkiye Pazarlama Müdürü oldu ve 1994 y nda Pazarlama 
Direktörlü üne terfi etti. 1996 y nda Gillette Company Ortado u’da 11 ülkeden sorumlu 
Bölge  Direktörü olarak Dubai’ye gitti. 1999 y nda Gillette Company’nin Londra’daki 
merkezinde Afrika, Ortado u, Do u Avrupa, Hindistan, Pakistan bölgelerinden sorumlu tra  

çaklar ndan sorumlu Bölge  Müdürü oldu. 2001 y  ba nda Kuzey Afrika Genel Müdürü 
olarak Kazablanka’ya gitti. 2001 y  sonunda Gillette Company Ukrayna ve Moldova Genel 
Müdürü olarak Kiev’e gitti. 2004 Temmuz ay  itibariyle Türkiye ve Akdeniz (Balkanlar, 

rvatistan,  Slovenya,  srail  ve  Malta)  Bölge  Genel  Müdürü  ve  Ba kan  Yard mc  
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görevlerine terfi etti. 2006 y nda Gillette Company’nin Procter & Gamble taraf ndan sat n 
al nmas ndan sonra Procter & Gamble Ukrayna Genel Müdürlü üne atand . 2009 y nda 

ld z Holding (Ülker) Çikolatadan sorumlu Grup Ba kan Yard mc  olarak çal maya 
ba lad  ve 3 y l bu görevi sürdürdü. 30 Temmuz 2012 tarihinden itibaren de  Goodyear 
Lastikleri T.A. .’de Genel Müdür olarak görevini sürdürmektedir.  

Burcu Yaz lu Aysun/ Yönetim Kurulu Üyesi/ Goodyear Lastikleri T.A. . Mali ler  
Direktörü  
 
Orta Do u Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. 1994-1996 y llar  aras nda 
Coopers and Lybrand firmas nda denetçi olarak çal r. 1996-1997 y llar nda Stefanel 
Türkiye’de Kontrolör olarak görev ald ktan sonra 1998 y nda Goodyear Lastikleri T.A. .’ye 
ç Denetçi olarak kat lm r. Bugüne kadar Goodyear bünyesinde hem Türkiye hem de 

EMEA Bölgesinde finans departman nda de ik görevler alm r. Eylül 2011’den bu yana da 
Goodyear Lastikleri T.A. . Mali ler  Direktörü ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev 
yapmaktad r. 
 
Mehmet  Tuluy Ergörül/ Yönetim Kurulu Üyesi 
  
Mehmet Tuluy Ergörül 1962 y nda Robert Kolej Lisesi’nden, 1966 y nda da Robert Kolej 

daresi Yüksek Okulu Pazarlama bölümünden mezun oldu. Eaton Yale & Towne A. .’de 
müdür yard mc  olarak profesyonel hayata ba lad . 1971 y nda General Elektrik T.A. .’de 
Personel müdürü ve Pazarlama müdürü olarak görev ald . 1977 – 1979 y llar  aras nda At m 
A. . bünyesinde Pazarlama Genel Müdür yard mc  görevinde bulundu. 1979 y nda 
General Elektrik T.A. .’ne Genel Müdür ve Murahhas Üye olarak atand . 1983 y nda 
Çukurova gurubuna geçti. 1983 – 2003 y llar  aras nda Yap  Kredi Bankas nda Ba ms z 
Yönetim Kurulu üyesi olarak bulundu. Bu dönem zarf nda Bankan n i tiraklerinden; Eternit 
Sanayi A. ., Tifdruk Matbaac k Sanayi A. ., Eterplast Plastik Sanayi A. ., Auer A. ., Çelik 
Granül A. . ve Çukurova – Ericsson A. .’de Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Ba kan  
görevlerinde bulundu. 2005 y ndan bugüne kadar irket Yönetim Kurulu üyesi olup, 2006 

ndan beri ErCon Dan manl k Ltd. ti. nde Yönetici Ortak olarak çal maktad r. 
 
Ekrem Nevzat Öztangut/ Yönetim Kurulu Üyesi (Ba ms z)   
 
Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. 1984-1994 seneleri aras nda Sermaye 
Piyasas  Kurulu Denetleme Dairesi'nde Denetçi ve Ba  Denetçi olarak görev yapm r. 1992-
1994 seneleri aras nda Marmara Üniversitesi’nde ö retim görevlisi olarak çal an Öztangut, 
hali haz rda Garanti Yat m Menkul K ymetler A. . Yönetim Kurulu Üyeli i ve cra Kurulu 
Üyeli i görevlerinin yan ra, TOBB Sermaye Piyasas  Sektör Meclisi Üyeli i, T. Garanti 
Bankas  A. ./Yat m Fonlar  Fon Kurulu Üyeli i, Do  Otomotiv A. ., Do  Oto A. ., 
Do  Gayrimenkul Yat m Ortakl  A. ., Do  Enerji Toptan Elektrik Ticaret A. ., 
Garanti Yat m Ortakl  A. ., Doors Hold. A. ., MKB Takas ve Saklama Bankas  A. . ve 
Nisan 2011 tarihinden bu yana Goodyear Lastikleri T.A. . ba ms z yönetim kurulu üyelikleri 
ve Genç Ba ar  E itim Vakf  Ba kanl  görevlerini sürdürmektedir. Öztangut, 2007-2011 

llar  aras nda Türkiye Sermaye Piyasas  Arac  Kurulu lar  Birli i ba kanl  yapm r.  
 
Hüseyin Mehmet K ltay – Yönetim Kurulu Üyesi (Ba ms z)   
 
1953 stanbul do umlu olan Hüseyin Mehmet K ltay 1976 y nda stanbul Üniversitesi 

letme Fakültesinden mezun olmu tur. 1 May s 1980 tarihinde IBM Türk irketinde göreve 
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ba lam  ve 1 Ocak 2007 y nda ayn irketten emekli olmu tur. Bu süre zarf nda IBM Finans 
Sektörü Müdürlü ü, IBM Global Hizmetler Müdürlü ü, Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu 
Ba kanl  yapm , 1 Mart 1991 ile 1 A ustos 1993 tarihleri aras nda IBM Güney Avrupa 
Genel Müdürlü ünde, Roma - talya, Finans Sektörü Endüstri Operasyon Yöneticisi olarak 
çal r. IBM'deki görevleri s ras nda irketi Türkiye Bili im Vakf , Türkiye Bili im 
Derne i ve TÜS AD'da üye olarak temsil etmi tir.Ocak 2008 ve Mart 2009 tarihleri aras nda 
Garanti Bankas n teknoloji irketi Garanti Teknoloji A .'de yönetim kurulu üyeli i yapm , 
ayr ca A ustos 2009 - Mart 2010 tarihlerinde BKM dan manl k irketinde kurucu ortak 
olarak çal , daha sonra hisselerini kendi iste i ile di er 2 orta na devretmi tir. Nisan 
2011 tarihinden bu yana Goodyear Lastikleri T.A. .'de Ba ms z Yönetim Kurulu üyeli i 
yapmaktad r. 
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EK/4  

Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikas  

1.0  Amaç 

Bu prosedür Goodyear Lastikleri T.A. . yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey 
yöneticileri ile ilgili ücretlendirme sistem ve uygulamalar  belirlemek üzere 
haz rlanm r. 

2.0  Kapsam 

Bu prosedür tüm Goodyear Lastikleri T.A.  yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey 
yöneticilerini kapsamaktad r. 

3.0  Prensip  

Bu prosedür, irketin yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin yerel 
ücretlendirme uygulamalar  içerir.  

4.0  Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlendirilmesi 

irket ana sözle mesi uyar nca Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri her sene y ll k 
ola an genel kurul toplant nda belirlenmektedir.  

5.0  Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirilmesi 

Ücretlendirme politikam z performans sonuçlar na dayal  olarak irket içinde  adil ve 
gücü piyasas nda rekabetçi olacak ekilde belirlenmi tir.  

irketimizde üst düzey yönetici ücretleri, sabit ve performansa dayal  olmak üzere 2 
kategoriden olu maktad r. Performansa dayal  olanlar k sa ve uzun dönemde 
de erlendirilmektedir. irketimizde e it i e e it ücret yakla  ile objektif ve dünyada 
kabul edilmi  bir metodoloji ile pozisyon seviyesi modeli uygulanmaktad r. Bu model 
ile her bir rol; i  biriminin büyüklü ü, organizasyona etkisi ve katk ; rolün 
gerektirdi i yarat k, ileti im ve bilgi yetkinlikleri boyutlar nda de erlendirilmi tir.   

Çal anlar n ücretleri belirlenirken di er irketlerdeki benzer i  tan  ve pozisyon 
seviyelerindeki roller ile ilgili yap lan ücret ve yan haklar ara rmalar ndan 
yararlan r. Bu ara rmalar sonucunda her bir seviye için minimum ve maksimum 
ücret belirlenir.  

Belirlenen bu ücret aral nda ki iler, yönettikleri i  / fonksiyon biriminin ve bireysel 
hedeflerinin gerçekle mesine ba  performans sonuçlar na göre konumlan rlar. Yine 
bu performans sonuçlar na ba  olarak yönetici performans primleri tespit edilir.  
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Benzer ara rmalar ile çal anlar n yan haklar  di er irketlerle rekabetçi ve irket 
içinde adil olacak ekilde toplam ücretlendirme paketinin içinde belirlenir. Amaç 
yüksek performans  ödüllendirmek ve te vik etmektir. 
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EK/5  

Genel Kurul ç Yönergesi 

Goodyear Lastikleri T.A. . Genel Kurulunun Çal ma Esas ve Usulleri Hakk nda  

ç Yönerge 

NC  BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1-  (1) Bu iç yönergenin ( ç Yönerge”) amac ; Goodyear Lastikleri T.A. . 

( irket”) genel kurulunun çal ma esas ve usullerinin, Kanun, SPKn., ilgili mevzuat ve esas 

sözle me hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu ç Yönerge, irket’in tüm ola an ve 

ola anüstü genel kurul toplant lar  kapsar. 

Dayanak 

MADDE 2- (1) Bu ç Yönerge, Anonim irketlerin Genel Kurul Toplant lar n Usul ve 

Esaslar  ile Bu Toplant larda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanl  Temsilcileri Hakk nda 

Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca haz rlanm r. 

Tan mlar 

MADDE 3- (1) Bu ç Yönerge’de geçen; 

a) Birle im: Genel kurulun bir günlük toplant , 

b) Kanun: 14.02.2011 tarih ve 27846 say  Resmi Gazete’de yay mlanan 6102 say  Türk 

Ticaret Kanunu’nu, 

c) Oturum: Her birle imin dinlenme, yemek aras  ve benzeri nedenlerle kesilen 

bölümlerinden her birini, 

d) SPKn.:  30.12.2012 tarih ve 28513  say  Resmi Gazete’de yay mlanan 6362 say  

Sermaye Piyasas  Kanunu’nu, 

e) irket: Goodyear Lastikleri T.A. .’yi, 

f) Toplant : Ola an ve ola anüstü genel kurul toplant lar , 
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g) Toplant  ba kanl : Kanun’un 419 uncu maddesinin birinci f kras na uygun olarak genel 

kurul taraf ndan toplant  yönetmek üzere seçilen toplant  ba kan ndan, gere inde genel 

kurulca seçilen toplant  ba kan yard mc ndan, toplant  ba kan nca belirlenen tutanak 

yazman ndan ve toplant  ba kan n gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan 

olu an kurulu,  

ifade eder. 

NC  BÖLÜM 

Genel Kurulun Çal ma Usul ve Esaslar  

Uyulacak hükümler 

MADDE 4- (1) Toplant , Kanun’un, SPKn.’nun, ilgili mevzuat n ve esas sözle menin genel 

kurula ili kin hükümlerine uygun olarak yap r. 

Toplant  yerine giri  ve haz rl klar 

MADDE 5- (1) Toplant  yerine, yönetim kurulu taraf ndan düzenlenen haz r bulunanlar 

listesine kay tl  pay sahipleri veya bunlar n temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise 

denetçi, görevlendirilmi  ise Bakanl k temsilcisi, toplant  ba kanl na seçilecek veya 

görevlendirilecek ki iler ve yönetim kurulu taraf ndan aksi kararla lmad  takdirde 

irket’in di er yöneticileri, çal anlar , misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri ve uygun 

görüldü ü takdirde bas n mensuplar  gibi ki iler girebilir.   

(2) Toplant  yerine giri te, gerçek ki i pay sahipleri ile Kanun’un 1527 nci maddesi uyar nca 

kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, 

gerçek ki i pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini 

göstermeleri, tüzel ki i pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve 

bu suretle haz r bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmi  yerleri imzalamalar artt r. 

Söz konusu kontrol i lemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir 

veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen ki i veya 

ki iler taraf ndan yap r. 

(3) Tüm pay sahiplerini alacak ekilde toplant  yerinin haz rlanmas na, toplant  s ras nda 

ihtiyaç duyulacak k rtasiyenin, dokümanlar n, araç ve gereçlerin toplant  yerinde haz r 



 

12 
 

bulundurulmas na ili kin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Gerekti inde toplant  

sesli ve görüntülü ekilde kayda al nabilir. 

Toplant n aç lmas  

MADDE 6- (1) Toplant irket’in merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulundu u 

ehrin elveri li bir yerinde toplan r, önceden ilan edilmi  zamanda yönetim kurulu ba kan  ya 

da ba kan yard mc  veya yönetim kurulu üyelerinden birisi taraf ndan, SPKn. hükümleri, 

Kanun’un 418 inci maddesi ve ilgili hallerde 421 inci maddesinde belirtilen nisaplar n 

sa land n bir tutanakla tespiti üzerine aç r.  

Toplant  ba kanl n olu turulmas  

MADDE 7- (1) Bu ç Yönerge’nin 6 nc  maddesi hükmü uyar nca toplant  açan ki inin 

yönetiminde öncelikle önerilen adaylar aras ndan genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak 

pay sahibi olma zorunlulu u da bulunmayan bir ba kan ve gerek görülürse ba kan yard mc  

seçilir. 

(2) Ba kan taraf ndan en az bir tutanak yazman  gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama 

memuru görevlendirilir. Ba kan ayr ca, elektronik genel kurul sistemine ili kin teknik 

lemlerin toplant  an nda yerine getirilmesi amac yla uzman  ki ileri görevlendirebilir.  

(3) Toplant  ba kanl , toplant  tutana  ve bu tutana a dayanak olu turan di er evrak  

imzalama hususunda yetkilidir. 

(4) Toplant  ba kan  genel kurul toplant  yönetirken Kanun’a, SPKn.’na, ilgili mevzuata, 

esas sözle meye ve bu ç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder. 

Toplant  ba kanl n görev ve yetkileri 

MADDE 8- (1) Toplant  ba kanl , ba kan n yönetiminde a da belirtilen görevleri 

yerine getirir: 

a) Toplant n ilanda  gösterilen adreste yap p yap lmad  ve irket’in merkez adresinde 

veya yönetim merkezinin bulundu u ehrin elveri li bir yerinde toplan p toplanmad  

incelemek. 

b) Genel kurulun toplant ya, esas sözle mede gösterilen ekilde, Kanun, SPKn. ve ilgili di er 

mevzuat hükümlerinde belirtilen esaslar uyar nca, irket’in internet sitesi ve Kamuyu 
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Ayd nlatma Platformu ile Sermaye Piyasas  Kurulu’nca belirlenen di er yerlerde 

yay mlanan ilanla ça p ça lmad , bu ça n, ilan ve toplant  günleri hariç olmak 

üzere, toplant  tarihinden en az üç hafta önce yap p yap lmad , ayr ca irket’in 

internet sitesinde, genel kurul toplant  ilan  ile birlikte, Türk Ticaret Kanunu, sermaye 

piyasas  mevzuat  ve di er ilgili mevzuat uyar nca aç klanmas  gereken bilgilerin kamuya 

aç klan p aç klanmad  incelemek ve bu durumu toplant  tutana na geçirmek. 

c) Toplant  yerine giri  yetkisi olmayanlar n, toplant ya girip girmediklerini ve toplant  yerine 

giri le ilgili olarak bu ç Yönerge’nin 5 inci maddesinin ikinci f kras nda hüküm alt na 

al nan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmedi ini kontrol etmek. 

d) De ikli e gidilmi  ise de iklikleri de içeren esas sözle menin, pay defterinin, yönetim 

kurulu y ll k faaliyet raporunun, denetçi raporlar n, finansal tablolar n, gündemin, 

gündemde esas sözle me de ikli i varsa yönetim kurulunca haz rlanm  de iklik 

tasar n, Sermaye Piyasas  Kurulu’ndan al nan izin yaz  ile esas sözle me de ikli i 

Gümrük ve Ticaret Bakanl n iznine tabi olmas  durumunda Bakanl ktan al nan izin 

yaz  ve eki de iklik tasar n, yönetim kurulu taraf ndan düzenlenmi  haz r bulunanlar 

listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplant ya ça lm sa bir önceki toplant ya ili kin 

erteleme tutana n ve toplant ya ili kin di er gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde 

toplant  yerinde bulunup bulunmad  tespit etmek ve bu durumu toplant  tutana nda 

belirtmek. 

e) Haz r bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula 

kat lanlar n kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin 

do rulu unu kontrol etmek. 

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve irket denetime tabi ise  

denetçinin toplant da haz r olup olmad  tespit etmek ve bu durumu toplant  tutana nda 

belirtmek. 

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çal malar  yönetmek, Kanunda ve SPKn.’nda 

belirtilen istisnalar haricinde gündem d na ç lmas  önlemek, toplant  düzenini 

sa lamak, bunun için gerekli tedbirleri almak. 

h) Birle imleri ve oturumlar  açmak, kapatmak ve toplant  kapatmak. 

i) Müzakere edilen hususlara ili kin karar, tasar , tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri 

genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konu mak isteyenlere söz vermek. 

j) Genel kurulca verilecek kararlara ili kin oylama yapt rmak ve sonuçlar  bildirmek. 
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k) Toplant  için asgari nisab n toplant n ba nda, devam nda ve sonunda muhafaza edilip 

edilmedi ini, kararlar n Kanun ve esas sözle mede öngörülen nisaplara uygun olarak al p 

al nmad  gözetmek. 

l) Kanun’un 436 nc  maddesi uyar nca, oy hakk ndan yoksun olanlar n an lan maddede 

belirtilen kararlarda oy kullanmalar  önlemek, oy hakk na ve imtiyazl  oy kullan na 

Kanun, SPKn. ve esas sözle me uyar nca getirilen her türlü s rlamay  gözetmek. 

m) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tablolar n 

müzakeresi ve buna ba  konular n görü ülmesini, genel kurulun bu konuda karar 

almas na gerek olmaks n bir ay sonra yap lacak toplant da görü ülmek üzere ertelemek. 

n) Genel kurul çal malar na ait tutanaklar n düzenlenmesini sa lamak, itirazlar  tutana a 

geçirmek, karar ve tutanaklar  imzalamak, toplant da al nan kararlara ili kin lehte ve 

aleyhte kullan lan oylar  hiçbir tereddüde yer vermeyecek ekilde toplant  tutana nda 

belirtmek. 

o) Toplant  tutana , yönetim kurulu y ll k faaliyet raporunu, denetime tabi irketlerde 

denetçi raporlar , finansal tablolar , haz r bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa 

seçimlerin oy kâ tlar  ve tutanaklar  ve toplant yla ilgili tüm belgeleri toplant  

bitiminde bir tutanakla haz r bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek. 

Gündemin görü ülmesine geçilmeden önce yap lacak i lemler 

MADDE 9- (1) Toplant  ba kan , genel kurula toplant  gündemini okur veya okutur. Ba kan 

taraf ndan gündem maddelerinin görü ülme s ras na ili kin bir de iklik önerisi olup 

olmad  sorulur, e er bir öneri varsa bu durum genel kurulun onay na sunulur. Toplant da 

haz r bulunan oylar n ço unlu unun karar yla gündem maddelerinin görü ülme s ras  

de tirilebilir. 

Gündem ve gündem maddelerinin görü ülmesi 

MADDE 10- (1) Ola an genel kurul gündeminde a daki hususlar n yer almas  

zorunludur: 

a) Aç  ve toplant  ba kanl n olu turulmas . 

b) Yönetim kurulu y ll k faaliyet raporunun, denetime tabi irketlerde denetçi raporlar n ve 

finansal tablolar n görü ülmesi. 

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibralar . 

d) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi irketlerde denetçinin seçimi. 
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e) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakk , ikramiye ve prim gibi haklar n 

belirlenmesi. 

f) Kâr n kullan m eklinin, da n ve kazanç paylar  oranlar n belirlenmesi. 

g) Varsa esas sözle me de ikliklerinin görü ülmesi. 

h) Sermaye piyasas  mevzuat  ve di er mevzuat uyar nca gündeme al nmas  gerekli konular. 

i) Gerekli görülen di er konular. 

(2) Ola anüstü genel kurul toplant n gündemini, toplant  yap lmas  gerektiren sebepler 

olu turur. 

(3)A da belirtilen istisnalar d nda, toplant  gündeminde yer almayan konular 

görü ülemez ve karara ba lanamaz: 

a)Ortaklar n tamam n haz r bulunmas  halinde, gündeme oybirli i ile konu ilave edilebilir. 

b) Kanun’un 438 inci maddesi uyar nca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, 

gündemde yer al p almad na bak lmaks n genel kurulca karara ba lan r. 

c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden al nmalar  ve yenilerinin seçimi hususlar , y l sonu 

finansal tablolar n müzakeresi maddesiyle ilgili say r ve gündemde konuya ili kin madde 

bulunup bulunmad na bak lmaks n istem halinde do rudan görü ülerek karar verilir. 

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, ba k yükümünün ihlali, birçok 

irkette üyelik sebebiyle görevin ifas nda güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullan lmas  

gibi hakl  sebeplerin varl  halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden al nmas  ve yerine 

yenilerinin seçilmesi hususlar  genel kurulda haz r bulunanlar n oy çoklu uyla gündeme 

al r. 

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara ba lanm  gündem maddesi, haz r bulunanlar n 

oy birli i ile karar verilmedikçe yeniden görü ülüp karara ba lanamaz. 

(5) Yap lan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanl kça veya Sermaye Piyasas  

Kurulu’nca, irket genel kurulunda görü ülmesi veya pay sahiplerine duyurulmas  istenen 

konular gündeme konulur. 

(6) Gündem, genel kurulu toplant ya ça ran taraf ndan belirlenir. 
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Toplant da söz alma 

MADDE 11- (1) Görü ülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay 

sahipleri veya di er ilgililer durumu toplant  ba kanl na bildirirler. Ba kanl k söz alacak 

ki ileri genel kurula aç klar ve ba vuru s ras na göre bu ki ilere söz hakk  verir. Kendisine söz 

ras  gelen ki i, toplant  yerinde bulunmuyor ise söz hakk  kaybeder. Konu malar, bunun 

için ayr lan yerden, genel kurula hitaben yap r. Ki iler kendi aralar nda konu ma s ralar  

de tirebilirler. Konu ma süresinin s rland lmas  halinde, s ras  gelip konu mas  yapan 

bir ki i, konu ma süresi doldu u zaman, ancak kendinden sonra konu acak ilk ki i konu ma 

hakk  verdi i takdirde konu mas , o ki inin konu ma süresi içinde tamamlamak ko uluyla 

sürdürebilir. Di er bir biçimde konu ma süresi uzat lamaz. 

(2) Toplant  ba kan nca, görü ülen konular hakk nda aç klamada bulunmak isteyen yönetim 

kurulu üyeleri ile denetçiye s raya bak lmaks n söz verilebilir. 

(3) Konu malar n süresi, ba kan n veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin 

yo unlu u, görü ülmesi gerekli konular n çoklu u, önemi ve söz almak isteyenlerin say na 

göre genel kurulca kararla r. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konu ma süresinin 

rlanmas n gerekip gerekmeyece ini ve sonra da sürenin ne olaca  konular nda, ayr  ayr  

oylamayla karar verir. 

(4) Kanun’un 1527 nci maddesi uyar nca genel kurula elektronik ortamda kat lan pay 

sahiplerinin veya temsilcilerinin görü  ve önerilerini iletmelerine ili kin olarak an lan madde 

ve alt düzenlemelerde belirlenmi  usul ve esaslar uygulan r. 

Oylama ve oy kullanma usulü 

MADDE 12- (1) Oylamaya ba lamadan önce, toplant  ba kan , oylanacak konuyu genel 

kurula aç klar. Bir karar tasla n oylamas  yap lacak ise, bu yaz  olarak saptan p 

okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçilece i aç kland ktan sonra, ancak usul 

hakk nda söz istenebilir. Bu s rada, talep etmesine ra men kendisine söz verilmemi  pay 

sahibi varsa, hat rlatmas  ve Ba kanca do rulanmas  ko uluyla konu ma hakk  kullan r. 

Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez. 

(2) Toplant da görü ülen konulara ili kin oylar, el kald rmak veya aya a kalkmak ya da ayr  

ayr  kabul veya ret denilmek suretiyle kullan r. Bu oylar toplant  ba kanl nca say r. 

Gerekti inde, ba kanl k, oy say nda yard mc  olmak üzere yeter say da ki iyi 



 

17 
 

görevlendirebilir. El kald rmayanlar, aya a kalkmayanlar veya herhangi bir ekilde beyanda 

bulunmayanlar “ret” oyu vermi  say r ve bu oylar de erlendirmede ilgili karar n aleyhinde 

verilmi  kabul edilir. (3) Kanun’un 1527 nci maddesi uyar nca genel kurula elektronik 

ortamda kat lan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalar na ili kin olarak an lan 

madde ve alt düzenlemelerde belirlenmi  usul ve esaslar uygulan r. 

Toplant  tutana n düzenlenmesi 

MADDE 13-  (1) Toplant  ba kan nca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunlar n sahip 

olduklar  paylar , gruplar , say lar  ve itibari de erlerini gösteren haz r bulunanlar listesi 

imzalan r, genel kurulda sorulan sorular n ve verilen cevaplar n özet olarak, al nan kararlar n 

ve her bir karar için kullan lan olumlu ve olumsuz oylar n say lar n tutanakta aç k bir 

ekilde gösterilmesi ile tutana n Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak 

düzenlenmesi sa lan r. 

(2) Genel kurul tutana  toplant  yerinde ve toplant  s ras nda daktiloyla, bilgisayarla veya 

okunakl ekilde mürekkepli kalem kullan lmak suretiyle el yaz yla düzenlenir. Tutana n 

bilgisayarda yaz labilmesi için toplant  yerinde ç kt lar n al nmas na imkân sa layacak bir 

yaz n olmas artt r. 

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutana n her sayfas , toplant  ba kanl  ile 

kat lm  olmas  halinde Bakanl k temsilcisi taraf ndan imzalan r. 

(4) Tutanakta; irketin ticaret unvan , toplant  tarihi ve yeri, irketin paylar n toplam itibari 

de eri ve pay adedi, toplant da asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay 

adedi, kat lm sa Bakanl k temsilcisinin ad  ve soyad  ile görevlendirme yaz n tarih ve 

say  ile toplant  davetinin ne surette yap ld n belirtilmesi zorunludur. 

(5) Toplant da al nan kararlara ili kin oy miktarlar , hiçbir tereddütte yer vermeyecek ekilde 

rakamla ve yaz yla tutanakta belirtilir. 

(6) Toplant da al nan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutana a geçirtmek 

isteyenlerin ad , soyad  ve muhalefet gerekçeleri tutana a yaz r. 

(7) Muhalefet gerekçesinin yaz  olarak verilmesi halinde, bu yaz  tutana a eklenir. 

Tutanakta, muhalefetini belirten orta n veya temsilcisinin ad , soyad  yaz r ve muhalefet 
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yaz n ekte oldu u belirtilir. Tutana a eklenen muhalefet yaz  toplant  ba kanl  ve 

kat lm sa Bakanl k temsilcisi taraf ndan imzalan r. 

Toplant  sonunda yap lacak i lemler 

MADDE 14- (1) Toplant  ba kan , toplant  sonunda tutana n bir nüshas  ve genel 

kurulla ilgili di er tüm evrak  toplant da haz r bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine 

teslim eder. Taraflar aras nda düzenlenecek ayr  bir tutanakla bu durum tespit edilir. 

(2) Yönetim Kurulu, toplant  tarihinden itibaren en geç on be  gün içerisinde, tutana n 

noterce onaylanm  bir suretini ticaret sicili müdürlü üne vermek ve bu tutanakta yer alan 

tescil ve ilana tabi hususlar  tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. 

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan irketlerce genel kurul tarihinden itibaren 

en geç be  gün içerisinde internet sitesine konulur ve ayr ca sermaye piyasas  mevzuat nda 

öngörüldü ü ekilde ilan edilir. 

(4) Toplant  ba kan  ayr ca, haz r bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplant  

tutana n bir nüshas  kat lm  olmas  halinde Bakanl k temsilcisine teslim eder. 

Toplant ya elektronik ortamda kat lma 

MADDE 15-  (1) Genel kurul toplant na Kanun’un 1527 nci maddesi uyar nca elektronik 

ortamda kat lma imkân  tan nd  durumda yönetim kurulunca ve toplant  ba kanl nca 

yerine getirilecek i lemler Kanun’un 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate al narak ifa 

edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çe itli Hükümler 

Bakanl k temsilcisinin kat  ve genel kurul toplant na ili kin belgeler 

MADDE 16-  (1) Bakanl k temsilcisinin kat  zorunlu olan toplant lar için temsilcinin 

istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ili kin Anonim irketlerin Genel Kurul 

Toplant lar n Usul ve Esaslar  ile Bu Toplant larda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanl  

Temsilcileri Hakk nda Yönetmelik hükümleri sakl r. 
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(2)Genel kurula kat labilecekler ve haz r bulunanlar listesinin haz rlanmas nda, genel kurulda 

kullan lacak temsil belgeleri ile toplant  tutana n düzenlenmesinde birinci f krada belirtilen 

Yönetmelik hükümlerine uyulmas  zorunludur. 

ç Yönergede öngörülmemi  durumlar 

MADDE 17-  (1) Toplant larda, bu ç Yönergede öngörülmemi  bir durumla kar la lmas  

halinde genel kurulca verilecek karar do rultusunda hareket edilir. 

ç Yönergenin kabulü ve de iklikler 

MADDE 18-  (1) Bu ç Yönerge, irket genel kurulunun onay  ile yönetim kurulu taraf ndan 

yürürlü e konulur, tescil ve ilan edilir. ç Yönergede yap lacak de iklikler de ayn  usule 

tabidir. 

ç Yönergenin yürürlü ü 

MADDE 19-  (1) Bu ç Yönerge, irket genel kurul toplant nda kabul edilmi  olup, 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan  tarihinde yürürlü e girer. 
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EK/6  

li kili Taraf lemlerine li kin Rapor 

Goodyear Lastikleri T.A. . 
 

2012 Y li kili Taraf lemlerine li kin Rapor 
 
 
Bu  rapor  Sermaye  Piyasas  Kurulu  (“SPK”) taraf ndan yay mlanan, Seri: IV, No:41 say , 
“Sermaye Piyasas  Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortakl klar n Uyacaklar  Esaslar 
Hakk nda Tebli ”in 5’inci maddesi uyar nca haz rlanm r. An lan hüküm uyar nca, paylar  
MKB’de i lem gören irketler ile ili kili taraflar aras nda sürekli ve yayg nl k arz eden varl k, 

hizmet ve yükümlülük transferi i lemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutar n kamuya 
aç klanacak y ll k finansal tablolarda yer alan aktif toplam n veya brüt sat lar toplam n 
%10’una veya daha fazlas na ula mas  durumunda, irket yönetim kurulu taraf ndan 

lemlerin artlar na ve piyasa ko ullar  ile kar la rmas na ili kin olarak bir rapor 
haz rlanmas  zorunludur. 
 

bu raporun amac , Goodyear Lastikleri T.A. .’nin ( irket”) ili kili taraflarla 
gerçekle tirdi i i lemlerin artlar na ili kin olarak aç klama yap lmas  ve piyasa ko ullar  ile 
kar la ld nda irket ve yat mc lar aleyhine bir sonucun ortaya ç kmam  oldu unun 
gösterilmesidir.  
 
01.01-31.12.2012 hesap dönemi içerisinde irket’in brüt sat lar toplam  1.183.628.520 TL ve 
31.12.2012 itibariyle aktif toplam  ise 581.024.173 TL olarak gerçekle mi tir. 2012 faaliyet 

na ili kin olarak haz rlanan Ba ms z Denetim Raporu’nun 22 No’lu dipnotunda, ili kili 
taraflarla yap lan i lemlere ili kin olarak son derece ayr nt  aç klamalara yer verilmekte 
olup, bu hesap dönemi içinde 58.102.417,30 TL tutar nda veya a an yayg n ve süreklilik arz 
eden varl k, hizmet ve yükümlülük transferleri i lemleri gerçekle tirilmi  olan ili kili 
kurulu lar rapor kapsam na girmektedir.  
 
Bu çerçevede, 4 adet ili kili kurulu  bu kapsama girmekte olup, bu kurulu lar hakk nda 
bilgiler a da yer almaktad r: 
 
Goodyear Dunlop Tires Operations SA – 100% Goodyear Dunlop Tires Europe BV i tirakidir 
Goodyear Middle East FZE – 100% Goodyear SA i tirakidir 
Goodyear Orient Co Pte Ltd – 100% Goodyear Tire & Rubber Co. i tirakidir. 
The Goodyear Tire and Rubber Co. – New York Menkul K ymetler Borsas ’nda 100% halka 
aç kt r 
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irket 2012 y nda ili kili ki ilerden hammadde, ticari mal, yedek parça, sabit k ymet, hizmet 
al mlar  ve lisans sözle mesi kapsam nda al m yapm  olup, ili kili ki ilerine hammadde, yar  
mamul, mamul, ticari mal ve sabit k ymet sat  gerçekle tirmi tir. 
 
Sonuç itibariyle, irket’in 2012 faaliyet y nda ili kili taraflarla yapm  oldu u varl k, hizmet 
ve yükümlülük transferi i lemlerinde, irketimiz pay sahiplerine en üst seviyede de er 
sa lanmas  hedeflenmi  ve i lemler gerçek piyasa ko ullar na ve emsallerine uygun olarak 
gerçekle tirilmi tir. 
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EK/7  

Bilgilendirme Politikas  

Goodyear Lastikleri Türk A. . Bilgilendirme Politikas  
 

1. Amaç 
Bilgilendirme politikas nda amaç, 6102 say  Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), 2499 say  

Sermaye Piyasas  Kanunu, Sermaye Piyasas  Kurulu’nun (“SPK”) Seri:VIII, No:54 say  
“Özel Durumlar n Kamuya Aç klanmas na li kin Esaslar Tebli i” (“Özel Durumlar 
Tebli i”), SPK’n n Seri:IV, No:56 say  “Kurumsal Yönetim lkeleri’nin Belirlenmesine ve 
Uygulanmas na li kin Tebli i” ve di er sermaye piyasas  mevzuat  gere ince, hukuken 
aç klanmas  gereken ya da aç klanabilir hale gelmi  bilgi ve aç klamalar n kamuyla ve mevcut 
ve potansiyel yat mc larla e it ve etkin bir ekilde, zaman nda payla makt r. 

 
2. Sorumluluk 
Bilgilendirme politikas n olu turulmas  ve gerekli güncellemelerin yap lmas ndan 

Goodyear Lastikleri Türk A. . ( irket”) yönetim kurulu sorumludur. Yönetim kurulu 
taraf ndan onaylanan bilgilendirme politikas  (“Bilgilendirme Politikas ”) internet sitesinde 
kamuya aç klan r. Pay Sahipleri ile li kiler Birimi, Bilgilendirme Politikas  ile ilgili her türlü 
hususu gözetmek ve izlemekle ve bu çerçevede, internet üzerinden veya di er her türlü 
yöntemle, irket hakk nda bas n-yay n organlar nda veya internet sitelerinde yer alan haber ve 
söylentilerin takibini yapmakla yükümlüdür. 

 
3. Bilgilendirme Araçlar  

irket, kamunun ayd nlat lmas  ve bilgilendirilmesi amac yla a daki araçlar  kullan r: 
 

(a) stanbul Menkul K ymetler Borsas ’na (“ MKB”) iletilen özel durum aç klamalar , 
(b) MKB’ye iletilen finansal raporlar ile faaliyet raporlar , 
(c) irket resmi internet sitesinde (http://www.goodyear.eu/tr_tr/) yer alan, yat mc  

ili kileri k sm , 
(d) Sermaye piyasas  mevzuat  uyar nca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, 

duyuru metinleri ve di er dokümanlar,  
(e) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (“TTSG”) ve günlük gazeteler arac yla yap lan 

ilan ve duyurular, 
(f) Genel kurul toplant lar ,  
(g) Yaz  bilgi taleplerinin yan tlanmas , 
(h) Yaz  ve görsel bas n arac yla gerçekle tirilen bas n aç klamalar . 

 
Belirli grup yat mc larla tan m toplant  veya bilgilendirme toplant  
gerçekle tirilmeyecek, yat mc lar yukar da belirtilen araçlarla bilgilendirilecektir. 
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4. Özel Durum Aç klamalar  
Özel Durumlar Tebli i uyar nca özel durum aç klamas  yap lmas  gereken hallerde, Tebli  

ekinde yer alan ekle uygun olarak haz rlanan özel durum aç klamalar , MKB Kamuyu 
Ayd nlatma Platformu’na gönderilir.  
Özel durum aç klamalar , Pay Sahipleri ile li kiler Birimi taraf ndan veya bu birimin 
gözetiminde gerçekle tirilir. Ayr ca, bas n-yay n organlar nda ç kan ancak Özel Durumlar 
Tebli i uyar nca özel durum aç klamas  yap lmas  yükümlülü ü do urmayan hususlara ili kin 
olarak, irket taraf ndan söz konusu haber ve söylentilere ili kin bir aç klama yap lmak 
istenmesi durumunda, söz konusu aç klama, tekzip yay mlanmas , bas n aç klamas  yap lmas , 
özel durum aç klamas  gerçekle tirilmesi ve/veya di er herhangi bir yöntemle yap labilir. 
  

5. MKB’ye letilen Finansal Raporlar ile Faaliyet Raporlar  
Finansal raporlar ile faaliyet raporlar , mevzuatta öngörülen süreler içerisinde haz rlanarak 

MKB’ye iletilir.  
 

6. irket nternet Sitesi 
irket resmi internet sitesi (http://www.goodyear.eu/tr_tr/) kamunun ayd nlat lmas nda 

aktif olarak kullan r. irket internet sitesinin yat mc  ili kilerine ili kin k sm nda a daki 
bilgilere yer verilmektedir: 
 

(a) Ticaret sicil bilgileri 
(b) Ortakl k yap  
(c) Yönetim Kurulu üyeleri ve komiteler ili kin bilgiler 
(d) Mali tablolar 
(e) Genel Kurul toplant lar na ili kin bilgiler  
(f) Esas Sözle menin son hali 
(g) Kamuya Aç klanacak bilgiler 
(h) Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 

 
irket taraf ndan internet sitesi yat mc  ili kilerine ili kin bilgiler düzenli olarak 

güncellenmekte olup, ilgili mevzuat gere i yer verilen ba klarda da de iklik 
yap labilmektedir.  
 

7. Sermaye Piyasas  Mevzuat  Uyar nca Düzenlenen zahname vb. Dokümanlar  
Sermaye piyasas  mevzuat  uyar nca sermaye art nda ve mevzuatta belirtilen di er 

hallerde irket taraf ndan haz rlanacak izahname, sirküler, duyuru vb. dokümanlar kamunun 
en do ru ekilde ayd nlat lmas  sa layacak içerikte haz rlan r ve kamuya ilan edilir. 

 
8. TTSG ve Di er Gazeteler Arac yla Yap lan lan ve Duyurular 
TTK ve ilgili mevzuat taraf ndan öngörülen hallerde, ilgili hususlar ticaret siciline tescil 

ve TTSG’de ilan edilir. lgili mevzuat uyar nca zorunluluk bulunmas , SPK taraf ndan ilgili 
mevzuat hükümleri uyar nca talep edilmesi veya irket taraf ndan kamunun e it ve etkin 
ekilde ayd nlat labilmesi amac yla gerekli görülmesi halinde çe itli hususlar günlük 

gazetelerde ilan edilebilir. 
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9. Genel Kurul Toplant lar  
Genel kurul toplant lar ndan önce ve söz konusu toplant lar esnas nda mevzuat uyar nca 

aç klanmas  gerekli hususlara ili kin olarak kamuya gerekli aç klamalar yap r. 
 
10. Yaz  Bilgi Taleplerinin Yan tlanmas  

irket Pay Sahipleri ile li kiler Birimi, irket ile ilgili kamuya aç klanmam , s r 
niteli indeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin irket ile ilgili yaz  bilgi taleplerini 
yan tlamakla yükümlüdür. 

 
11. Bas n Aç klamalar  

irket taraf ndan kamunun e it ve etkin ekilde ayd nlat labilmesi amac yla gerekli 
görülmesi halinde çe itli hususlarda yaz  ve görsel bas na yönelik bas n aç klamalar  
yap labilir. Söz konusu bas n toplant lar nda herhangi bir sunum yap lmas  veya herhangi bir 
rapor aç klanmas  halinde, bu sunum ve raporlara irket’in internet sitesinde yer verilir. 

 
12. çsel Bilginin Gizlili inin Korunmas  
Yönetim Kurulu, sermaye piyasas  arac n de erini ve yat mc lar n yat m karar  

etkileyebilecek henüz kamuya aç klanmam  bilgilerin gizlili ini teminen, gerekti inde her 
türlü teknik olana  kullanmak suretiyle gerekli her türlü tedbiri al r.  

irket, Özel Durumlar Tebli i’nin 16.maddesi uyar nca içsel bilgiye eri imi olanlar n 
listesini haz rlar ve de iklik oldu unda listeyi günceller. Söz konusu liste ve liste üzerinde 
yap lan güncellemeler talep üzerine SPK ve MKB’ye iletilir. 

 
13. dari Sorumlulu u Bulunan Ki ilerin lemleri 
Özel Durumlar Tebli i’nin 19.maddesi uyar nca, sermayeyi temsil eden paylar ve bu 

paylara dayal  di er sermaye piyasas  araçlar na ili kin, irket içinde idari sorumlulu u 
bulunan ki iler ve bunlarla yak ndan ili kili ki iler taraf ndan gerçekle tirilen i lemler, söz 
konusu tebli de yer alan esaslar çerçevesinde MKB’ye bildirilir. dari sorumlulu u bulunan 
ki iler ve bunlarla yak ndan ili kili ki iler, Özel Durumlar Tebli i’nin 4. maddesinin ( ) ve (i) 
bentleri uyar nca belirlenmektedir. 
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EK/8  

Gündem 

1. Aç  ve Toplant  Ba kanl ’n n olu turulmas . 

2. Yönetim Kurulu’nca haz rlanan y ll k faaliyet raporunun okunmas  ve müzakeresi. 

3. Denetçi ve Ba ms z Denetçi raporlar n okunmas . 

4. irket’in 2012 y  finansal tablolar n okunmas , görü ülmesi ve onaya sunulmas . 

5. 2012 faaliyet y nda görevli Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin aklanmas n 

onaya sunulmas . 

6. Yönetim Kurulu’nun, 2012 y  kar n kullan m ekli, da lacak kar pay  oran  ve kar 

da m tarihi konusundaki önerisinin kabulü, de tirilerek kabulü veya reddi. 

7. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin huzur haklar n belirlenmesi. 

8. Dönem içinde ayr lan Yönetim Kurulu Üyesinin  yerine atanm  olan Yönetim Kurulu 

Üyesinin onaya sunulmas .  

9. Yönetim Kurulu Üyesi say n belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi. 

10. Denetçinin seçimi. 

11. irket Esas Sözle mesi’nin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas  Kanunu hükümleri 

gere ince Yönetim Kurulu’nun önerdi i ekliyle de tirilmesinin onaya sunulmas . 

12. Yönetim Kurulu taraf ndan sunulan, irket Genel Kurulu’nun Çal ma Esas ve Usulleri 

Hakk nda ç Yönerge tasla n onaya sunulmas . 

13. Sermaye Piyasas  Kurulu düzenlemeleri uyar nca, 2012 y  içerisinde ili kili taraflarla 

yap lan i lemler hakk nda pay sahiplerine bilgi verilmesi. 

14. 2012 y nda yap lan ba lar hakk nda Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2013 y  ba  

n belirlenmesi. 

15. irket kar da m politikas n belirlenmesine ili kin Yönetim Kurulu’nun önerisinin 

kabulü, de tirilerek kabulü veya reddi. 
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16.  Sermaye Piyasas  Kurulu düzenlemeleri uyar nca irket Bilgilendirme Politikas  

hakk nda pay sahiplerine bilgi verilmesi.   

17. Sermaye Piyasas  Kurulu’nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 say  karar  uyar nca, üçüncü 

ah slar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmedi i hakk nda Genel Kurul’da 

hissedarlara bilgi verilmesi. 

18. 6111 say  Kanun uyar nca 2012 y nda yap lan 2006, 2007, 2008, 2009 y llar na ili kin 

ödemelerin ola anüstü ihtiyatlardan kar lanmas n Genel Kurul’un onay na sunulmas . 

19. Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396’nc  

maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi. 

20. Dilekler. 
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EK/9  

Esas Sözle me Tadil Tasar  

Yeni Metin: 

Amaç ve Konu 

Madde 3   
 

irket; 
(a) Say lanlar ile s rl  olmamak üzere, her tip ve türde d  ve iç lastikler, kay lar, s nai 

ürünler, ayakkab  ürünleri, reçineler, plastikler ve kimyasal maddeler, do al ve yapay 
kauçuk, kauçu a dayal  ürünler, kauçuk bile enleri, kauçu un yerini alan maddeler, 
kauçuk niteli ine sahip veya ayn  amaçla kullan lan maddeler ile k smen veya tamamen 
kauçuktan üretilen maddeleri üretmek, sat n almak, ithal etmek veya ba ka yöntemler 
ile elde etmek, sahip olmak, i lemek, üzerinde çal mak, geli tirmek ve kullanmak, 
satmak, kiralamak, takas etmek, ihraç etmek veya di er yöntemlerle elden ç karmak 
veya paraya çevirmek ve bu maddelerin ticaretini yapmak ve bu maddeler ile ilgili 
hizmetleri  yerine getirmek, her tür ve nitelikteki e yalar ile ta r mallar n üretilmesi, 
sat n al nmas  ve sat lmas  ve bu amaçlar n yerine getirilmesi için gerekli ve uygun 
bulunan bütün i  ve i lemleri yapmak; 

 

(b) Elektrik piyasas  mevzuat na uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve  enerjisi 
ihtiyac  kar lamak üzere otoprodüktör lisans  çerçevesinde üretim tesisi kurmak, 
elektrik ve  enerjisi üretmek, üretim fazlas  olmas  halinde söz konusu mevzuat 
çerçevesinde, üretilen elektrik ve  enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi di er tüzel 
ki ilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kayd yla tesis ve ilgili tüm 
teçhizat ve yak n ithal edilebilmesine ili kin faaliyette bulunmak ve bu faaliyetlerle 
ilgili resmi ve/veya özel kurum ve kurulu larla ve ki ilerle sözle meler akdetmek veya 
feshetmek, resmi (devlet, belediye, yerel veya di er) ve çe itli merciler nezdindeki 

lemleri takip, icra ve ifa etmek, tesisler in a etmek, yeterli ve gerekli personeli 
istihdam etmek, ihalelere kat lmak, her türlü malzeme, makina, hammadde ve mamulü 
sat n almak,  temin etmek, ithal etmek ve 

 

(c) da öngörülen hususlar dâhil, ancak bunlarla s rl  olmamak üzere, mevzuat n 
yasaklamad  her tür iktisadi, finansal ve ticari konularda te ebbüs ve faaliyetlerde 
bulunmak ve mevzuat n icras na olanak verdi i bütün konularla i tigal etmek üzere 
kurulmu tur. 

 

irket’in, faaliyet konusu çerçevesinde ve amaçlar  gerçekle tirmek için Esas Sözle mesi ve 
Sermaye Piyasas  Kurulu’nca uygulanmas  zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim lkeleri’ne 
uymak ve yat mc lar n ayd nlat lmas  teminen özel durumlar n aç klanmas na ili kin 
mevzuat uyar nca gerekli aç klamalar  yapmak kayd yla gerçekle tirebilece i ba ca i  ve 

lemlere a da yer verilmektedir: 
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(a) Sermaye piyasas  mevzuat  ve di er ilgili mevzuat hükümlerine uymak kayd yla tahvil 

ve di er her türlü sermaye piyasas  arac  ihraç etmek, üzerlerinde her türlü hukuki 
tasarrufta bulunmak, bunlar n üzerlerinde kendi lehinde rehin kurmak ve kald rmak; 

 

(b) irket kurmak ve/veya mevcut irketleri devralmak; Sermaye Piyasas  Kanunu 
gere ince örtülü kazanç aktar  yasa na uymak kayd yla özel hukuka ve kamu 
hukukuna göre kurulmu  kurulu lara, irketlere i tirak etmek, gerçek ve tüzel ki ilerle 
ortakl klar kurmak, 

 

(c) Arac k faaliyeti ve portföy yöneticili i faaliyeti niteli inde olmamak üzere kurulmu  
veya kurulacak kamu hukuku ve özel hukuk tüzel ki ilerinin hisse senetlerini, 
tahvillerini ve sair sermaye piyasas  araçlar  pe in veya vadeli olarak sat n almak veya 
satmak, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, bunlar n üzerlerinde kendi 
lehinde rehin kurmak ve kald rmak; 

 

(d) Sermaye Piyasas  Kurulu’nun belirledi i esaslara uymak kayd yla, teminatl  veya 
teminats z olarak bankalardan, di er finansman kurulu lar ndan veya ilgili mevzuat 
hükümleri sakl  kalmak kayd yla di er gerçek ve tüzel ki ilerden k sa, orta ve uzun 
vadeli kredi veya ödünç (borç) almak ve her türlü senedi tanzim, kabul ve ciro etmek; 

 

(e) Yürürlükteki mevzuat uyar nca her türlü ürünün üretilmesi ile her türlü ürün ve 
hizmetlerin pazarlanmas , sat , da , ithalat , ihracat , geli tirilmesi, i letilmesi ve 
kurulmas  ile i tigal etmek; 

 

(f) thal veya ihraç edilecek emtialar n nakliye, sigorta, gümrük ve depolama i lemlerini 
yapmak veya yapt rmak; 

 

(g) Gerekti inde sermaye piyasas  mevzuat n ve ilgili mevzuat n öngördü ü ekil ve 
rlar dahilinde ve gerekli özel durum aç klamalar  yap lmak suretiyle irket’in kendi 

hisse senetlerini iktisap etmek ve gerekti inde elden ç karmak; 
  

(h) Her türlü menkul veya gayri menkul mal  ve varl  iktisap etmek, kiralamak, kiraya 
vermek, satmak, mülkiyetinde veya zilyetli inde bulundurmak; 

 

(i) Rehin, ticari i letme rehni ve ipotek de dahil olmak ancak bunlarla s rl  olmamak 
üzere, menkul ve gayrimenkul mallar  üzerinde ayni haklar tesis etmek, bu haklar  tapu 
kütü ü ve ilgili sicillerine erh ve tescil ettirmek, irket lehine tesis edilen rehin ve 
ipotekleri kald rmak ve irket lehine al nan her türlü teminattan vazgeçmek, sahip 
bulundu u menkul ve gayrimenkulleri, ipotek, rehin ve ticari i letme rehni de dahil 
olmak; ancak bunlarla s rl  olmamak üzere kendi borcu için her ne nam ve ekilde 
olursa olsun teminat olarak göstermek; 
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(j) Sermaye Piyasas  Kurulu’nun belirledi i esaslara uymak  kayd yla, irketin kendi tüzel 
ki ili i ad na, finansal tablolar n haz rlanmas  s ras nda tam konsolidasyon kapsam na 
dahil edilen ortakl klar lehine veya ola an ticari faaliyetlerin yürütülmesi amac yla ve 
mevzuat n izin vermesi halinde di er her türlü ki i ve kurulu lara ve her türlü amaçlarla 
di er üçüncü ah slar lehine teminat, rehin ve ipotek vermek, 

 

(k) Türkiye’de ve yurt d ndaki ekonomik, mali, teknik ve sektöründeki geli meleri 
izleyerek etüt etmek, ettirmek ve bu konularda yay nlar yapmak; 

 

(l) Personeline ve üçüncü ki ilere teknik ve ticari e itim ve dan manl k hizmetleri vermek; 
 

(m) irket faaliyetleri ve i lemleri ile ilgili her türlü reklam ve tan m i leri organize etmek;  
 

(n) irket faaliyetleri ve i lemlerinin pazarlanmas  ve teknik performans n geli tirilmesi 
amac yla ara rmalar ve çal malar yapmak ve bu konuda ilgili kurumlarla i birli i 
yapmak; üretimi art rmak ve kaliteyi geli tirmek için bilimsel çal malar  ve 
ara rmalar  te vik etmek ve desteklemek; 

 

(o) Türkiye’de veya yurt d nda temsilcilik, ube veya irtibat bürolar  açmak; bayilik veya 
acentelik sözle meleri yapmak; 

 

(p) Sermaye Piyasas  Kurulu’nca belirlenen kurallara uyulmas  ve sermaye piyasas  
mevzuat  uyar nca gerekli aç klamalar n yap lmas  kayd yla, çe itli amaçlarla vak f 
kurmak, Türkiye’de kurulmu  vak flara kat lmak, çe itli vak flara, derneklere ve di er 
ki i ve/veya kurumlara da lmak üzere kârdan pay ay rmak, bu vak flara, derneklere 
ve di er ki i ve/veya kurumlara kar da  yapmak ve Genel Kurul taraf ndan 
belirlenecek s r dahilinde ba ta bulunmak;    

 

(r) Faydal  olacak tüm marka, lisans, know-how, franchise, teknik bilgi ve yard m ve di er 
benzer gayrimaddi haklar  ve fikri mülkiyet haklar  devralmak, tescil ettirmek, terkin 
ettirmek, kiralamak, kullanmak, devretmek, tasarrufta bulunmak ve bunlara ili kin 
sözle meler akdetmek ve hukuki muamelelere kat lmak; 

 

(s) Sermaye piyasalar  mevzuat  ile ilgili di er mevzuat çerçevesinde izin verilen tüm 
lemleri, söz konusu mevzuat hükümlerinde ileride yap lacak de iklikleri de 

kapsayacak ekilde ve bunlar için ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli izinler al nm  
olmak kayd yla gerçekle tirmek;  

 

(t) irketin amac  ile do rudan veya dolayl  olarak ilgili olabilecek her türlü ticari, s nai 
veya mali i lem veya fiili ifa ve icra etmek ve sözle meleri akdetmek. irketin amaç ve 
konusunda de iklik yap lmak istenmesi halinde Gümrük ve Ticaret Bakanl  ile 
Sermaye Piyasas   Kurulu’ndan gerekli izinlerin al nmas  gerekmektedir. 
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Merkez ve ubeler 

Madde 4   

irketin merkezi stanbul’dad r. Adresi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:37 
li’ dir. Adres de ikli inde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi’nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmi  adrese yap lan tebligat irkete yap lm  
say r. Tescil ve ilan edilmi  adresinden ayr lm  olmas na ra men, yeni adresini süresi içinde 
tescil ettirmemi irket için bu durum fesih sebebi say r.  

Süre  
Madde 5   
 

irket kesin kurulu  tarihinden itibaren süresiz olarak kurulmu tur. 

Sermaye 

Madde 6   
 

irket Sermaye Piyasas  Kanunu hükümlerine göre kay tl  sermaye sistemini kabul etmi  ve 
Sermaye Piyasas  Kurulu'nun 13 Mart 1987 tarih ve 124 say  izni ile bu sisteme geçmi tir. 

irket’in kay tl  sermayesi 21.000.000. (yirmibir milyon)  TL olup, her biri 0,01- TL (1 
Kuru ) nominal de erde 2.100.000.000 (iki milyar yüz milyon) paya bölünmü tür. 

irketin ç kar lm  sermayesi 11.917.663,97 (onbir milyon dokuzyüzonyedibin 
alt yüzaltm üç virgül doksanyedi ) TL olup, her biri 0,01- TL (1 Kuru ) nominal de erde 
1.191.766.397 (bir milyar yüzdoksanbir milyon yediyüzaltm alt bin üçyüzdoksanyedi) adet 
nama yaz  paya bölünmü tür. Söz konusu ç kar lm  sermaye muvazaadan ari ekilde 
tamamen ve nakden ödenmi tir.  

Kay tl  ve Ç kar lm  Sermayeye li kin Esaslar 
Madde 7   
 

Yönetim Kurulu, gerekli gördü ü zamanlarda, 6102 say  Kanunun esas sermayenin 
art lmas na ili kin hükümlerine ba  kalmaks n bu Esas Sözle me’nin 6.maddesinde 
belirtilen kay tl  sermaye tavan na kadar yeni pay ihraç ederek irket’in ç kar lm  
sermayesini art rmaya yetkilidir. u kadar ki, bu yetki genel kurul taraf ndan en çok be  y l 
süre ile verilmi tir. Bu yetkinin süresi azami be  y ll k dönemler itibar yla genel kurul 
karar yla uzat labilir.  

Mevcut  kay tl  sermaye tavan  izni 2013-2017 y llar  (5 y l) için geçerlidir. 2017 y  sonunda 
izin verilen kay tl  sermaye tavan na ula lamam  olsa dahi, 2017 y ndan sonra yönetim 
kurulunun sermaye art m karar  alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir 
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tavan tutar  için, mevzuat n gerektirmesi halinde Sermaye Piyasas  Kurulu’ndan izin al nmas  
ve genel kuruldan mevzuat n öngördü ü ekilde yeni bir süre için yetki al nmas  zorunludur. 
Söz konusu yetkinin uzat lmamas  durumunda irket kay tl  sermaye sisteminden ç km  
say r.  

Sermayeyi temsil eden paylar kaydile tirme esaslar  çerçevesinde kayden izlenir. 

irket’in sermayesi, gerekti inde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasas  mevzuat  
hükümleri çerçevesinde art labilir veya azalt labilir. 

Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakk n s rland lmas na,  nominal 
de erinin üzerinde veya alt nda pay ihrac na ve yeni pay alma haklar n kullan lmamas  
nedeniyle arta kalan paylar  nominal de erlerinden yüksek bir bedelle halka arz etme 
konular nda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakk  k tlama yetkisi pay sahipleri 
aras nda  e itsizli e yol açacak ekilde kullan lamaz. 

Sermaye Piyasas  Kanunu’nun 18’inci maddesinin yedinci f kras  uyar nca, sermaye 
art n gerçekle tirilmesinden sonra, Esas Sözle me’nin ç kar lm  sermayeyi gösteren 
6’nc  maddesinin yeni ekli yönetim kurulunca tescil ve ilan ettirilir. 

Genel Kurul Toplant lar  ve Genel Kurul Toplant na Elektronik Ortamda Kat m 
Madde 8   

irket Genel Kurullar , ola an veya ola anüstü olarak toplan r. Ola an Genel Kurul, irket’in 
hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde ve y lda en az bir defa; Ola anüstü Genel 
Kurullar ise, irket i lerinin gerektirdi i hallerde ve zamanlarda toplan r. 

Pay sahibi Genel Kurul toplant lar na kendisi kat labilece i gibi pay sahibi olan veya olmayan 
bir vekil arac yla da temsil edilebilir. Genel Kurul toplant lar nda vekaleten oy verme 

lemlerinde sermaye piyasas  mevzuat na uyulur.  

Genel Kurul toplant lar nda, haz r bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir 
oy hakk  vard r. Her pay sahibi veya vekilinin oy hakk , sahip oldu u paylar n nominal 
de erleri toplam n, irket sermayesinin nominal de erinin toplam na oranlanmas yla 
hesaplan r. Genel kurul toplant lar nda oy kullan na ili kin hususlarda sermaye piyasas  
mevzuat na uyulur. 

irket Genel Kurul toplant lar nda, Türk Ticaret Kanunu’nun  genel kurul toplant lar na 
ili kin hükümlerinde yaz  hususlar ile sermaye piyasas  mevzuat  taraf ndan öngörülen 
hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar al r. Genel Kurul toplant lar ndaki toplant  ve 
karar nisab , Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasas  mevzuat  hükümlerine tabidir. 

Genel Kurul, irketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulundu u ehrin elveri li 
bir yerinde toplan r. 

irket’in genel kurul toplant lar na kat lma hakk  bulunan hak sahipleri bu toplant lara,  Türk 
Ticaret Kanununun 1527.  maddesi uyar nca elektronik ortamda da kat labilir. irket, Anonim 

irketlerde Elektronik Ortamda Yap lacak Genel Kurullara li kin Yönetmelik hükümleri 
uyar nca hak sahiplerinin genel kurul toplant lar na elektronik ortamda kat lmalar na,  görü   
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aç klamalar na, öneride bulunmalar na ve oy   kullanmalar na imkan tan yacak elektronik 
genel kurul sistemini kurabilece i gibi bu   amaç için olu turulmu  sistemlerden de hizmet 
sat n alabilir. Yap lacak tüm genel kurul toplant lar nda Esas Sözle me’nin bu hükmü 
uyar nca, kurulmu  olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, an lan 
Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklar  kullanabilmesi sa lan r.    

Elektronik ortamda Genel Kurul toplant lar na ili kin sermaye piyasas  mevzuat na uyulur. 

Genel Kurul Toplant lar na Davet 
Madde 9   

Genel Kurul toplant lar na davet, ortakl n internet sitesi ve Kamuyu Ayd nlatma Platformu 
ile Sermaye Piyasas  Kurulu’nca belirlenen di er yerlerde yay mlanan ilanla, ilan ve toplant  
günleri hariç olmak üzere, toplant  tarihinden en az üç hafta önce, Türk Ticaret Kanunu, 
Sermaye Piyasas  Kanunu ve ilgili di er mevzuat hükümlerinde belirtilen esaslar uyar nca 
yap r. Ayr ca irket’in internet sitesinde, genel kurul toplant  ilan  ile birlikte, Türk Ticaret 
Kanunu, sermaye piyasas  mevzuat  ve di er ilgili mevzuat uyar nca aç klanmas  gereken 
bilgiler kamuya aç klan r. 

Genel Kurul Toplant lar nda Gümrük ve Ticaret Bakanl  Temsilcisinin Bulunmas  
Madde 10   

Gerek ola an ve gerekse ola anüstü Genel Kurul toplant lar nda mevzuatta öngörülmü se 
ilgili bakanl k temsilcisinin bulunmas  ve toplant  tutanaklar n ilgililerle birlikte imza 
edilmesi artt r. Bu husustaki mevzuat aynen uygulan r. Temsilcinin g yab nda yap lacak 
Genel Kurul toplant lar nda al nacak kararlar ve temsilcinin imzas  ta mayan toplant  
tutanaklar  geçerli de ildir. 

Yönetim Kurulu 
Madde 11   

irket’in yönetim ve temsili, en az 5 üyeden olu an Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim 
Kurulu üye say  Genel Kurul taraf ndan, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yap  
çal malar yapmalar na, h zl  ve rasyonel kararlar almalar na ve komitelerin olu umuna ve 
çal malar  etkin bir ekilde organize etmelerine imkan sa layacak ekilde belirlenir.  
Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmas  zorunlu de ildir. 

Tüzel ki iler de yönetim kurulu üyeli ine seçilebilir. Bu halde, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili 
hükümlerinde yer alan esaslara uyulur.  

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasas  mevzuat  uyar nca kurulmas  
zorunlu bulunan komiteleri kurmakla yükümlüdür. Yönetim Kurulu, bu komitelerin  d nda, 
sermaye piyasas  mevzuat na uymak art yla, irket i leri ile ilgili ihtiyaç duyulan komite ve 
komisyonlar  da kurma yetkisine sahiptir.      

Ba ms z yönetim kurulu üyelerine ili kin olarak bu Esas Sözle me’nin 22.maddesi 
hükümlerine uyulur. 
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Yönetim Kurulu’nun Görev Da , Toplant lar , Kararlar  
Madde 12   

Yönetim Kurulu, seçimi takip eden ilk toplant nda, kendi üyeleri aras ndan bir ba kan ve 
ba kan n bulunmad  zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir ba kan vekili seçer. 

Yönetim Kurulu, irket i lerinin ve i lemlerinin gerektirdi i hallerde, yönetim kurulu ba kan  
veya, tek ba kan vekilinin bulunmas  halinde bu ba kan vekilinin, birden fazla ba kan vekili 
bulunmas  halinde ise kendisine görev verilmi  ba kan vekilinin daveti üzerine irket 
merkezinde toplan r. Yönetim Kurulu, ba kan, ba kan vekili ve üyelerinin tamam na yaz  
bildirimde bulunulmak ko ulu ile irket merkezinin bulundu u ilin elveri li bir yerinde veya 
Türkiye Cumhuriyeti s rlar  içinde ya da d nda ba ka bir ilde toplanabilir. Yönetim 
Kurulu’nun asgari toplant  ve karar nisab , Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasas  
mevzuat  hükümlerine göre tespit edilir. 

Yönetim Kurulu kararlar , ba kan, ba kan vekili veya üyelerinden herhangi birisi müzakere 
talebinde bulunmad kça, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerinde yer alan esaslar 
çerçevesinde toplant  yap lmaks n da al nabilir.  

Borçlanma arac  niteli indeki sermaye piyasas  araçlar  ihraç yetkisi, herhangi bir süreyle 
tlanmaks n Yönetim kurulu’na devredilmi tir.  

Elektronik Ortamda Yönetim Kurulu Toplant lar  
Madde 13   

irketin Yönetim Kurulu toplant na kat lma hakk na sahip olanlar bu toplant lara, Türk 
Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyar nca elektronik ortamda da kat labilir. irket, Ticaret 

irketlerinde Anonim irket Genel Kurullar  D nda Elektronik Ortamda Yap lacak Kurullar 
Hakk nda Tebli  hükümleri uyar nca hak sahiplerinin bu toplant lara elektronik ortamda 
kat lmalar na ve oy vermelerine imkan tan yacak Elektronik Toplant  Sistemi’ni kurabilece i 
gibi bu amaç için olu turulmu  sistemlerden de hizmet sat n alabilir. Yap lacak toplant larda 
Esas Sözle me’nin bu hükmü uyar nca kurulmu  olan sistem üzerinden veya destek hizmeti 
al nacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklar  Tebli  
hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sa lan r. 

Elektronik ortamda Yönetim Kurulu toplant lar na ili kin sermaye piyasas  mevzuat na 
uyulur. 

irket’in Yönetim ve Temsili 
Madde 14   

irketin yönetimi ve d ar ya kar  temsili Yönetim Kurulu’na aittir.  

Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya üçüncü ki ilere 
devredebilir. irket ad na düzenlenen belgelerin, ka tlar n, senetlerin ve akdedilen 
sözle melerin geçerli olabilmesi ve irket’i ilzam edebilmesi için, Yönetim Kurulu’nca 
derece, yer ve ekilleri kararla larak, Türk Ticaret Kanunu’nun 40. maddesinin ikinci 

kras  uyar nca Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilân edilen, imza 
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yetkililerinin irket ünvan  ve ka esi alt na vaazedecekleri imzalar  ta mas artt r. Türk 
Ticaret Kanunu’nun 370 ila 373. maddeleri hükümleri sakl r. 

Yönetim Kurulu, düzenleyece i bir iç yönergeye göre, yönetimi, k smen veya tamamen bir 
veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü ki iye devretmeye yetkilidir.  

Yönetim Kurulu’nun Görev Süresi ve Ücreti 
Madde 15   

Yönetim Kurulu üyeleri bir y l süre ile görev yapmak üzere seçilirler. Üyeler yeniden 
seçilebilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Ba kan, Ba kan Vekili ve Üye’lerini görev süreleri 
dolmadan de tirebilir. Görev süresi sona ermeden bo alan Yönetim Kurulu Ba kan, Ba kan 
Vekili veya üyesinin yerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi hükmü uyar nca, yeni 
üye seçilir. Yönetim Kurulu Ba kan ve Ba kan Vekili ile ba ms z üyeler dahil yönetim 
kurulu üyelerinin ücretleri sermaye piyasas  mevzuat  hükümlerine uygun olarak Genel Kurul 
taraf ndan belirlenir. 

Denetçi 
Madde 16   

Türk Ticaret Kanunu’nun 397.  maddesinin dördüncü f kras  uyar nca,  irketin denetime tabi 
olacak  irketler  kapsam na  girmesi  durumunda,  Genel  Kurul  taraf ndan   denetçi  seçilir.       

Denetçi Türk Ticaret Kanunu’nda ve sermaye piyasas  mevzuat nda öngörülen görevleri 
yerine getirmekle yükümlüdür.   

Esas Sözle me De ikli i 
Madde 17   

Esas Sözle me de ikli ine, Sermaye Piyasas  Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanl ’ndan   
izin al nd ktan sonra, ilgili mevzuat  ve i bu Esas  Sözle me hükümlerine uygun  olarak davet 
edilecek Genel Kurul’da karar  verilir. Esas Sözle me’deki de iklikler usulüne uygun   
olarak ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. De iklik karar  üçüncü ki ilere kar  tescilden 
önce hüküm ifade etmez. 

Hesap Dönemi 
Madde 18   

irket’in hesap dönemi takvim y r.  

Finansal Tablo ve Raporlar 
Madde 19   

Sermaye Piyasas  Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar   ile ba ms z    
denetim raporu, Sermaye Piyasas  Kurulu’nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde haz rlan r  
ve kamuya duyurulur.   
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Kâr n Tespiti ve Da      
Madde 20   

irket’in kâr , Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasas  mevzuat  ve genel kabul gören 
muhasebe ilkelerine göre tespit edilir ve belirtilen düzenleme ve ilkeler ile Genel Kurul 
taraf ndan belirlenecek kâr da m politikas  çerçevesinde da r. irket’in hesap dönemi 
sonunda tespit edilen gelirlerinden, irketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi 

irket taraf ndan ödenmesi veya ayr lmas  zorunlu olan miktarlar ile irket taraf ndan 
ödenmesi zorunlu   vergiler dü üldükten sonra   geriye kalan ve y ll k bilançoda görülen safi 
(net) kâr, varsa geçmi  y l zararlar n dü ülmesinden sonra, s ras yla a da   gösterilen 
ekilde  tevzi olunur:   

a)  Türk Ticaret Kanunu’nun 519.maddesi hükümlerine göre %5 genel kanuni yedek akçe 
ayr r.    

b)   Kalandan, varsa y l içinde yap lan ba  tutar n ilavesi ile bulunacak mebla  üzerinden,   
Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasas  mevzuat na uygun olarak Genel Kurul taraf ndan 
belirlenen oran ve miktarda birinci temettü ayr r.   

c)   Yukar daki indirimler yap ld ktan sonra, Genel Kurul, kâr pay n,  Yönetim Kurulu 
üyeleri ile memur, müstahdem ve i çilere, çe itli amaçlarla kurulmu  vak flara, derneklere ve 
bu gibi ki i ve/veya kurumlara da lmas na karar verme hakk na sahiptir.   

d)   Safi kârdan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen mebla lar dü tükten sonra  kalan k sm , 
Genel Kurul, k smen veya tamamen ikinci temettü pay  olarak da tmaya, ola anüstü yedek 
akçe olarak ay rmaya veya bu k sma ili kin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasas  
mevzuat  hükümlerine uygun olarak di er her türlü i lemi gerçekle tirmeye yetkilidir.   

e) Pay sahipleriyle kâra i tirak eden di er kimselere da lmas  kararla lm  olan 
mdan, ödenmi  sermayenin %5’i oran nda kâr pay  dü üldükten sonra bulunan tutar n 

onda biri, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uyar nca genel kanuni yedek akçeye 
eklenir. Kâr pay n ve/veya bilançodaki da lmam  karlar n sermaye art  suretiyle 
hisse olarak da lmas  durumunda genel kanuni yedek akçe ayr lmaz.  

Kanunen ayr lmas  gereken yedek akçeler ve Esas Sözle me’de pay sahipleri için belirlenen 
kâr pay  ayr lmad kça ba ka yedek akçe ayr lmas na, ertesi y la kâr aktar lmas na ve intifa 
senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve irket çal anlar na veya pay sahipleri 

ndaki ki ilere kâr  pay   da lmas na  karar  verilemez. Ayr ca kârdan ikinci temettü 
da lmas  halinde oydan yoksun hisse senetlerinin di er paylar gibi sermaye paylar  
oran nda e it yararlanma haklar  vard r.   

Paylara ili kin kâr pay , da m tarihi itibar yla mevcut paylar n tümüne, bunlar n ihraç ve 
iktisap tarihleri dikkate al nmaks n e it olarak  da r.     

Ortaklara da lmas na karar verilen kar n hangi tarihte ve ne ekilde ödenece i sermaye 
piyasas  mevzuat na uygun olarak Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurul 
taraf ndan kararla r. 

Kâr pay  avans  tutar n hesaplanmas nda ve da nda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 
Esas sözle me hükümlerine uygun olarak da lan kârlar geri istenemez.   
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Mevzuat de ikli i halinde kâr n tespit ve da nda, yeni mevzuat ve irket Genel Kurulu 
kararlar  uygulan r. 

lanlar 
Madde 21    

irkete  ait  ilânlar  Türk    Ticaret    Kanunu,  Sermaye  Piyasas  Kanunu  ve  Sermaye  Piyasas  
Kurulu’nun  düzenlemelerine uygun olarak yap r.   

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum 
Madde 22    
Sermaye Piyasas  Kurulu taraf ndan uygulamas  zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim 
lkeleri’ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaks n yap lan i lemler ve al nan yönetim kurulu 

kararlar  geçersiz olup Esas Sözle me’ye ayk  say r. 

Kurumsal Yönetim lkeleri’nin uygulanmas  bak ndan önemli nitelikte say lan i lemlerde 
ve irketin önemli nitelikte ili kili taraf i lemlerinde ve üçüncü ki iler lehine teminat, rehin ve 
ipotek verilmesine ili kin i lemlerinde Sermaye Piyasas  Kurulu’nun kurumsal yönetime 
ili kin düzenlemelerine uyulur. 

Yönetim Kurulu’nda görev alacak ba ms z üyelerin say  ve nitelikleri Sermaye Piyasas  
Kurulu’nun kurumsal yönetime ili kin düzenlemelerine göre tespit edilir.      

Kanun Hükümlerine At f 
Madde 23    

Bu Esas Sözle me’de hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas  
Kanunu ve di er mevzuat n ilgili hükümleri uygulan r.  

6762 Say  Kanun Uyar nca Görev Yapan Denetçi 
Geçici Madde 1  

irket’in 6762 Say  Kanun uyar nca görev yapan denetçisinin görev süresi, irket’in Türk 
Ticaret Kanunu’nun 397. maddesinin dördüncü f kras  uyar nca denetime tabi olacak irketler 
kapsam na girmesi durumunda, hangisi daha önce ise,  Türk Ticaret Kanunu’nun 400. 
Maddesinde öngörülen denetçinin seçildi i tarihte veya 31.03.2013 tarihinde sona erer.  

Eski Metin: 

MAKSAT VE MEVZUU 

(Ticaret Sicili Gazetesi’nin 20 May s 2004 tarih ve 6053 say  nüshas nda ne redildi i gibi 
de tirilmi eklidir.) 

MADDE 3 

irketin maksat ve mevzuu ba ca unlard r : 
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A. Tahdidi tazammun etmemek üzere her tip ve nev'ide d  ve iç lastikler, kay lar, s nai 
mamuller, ayakkab  mamulleri, reçineler, plastikler ve kimyevi maddeler dahil olmak üzere, 
tabii ve sun'i kauçuk, kauçuk mürekkebat , kauçu un yerini alan maddeler, kauçuk evsaf na 
haiz veya ayn  maksatla kullan lan maddeler ile k smen veya tamamen kauçuktan imal edilen 
maddeleri istihsal ve imal etmek, sat nalmak, ithal etmek veya ba ka suretler ile elde etmek, 
sahip olmak, i lemek, 

üzerinde çal mak, inki af ettirmek ve kullanmak, satmak, kiralamak, mübadele  

etmek, ihraç etmek veya sair suretlerle elden ç karmak veya paraya çevirmek ve umumiyetle 
bu maddelerin ticareti ile i tigal etmek ve bu maddeler ile alakal  

hizmetleri  ifa etmek, her nev'i ve vas ftaki e yalar ile menkul mallar n imali, sat n al nmas  
ve sat lmas  i leri ile i tigal etmek ve bu maksatlar n yerine getirilmesi için lüzumlu ve uygun 
bulunan bilcümle muameleleri ve i leri yapmak, 

 

B. irketin maksad  ile do rudan do ruya veya dolay yla alakal  olabilecek her türlü 
ticari, s nai veya mali muamelelere veya faaliyetlere giri mek ve bu kabil muameleleri ve 

leri ifa ve icra etmek, ayn ekilde kurulmu  olan irketlere kanun ile verilmi  olan bilcümle 
selahiyetleri kullanmak, 

 

C. irketin herhangi bir i i ile alakal  veya faydal  her türlü gayrimenkul mallar  ve 
gayrimenkul mallara müteallik ayn  haklar  sat n almak, satmak ve bunlara tasarruf etmek, 

 

D. irketin maksatlar ndan herhangi birisi için uzun veya k sa vadeli ödünç para almak ve 
herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro etmek ve her nev'i tahvil ve  finansman 
bonosu ç karmak ve irketin  menkul ve gayrimenkul mallar  k smen veya tamamen 
ipotek etmek, rehin  olarak göstermek veya sair suretle bunlar n tediyesini teminat 
alt na almak ve  ayr ca irket alacaklar n temini için ba kalar n menkul ve 
gayrimenkul mallar   üzerinde irket lehine ipotek menkul ve gayrimenkul mallar  
üzerinde irket lehine ipotek tesis etmek, bunlar  rehin olarak almak, ipotekleri 
kald rmak (fek etmek), rehinli mallar  kurtarmak ve bunlara müteferri  muameleleri 
yapmak. (Sermaye Piyasas  Kurulu düzenlemeleri uyar nca, irketin kendi tüzel 
ki ili i ad na, finansal tablolar n haz rlanmas  s ras nda tam konsolidasyon kapsam na 
dahil edilen ortakl klar lehine veya ola an ticari  faaliyetlerin yürütülmesi amac yla,  
di er muameleleri yapmak (Sermaye Piyasas  Kurulu düzenlemeleri uyar nca, irketin 
kendi tüzel ki ili i ad na, finansal tablolar n haz rlanmas  s ras nda tam konsolidasyon 
kapsam na dahil edilen ortakl klar lehine veya ola an ticari faaliyetlerin yürütülmesi 
amac yla,  di er üçüncü ah slar lehine verdi i teminat, rehin ve ipotekler d nda, 
üçüncü ah slar lehine teminat, rehin ve ipotek verilemez), 
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E. irket mevzuuna giren i ler ile i tigal etmek üzere irket kurmak ve kurulmu  veya 
kurulacak irketlere erik veya hissedar olarak i tirak etmek. 

F. Elektrik piyasas  mevzuat na uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve  enerjisi 
ihtiyac  kar lamak üzere otoprodüktör lisans  çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve 

 enerjisi üretmek, üretim fazlas  olmas  halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen 
elektrik ve  enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi di er tüzel ki ilere ve serbest 
tüketicilere satmak ve ticari olmamak kayd yla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yak n ithal 
edilebilmesine ili kin faaliyette bulunmak ve bu faaliyetlerle ilgili resmi ve/veya özel kurum 
ve kurulu larla ve ki ilerle sözle meler akdetmek veya feshetmek, resmi (devlet, belediye, 
yerel veya sair) ve bilumum merciler nezdindeki i lemleri takip, icra ve ifa etmek, tesisler 
in a etmek, yeterli ve gerekli personeli istihdam etmek, ihalelere kat lmak, her türlü malzeme, 
makina, hammadde ve mamulü sat n almak,  temin etmek, ithal etmek. 

Yukar da gösterilen i lerden ba ka, ileride irket için faydal  veya lüzumlu görülen ba ka 
lere de giri ilmesi arzu edildi i takdirde, dare Meclisi bu maksatla yaz  bir teklif 

haz rlayarak Umumi Heyetin tasvibine arzedecek ve dare Meclisince yap lan teklifin kabul 
edildi i hakk nda Umumi Heyet'çe bir karar verilmesi üzerine, irket yap lmas  arzu edilen 

leri yapmak hakk  haiz olacakt r. 

Esas Mukavelenamenin tadili mahiyetinde olan bu karar n tatbiki için Sermaye Piyasas  
Kurulu ve di er gerekli mercilerden izinler al nacakt r. 

RKET N MERKEZ VE UBELER  

MADDE 4 

irket'in merkezi stanbul'dad r.  irket, Ticaret Bakanl 'na malumat vermek art  ile, yurt 
içinde ve d nda ubeler açabilir. 

MÜDDET 

MADDE 5 

irket kat'i kurulu u tarihinden ba lamak üzere, gayri muayyen bir müddet için kurulmu tur. 

SERMAYE 

(Ticaret Sicili Gazetesi’nin 13 Nisan, 2000 tarih ve 5023 say  nüshas nda ne redildi i gibi 
de tirilen eklidir.) 

MADDE 6 

irket 2499 say  kanun hükümlerine göre kay tl  sermaye sistemini kabul etmi  ve Sermaye 
Piyasas  Kurulu'nun 13 Mart 1987 tarih ve 124 say  izni ile bu sisteme geçmi tir. 
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irketin kay tl  sermayesi 21.000.000.000.000.- TL olup, her biri 500.- TL itibari k ymette 
42.000.000.000 pay'a bölünmü tür. 

Hazine Müste arl , Yabanc  Sermaye Genel Müdürlü ü, 1.500.000.000.000 TL olan kay tl  
sermaye tavan n 21.000.000.000.000.- TL's na ç kar lmas na  1 Mart 1999 tarih ve 14521 
say  yaz  ile müsaade etmi tir. 

irketin ç kar lm  sermayesi 7.945.109.315.500.- TL olup, beheri 500.- TL nominal de erde 
15.890.218.631 nama yaz  paya bölünmü tür. 

Yönetim Kurulu hisse senetlerini 500.- TL ve/veya 500.- TL'nin katlar eklinde kupürler 
halinde bast rabilir. 

Yönetim Kurulu, hisselerin devir ve fera  edildi i ahs n ba ka bir irket, veya bir lastik 
irketi ile ilgili yahut böyle bir irket nam na hareket eden bir ah s oldu u, veya herhangi bir 

seriden bir seferde sermayenin en az yüzde onu ve daha fazlas  kadar hissenin devredildi i 
hallerde, bu hisse devirlerini pay sahipleri defterine kay ttan imtina etmek hakk na sahiptir. 

Sermaye artt mlar nda, Yönetim Kurulu rüçhan haklar n kullan lmamas  nedeniyle arta 
kalan hisse senetlerini itibari de erlerinden yüksek bir bedelle halka arzetme e yetkilidir. 

DARE MECL  

MADDE 7 

irketin i leri ve idaresi, Umumi Heyet taraf ndan Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun 
olarak seçilecek be ten (5) a  olmamak üzere te kil olunacak bir dare Meclisi taraf ndan  
idare olunur.  Bu suretle seçilen dare Meclisi azalar  hissedar olabilecekleri gibi, hissedar 
olan hükmi ah slar n mümessilleri de olabilirler. 

dare Meclisi, Sermaye Piyasas  Kanunu'nun 12. ci maddesi uyar nca, Türk Ticaret 
Kanunu'nun esas sermayesinin artt lmas na ili kin hükümlerine ba  kalmaks n gerekli 
gördü ü zamanlarda ç kar lm  sermayeyi bir defada veya parti parti 6. c  maddede yaz  
kay tl  sermayeye  kadar artt rmaya ve Sermaye Piyasas  Kanunu'nun  13.cü maddesine göre 
yine  Türk Ticaret Kanunu'nun 423. ve 424. cu maddeleri hükümlerine ba  kalmaks n 
tahvil ve finansman bonosu ihrac na ve hisse senetlerini birden fazla pay  temsil eden kupürler 
halinde birle tirmeye yetkilidir. 

daki ah slar ilk dare Meclisi azas  olarak seçilmi lerdir : 

1. EDWIN H THOMAS 

(The Goodyear Tire & Rubber Company'i temsilen). 

2. HOWARD L HYDE 

(The Goodyear Tire & Rubber Company'i temsilen). 

3. G N CHAMBERS 
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(The Goodyear Tire & Rubber Company'i temsilen) 

4. KENNETH F TILLOTSON 

(The Goodyear Tire & Rubber Company'i temsilen) 

5. EUGENE BORNHAUSER 

(The Goodyear Tire & Rubber Company'i temsilen) 

6. RICHARD W NEWELL 

(The Goodyear Tire & Rubber Company'i temsilen) 

7. CAB R SELEK 

(Türkiye Garanti Bankas  A. .'yi temsilen). 

8. RIFAT YALMAN 

9. TAYYAR ÇULLU 

DARE MECL 'nin MÜDDET  

MADDE 8 

lk dare Meclisi azalar , irketin ilk mali senesine ait hesaplar n Umumi Heyetçe tetkik ve 
tasdikini müteakip hitam bulacak olan bir müddet için seçilmi lerdir.  Bundan sonra, dare 
Meclisi azalar  hizmet gördükleri mali seneye ait irket hesaplar n Umumi Heyetçe tetkik ve 
tasdikine kadar bir sene müddetle seçileceklerdir.  Müddeti hitam bulan bir azan n tekrar 
seçilmesi caizdir.  Umumi Heyet diledi i takdirde, dare Meclisi azalar  her zaman 
de tirebilir. 

Ölüm, istifa ve sair sebepler ile vukubulan inhilalleri doldurmak maksad  ile dare Meclisi 
münasip görece i ah slar  intihap edecek ve bu ah slar müteakip Umumi Heyet içtima na 
kadar vazifede kalacaklard r.  Bu suretle seçilecek yeni azalar, yerlerine geçtikleri azalar n 
müddetlerini dolduracaklard r. 

DARE MECL  TOPLANTILARI 

MADDE 9 

dare Meclisi, irketin i leri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplan r.  dare Meclisi'nin 
muteber olarak toplant ya ça lm  olmas  için, dare Meclisi toplant  için lüzumlu olan 
nisab n toplant da haz r olmas  icap eder.  Nisap, dare Meclisi azalar n yar dan bir fazlas  
ile has lolur ve kesirler nazar  itibare al nmaz.  Toplant  s ras nda nisab n zail olmas  halinde 
toplant  talik olunur.  dare Meclisi kararlar , toplant da haz r bulunan azalar n ekseriyet reyi 
ile verilecektir. 
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dare Meclisi, Türk Ticaret Kanunu'nun  330.cu maddesi hükmüne tevfikan dare Meclisi 
azalar n yaz  muvafakatlar  almak suretiyle de karar verebilir.  dare Meclisi toplant lar , 
karar defterine yaz lmal  ve alt  haz r olan dare Meclisi reisi ve azalar  ve katip taraf ndan 
imzalanmal r. 

RKET'in TEMS  

MADDE 10 

irketin idare ve temsili, dare Meclisine aittir.  Mutad ve müteamel olanlar hariç olmak 
üzere, irket taraf ndan verilecek bütün evrak n ve aktolunacak mukavelelerin muteber olmas  
için bunlar n irketin resmi mühürü alt nda en az dare Meclisi azalar ndan ikisinin (2) veya 
irketi ilzama selahiyetli k nanlar n imzas  ta mas  laz md r. 

DARE MECL  AZALARININ VAZ FELER  

MADDE 11 

dare Meclisi bir k m selahiyetlerini murahhas azalara ve di er ah slara devir edebilir.  Bu 
takdirde, bunlar n selahiyetleri ve irketi ne suretle temsile selahiyetleri olaca , dare Meclisi 
taraf ndan tesbit olunacakt r. 

DARE MECL  AZALARININ ÜCRET  

MADDE 12 

dare Meclisi azalar  miktar ve tediye ekli Umumi Heyetçe tesbit edilecek olan bir mebla  
tahsisat olarak alabilirler. 

MURAKIPLAR 

MADDE 13 

Umumi Heyet, hissedarlar aras ndan veya hariçten bir seneyi tecavüz etmemek üzere birden 
üçe (3) kadar murak p seçebilir.  Murak plar n tekrar intihaplar  caizdir.  Kamuran Sertel  bir 
sene için ilk murak p seçilmi tir. 

MURAKIPLARIN VAZ FELER  

MADDE 14 

Murak plar Türk Ticaret Kanunu'nun 353.cü maddesinde say lan vazifelerin ifas  ile mükellef 
olmaktan ba ka, irketin iyi idaresinin temini ve irket menfaatlerinin korunmas   

hususunda lüzumlu görecekleri bütün tedbirlerin al nmas  için dare Meclisine teklifte 
bulunmaya ve icap etti i takdirde, Umumi Heyeti toplant ya ça rmaya ve toplant  
ruznamesini tesbite ve Türk Ticaret Kanunu'nun 354. cü maddesinde zikri geçen raporu 
haz rlamaya selahiyetlidir. 
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Mühim ve müstacel olan hallerde murak plar, bu selahiyetlerini derhal kullanmak 
mecburiyetindedirler.  Murak plar kanun ve bu esas mukavelename ile kendilerine verilen 
vazifeleri iyi yapmamaktan dolay  münferiden ve müteselsilen mes'uldürler. 

UMUM  HEYET 

(Ticaret Sicili Gazetesi'nin 2 May s 1986 tarih ve 1506 say  nüshas nda ne redildi i gibi 
de tirilmi eklidir.) 

MADDE 15 

Umumi Heyetler, adi ve fevkalade olarak toplan r.  Adi Umumi Heyet'ler, irketin hesap 
senesinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir kere toplan rlar. 

Bu toplant larda, geçmi  senenin, umumi faaliyetleri ve hesaplar  ve ruznamede de yaz  
di er hususlar müzakere edilir ve karara ba lan r.  Fevkalade Umumi Heyet'ler, irket 

lerinin icap ettirdi i hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelename hükümleri 
dairesinde toplan rlar ve lüzumlu kararlar  verirler. 

Umumi Heyet, toplant  ba kan , en çok hisseye sahip bulunan hissedarlar aras ndan rey 
toplamaya memur iki ki i, ve bir veya daha çok katip seçer.  Toplant  zab tnamelerinin, 
Hükümet Komiseri, Toplant  Reisi, rey toplamaya memur olanlar ile katip veya katipler 
taraf ndan imzalanmas  caizdir. 

TOPLANTI YER  

MADDE 16 

Umumi Heyet'ler irketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulundu u ehrin münasip 
di er bir yerinde toplan rlar.  Türk Ticaret Kanunu'nun 371.ci maddesi hükümleri mahfuzdur. 

TOPLANTILARDA KOM SER BULUNMASI 

MADDE 17 

Adi ve fevkalade olarak toplanacak olan Umumi Heyet toplant lar ndan en az yirmi (20) gün 
evvel Ticaret Bakanl 'na malumat verilmesi ve ruzname ile buna ait evrak n birer 
suretlerinin mezkur Bakan'l a gönderilmesi laz md r. 

Bütün toplant larda, Ticaret Bakanl  Komiserinin haz r bulunmas artt r.  Komiserin 
yab nda yap lacak Umumi Heyet toplant lar nda al nacak kararlar muteber de ildir. 

TOPLANTILARDA N SAP 

(Ticaret Sicili Gazetesinin 2 May s 1986 tarih ve 1506 say  nüshas nda ne redildi i gibi 
de tirilmi eklidir.) 
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MADDE 18 

Türk Ticaret Kanunu'nda ve bu esas mukavelenamede hilaf na hüküm olmad kça Umumi 
Heyet'ler, irket sermayesinin en az yar  (1/2) temsil eden hissedarlar n huzuru ile 
toplan rlar. 

Birinci toplant da nisap olmad  takdirde, hissedarlar, ikinci bir toplant  yapmaya davet 
edilirler.  kinci toplant da da irket sermayesinin yar  (1/2) temsil eden hissedarlar n haz r 
bulunmas art  ile, ikinci toplant da haz r bulunan hissedarlar n müzakere yapmaya ve 
kararlar almaya selahiyetleri vard r. 

REY HAKKI 

MADDE 19 

Adi ve fevkalade Umumi Heyet toplant lar nda haz r bulunan hissedarlar n veya 
mümessillerinin her hisse için bir (1) reyi olacakt r.  Türk Ticaret Kanunu'nun 373.cü maddesi 
hükümleri mahfuzdur.  Umumi Heyet toplant lar nda kararlar Türk Ticaret Kanunu'nun derpi  
edilmi  olan istisnai haller hariç olmak üzere, asaleten veya vekaleten haz r bulunanlar n 
ekseriyeti ile al nacakt r. 

TEMS L 

(Ticaret Sicili Gazetesi’nin 15 Nisan 1999 tarih ve 4771 say  nüshas nda ne redildi i gibi 
de tirilmi eklidir.) 

MADDE 20 

Türk Ticaret Kanunu'nun  360. c  maddesinin 2.ci f kras  hükümlerine göre, kendilerine 
verilmi  olan haklar mahfuz kalmak art  ile, Umumi Heyet toplant lar nda hissedarlar 
kendilerini temsil etmek maksad yla di er hissedarlardan veya hariçten mümessil tayin 
edebilirler.  irkette hissedar olan mümessiller kendi reylerinden ba ka temsil ettikleri 
hissedar n sahip oldu u reyleri de kullanmak hakk na haizdirler.  Temsil vesaikas n eklini 
dare Meclisi tespit eder.  Vekaleten oy kullanmaya ili kin Sermaye Piyasas  Kurulu 

düzenlemeleri sakl r. 

LAN 

(Ticaret Sicili Gazetesi’nin 15 Nisan 1999 tarih ve 4771 say  nüshas nda ne redildi i gibi 
de tirilmi eklidir.) 

MADDE 21 

Türk Ticaret Kanunu'nun 37.ci maddesinin 4.cü f kras  hükümleri mahfuz kalmak art  ile 
irkete ait ilanlar irket merkezinin bulundu u yerde inti ar eden bir gazete ile Ankara'da 

Ticaret Sicili Gazetesi'nde yap r.  

Umumi Heyet'in toplant ya ça lmas na ait ilan n Türk Ticaret Kanunu'nun 368'inci maddesi 
hükümleri dairesince ve ilan ve toplant  günleri hariç olmak üzere, en az iki (2) hafta evvel 
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yap lmas  laz md r.  Sermayenin azalt lmas  ve tasfiye  hallerinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 
397. ve 439. cu maddeleri hükümlerine riayet edilecektir.  lanlara ili kin Sermaye Piyasas  
Kurulu düzenlemeleri sakl r. 

REYLER N KULLANILMA EKL  

(Ticaret Sicili Gazetesi’nin 15 Nisan 1999 tarih ve 4771 say  nüshas nda ne redildi i gibi 
de tirilmi eklidir.) 

MADDE 22 

Umumi Heyet toplant lar nda reyler, el kald rmak sureti ile kullan r.  Ancak, haz r bulunan 
hissedarlardan temsil ettikleri sermayenin onda birine (1/10) sahip bulunanlar n talebi üzerine 
gizli rey'e ba vurmak laz md r.  Vekaleten oy kullanmaya ili kin Sermaye Piyasas  Kurulu 
düzenlemeleri sakl r. 

ESAS MUKAVELENAMEN N TAD  

(Ticaret Sicili Gazetesi’nin 15 Nisan 1999 tarih ve 4771 say  nüshas nda ne redildi i gibi 
de tirilmi eklidir.) 

MADDE 23 

Bu esas mukavelenamede yap lacak bilumum de ikliklerin tekemmül ve tatbiki, Ticaret 
Bakanl 'n n iznine ve Sermaye Piyasas  Kurulu’nun onay  ile Türk Ticaret Kanunu'nun 385. 
ve 386.c  maddeleri hükümlerine ba  olacakt r.  Bu kabil de iklikler, usulü dairesinde 
tasdik ve Ticaret Siciline tescilini müteakip ilanlar  tarihinden itibaren  muteber 
addolunacaklard r. 

SENEL K RAPORLAR 

(Ticaret Sicili Gazetesi’nin 15 Nisan 1999 tarih ve 4771 say  nüshas nda ne redildi i gibi 
de tirilmi eklidir.) 

MADDE 24 

dare Meclisi ve murak plar n raporlar  ile Umumi Heyet zab tnamesinden ve Umumi 
Heyet'te haz r bulunan hissedarlardan isim ve hisseleri miktar  gösteren cetvelden üç'er (3) 
nüsha, Umumi Heyet'in son toplant ndan en geç bir ay içinde Ticaret Bakanl 'na 
gönderilecek veya toplant da haz r bulunan komisere verilecektir. 

Sermaye Piyasas  Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile ba ms z 
denetlemeye tabi olunmas  durumunda ba ms z denetim raporu Kurul’ca belirlenen usul ve 
esaslar dahilinde Kurul’a gönderilir ve kamuya duyurulur. 
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SENEL K HESAPLAR 

MADDE 25 

irketin hesap senesi, Ocak ay n birinci gününden ba lar ve Aral k ay n sonuncu günü 
biter.  Bununla beraber, birinci hesap senesi istisnai olarak, irketin kat'i surette kurulu u 
tarihi ile ayn  senenin Aral k ay n sonuncu günü aras ndaki müddeti ihtiva eder. 

KAR'LARIN TEVZ  

(Ticaret Sicili Gazetesi’nin 15 Nisan 1999 tarih ve 4771 say  nüshas nda ne redildi i gibi 
de tirilmi eklidir.) 

MADDE 26 

irketin bir senelik faaliyetinden elde edilen gelirlerden amortisman bedelleri, vergiler ve 
bütün masraflar n tenzilinden sonra geri kalan miktar irketin safi kar  te kil edecektir.   

Bu safi kârdan  ödenmi  sermayenin be te birine (1/5) var ncaya kadar yüzde be  (%5) kanuni 
ihtiyat akçesine tahsis olunacakt r. 

Kanuni ihtiyat akçesi ayr ld ktan sonra, safi kar n geri kalan k sm ndan hissedarlara (ödenmi  
sermayeyi temsil eden hissedarlar) birinci temettü olarak ayr lacak k m tefrik olunur.  
Birinci temettü oran  Sermaye Piyasas  Kurulu'nca saptanan miktard r. 

Yasa hükmü ile ayr lmas  gereken yedek akçeler ile esas sözle mede pay sahipleri için 
belirlenen birinci temettü ayr lmad kça, ba ka yedek akçe ayr lmas na, ertesi y la kar 
aktar lmas na karar verilemez.  Safi kardan % 5 kanuni yedek akçe ve Sermaye Piyasas  
Kurulu'nun tespit etti i orandan birinci temettü ç kar ld ktan sonra kalan kar, Genel Kurul'un 
takdirindedir.  Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3. cü maddesi hükmü mahfuzdur. 

Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve i çilere kârdan pay da labilmesi için 
esas sözle mede hüküm bulunmas artt r.  Yasa hükmü ile ayr lmas  gerken yedek akçeler ile 
esas sözle mede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayr lmad kça, ba ka yedek akçe 
ayr lmas na, ertesi y la kâr aktar lmas na ve yönetim kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve 

çilere kârdan pay da lmas na karar verilemez. 

KAR' n TEVZ  TAR  

(Ticaret Sicili Gazetesi’nin 15 Nisan 1999 tarih ve 4771 say  nüshas nda ne redildi i gibi 
de tirilmi eklidir.) 

MADDE 27 

Senelik kâr n hissedarlara hangi tarihte ve ne ekilde tevzii olunaca dare Meclisi'nin teklifi 
üzerine, Sermaye Piyasas  Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Umumi Heyet taraf ndan 
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kararla r.  Bu esas mukavelename hükümlerine uygun olarak tevzii edilen kârlar geri 
istenemez. 

HT YAT AKÇELER  

(Ticaret Sicili Gazetesi’nin 15 Nisan 1999 tarih ve 4771 say  nüshas nda ne redildi i gibi 
de tirilmi eklidir.) 

MADDE 28 

Kanuni ihtiyat akçesi, herhangi bir sebep ile, ödenmi  sermayenin be te birinden (1/5) a  
dü er ise, kanuni ihtiyat akçesi bu miktara bali  oluncaya kadar safi kârdan yüzde be  (%5) 
ayr lacakt r.  26.c  maddede zikri geçen ihtiyat akçesi, irket zararlar n kapat lmas , i lerin 
iyi gitmedi i zamanlarda i letmenin idaresi ve i sizli in önlenmesi veya neticelerinin 
hafifletilmesi için kullan lacakt r.   

ESAS MUKAVELENAMEN N TAB'  ve TEVZ  

MADDE 29 

irket, bu esas mukavelenameyi tab ettirerek, hissedarlara tevzii edecek ve on (10) nüshas  
Ticaret Bakanl 'na gönderecektir. 

KANUN  HÜKÜMLER 

(Ticaret Sicili Gazetesi’nin 15 Nisan 1999 tarih ve 4771 say  nüshas nda ne redildi i gibi 
de tirilmi eklidir.) 

MADDE 30 

Bu esas mukavelenamede derpi  olunmayan hususlar hakk nda Türk Ticaret Kanunu  ve 
Sermaye Piyasas  Kanunu hükümleri tatbik olunacakt r.   

KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM 

MADDE 31 

Sermaye Piyasas  Kurulu taraf ndan uygulamas  zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim lkelerine 
uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaks n yap lan i lemler ve al nan yönetim kurulu kararlar  
geçersiz olup esas sözle meye ayk  say r. 

Kurumsal Yönetim lkelerinin uygulanmas  bak ndan önemli nitelikte say lan i lemlerde ve 
irketin her türlü ili kili taraf i lemlerinde ve üçüncü ki iler lehine teminat, rehin ve ipotek 

verilmesine ili kin i lemlerinde Sermaye Piyasas  Kurulu’nun kurumsal yönetime ili kin 
düzenlemelerine uyulur. 

Yönetim kurulunda görev alacak ba ms z üyelerin say  ve nitelikleri Sermaye Piyasas  
Kurulu’nun kurumsal yönetime ili kin düzenlemelerine göre tespit edilir. 

 


