
   

 

 

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.’nin 29 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul 

Toplantısında Sorulan Tüm Sorular ve Bu Sorulara Verilen Cevaplar 

 

Gündemin 2. maddesinde Toplantı Başkanı, faaliyet raporu üzerine söz almak isteyen olup 

olmadığını sordu. Sabri Güven vergi cezasının tutarı hakkında bilgi talep etti. İlhan Dalgıç söz 

alarak vergi cezası sırasında görev yapanların ve sorumluların şirkette görev yapıp yapmadıklarını 

sordu. Toplantı Başkanı sorulara cevap vermek üzere Mahmut Sarıoğlu’nu kürsüye davet etti. 

Mahmut Sarıoğlu kürsüye bilgi vermek üzere Pelin Kıroğlu’yu davet etti. Pelin Kıroğlu vergi 

cezasının kırılımını paylaştı ve teknik ve lisans sözleşmesiyle ilgili olarak vergi barışından 

yararlanıldığını, ihracat vergisiyle ilgili olarak da davanın kazanıldığı ve temyiz sürecinin devam 

ettiği bilgisini verdi. Mahmut Sarıoğlu şirketin vergi alanında çalışan uzman personeli olduğu ve 

danışmanlık hizmeti alındığı bilgisini paylaştı. İlhan Dalgıç tekrar söz alarak sorumluların hala 

görevli olup olmadıklarını sordu. Hüseyin Hüsnü Öngen vergi cezası konusunda sorumluların kim 

olduklarını sorarak yatırımcıların bu konudan zarar gördüklerini söyledi. Mahmut Sarıoğlu soruya 

cevaben bazılarının görevli olmaya devam ettikleri ve şirketin kararlarında yatırımcıların 

menfaatlerini gözettiği bilgisini verdi. Sabri Güven söz aldı. Yönetim ve pazarlama giderleriyle ilgili 

bilgi talep etti. Mahmut Sarıoğlu genel giderlerin şirketin büyümesi nedeniyle arttığını söyledi ve 

pazarlama giderleriyle ilgili örnekler paylaştı. İlhan Dalgıç yönetim giderlerinde indirime 

gidilmesinin düşünülüp düşünülmediğini sordu. Mahmut Sarıoğlu tüm harcamaların disiplinli ve 

efektif bir şekilde gerçekleştirildiğini, buna uygun olarak bütçelendiğini ve sonrasında 

denetlendiğini belirtti. İlhan Dalgıç giderlerin azaltılması için çalışmalar yapılıp yapılmadığını 

sordu. Mahmut Sarıoğlu şirketin hedefleri doğrultusunda gelirlerinin ve karlılığının artırılması için 

çalışıldığını belirtti. İlhan Dalgıç özkaynakları güçlendirmek için bedelsiz sermaye artırımı yapılması 

düşünülüp düşünülmediğini sordu. Pelin  Kıroğlu bu soruya cevaben 2016 yılında gerçekleştirilen iç 

kaynaklardan sermaye artırımı hakkında bilgi vererek önümüzdeki dönemde de bu yönde 

değerlendirmelerin yapıldığını söyledi. Emine Kayar İzmit fabrikasının şehrin içinde kalması 

nedeniyle fabrikanın taşınmasının söz konusu olup olmadığını sordu. Mahmut Sarıoğlu 

gündemimizde olmadığı bilgisini verdi. Hüseyin Hüsnü Özgen yönetim kurulunun faaliyetlerine 

karşı olduğunu belirterek ilgili gündem maddesine şerh konulmasını talep etti. Hüseyin Hüsnü 

Özgen Goodyear Lastikleri T.A.Ş.’nin 29.03.2017 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda 

görüşülecek olan 2. gündem maddesindeki finansal tablolarına ve ödenen vergi cezasına karşı 

olduğunu belirtti. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin ibrasına karşı olduğunu ifade etti. 

Gündemin 4. maddesinde Hüseyin Hüsnü Özgen söz alarak finansal tablolara muhalefet şerhi 

konulmasını talep etti. Sabri Güven vergiyle ilgili başka bir dava olup olmadığını sordu. Pelin 

Kıroğlu mevcut vergi cezasının dava konusu edilen kısmıyla ilgili olarak davanın kazanıldığı ve 

temyizde olduğu bilgisini paylaştı. 

Gündemin 18. maddesinde İlhan Dalgıç bilanço ve temettü tarihini sordu. Pelin Kıroğlu kendisine 

konuyla ilgili bilgi verdi. 

Diğer gündem maddelerinde soru soran olmadı.  


