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 Goodyear Lastikleri T.A.Ş.’nin 11 Nisan 2018 tarihinde yapılan 2017 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. Söz alan Sabri Güven genel müdürlük binasının boşaltıldığını ifade ederek akıbeti hakkında genel 

bilgi istedi. Eser Taşcı yeni ofise taşınıldığını belirterek, eski ofiste iki katın olduğunu ve bu katlarla ilgili 

henüz herhangi bir gelişme olmadığını ifade etti. Yönetimin değerlendirmeye devam ettiğini ve değişiklik 

olduğunda yatırımcılara haber verileceğini ekledi.   

Gündemin 4. maddesinde Sabri Güven ve Emine Kayar söz almak istedi. Emine Kayar söz alarak; finansal 

durum tablosu kısa vadeli borçlanmalarda yer alan farkın sebebini sordu. Eser Taşcı konu hakkında bilgi 

vererek satışlardaki artışı finanse etmek için işletme sermayesine daha fazla kaynak ayırmak durumunda 

kalınması nedeniyle kısa vadeli borçlarda artış olduğunu açıkladı. Yine aynı gündme maddesinde Sabri 

Güven söz alarak İzmit’teki fabrikadaki çalışanlarla ilgili usulsüzlük olduğu haberlerinin olduğunu ve 

sonucunun ne olduğunu öğrenmek istediğini belirtti. Kurumsal İletişim Direktörü Sera Üner konu 

hakkında bilgi vererek; şirkette araştırma ve disiplin soruşturması gerçekleştirildiğini, konunun savcılığa 

taşındığını, sürecin devam etttiğini, Şirketin kati politikalarını yürütmeye devam ettiğini belirtti. 

Toplantı Başkanı, dileklerle ilgili olarak söz vermeden önce; toplantı esnasında hissedarlar tarafından talep 

edilmesi üzerine YK üyelerinin söz alarak kendilerini tanıtması rica edildi. YK üyeleri söz alarak 

kendilerini tanıttılar.   

Toplantı Başkanı dileklerle ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Sabri Güven söz alarak 2 yıldır 

hissedarım, sürekli zarar ediyoruz. Ben kendi payıma yönetim kurulunu ibra etmedim. Yatırımcılar artık 

mağdur edilmemeli, buna ilişkin bir çalışma yapılmalı. Yatırımcılar düşünülerek Yönetim Kurulu seçilmeli 

Şirketin piyasa değeri yükseltilmeli dedi. 

Hamza İnan söz aldı, teşekkür etmek istediğini belirtti. Şirkette emeği geçenlere, personele teşekkür 

ediyorum. Bu toplantının herkese hayırlı olmasını dilerim dedi. 

Emine Kayar söz aldı. Goodyear şirketi iyi bir şirket ancak yurtdışındaki şirketleri daha değerli, biz de artık 

kar elde etmek istiyoruz. Şirket yatrırımcısını düşünmek zorunda. Şirketin değerini yükseltecek çalışmalar 

yapılsın dedi.   


