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Goodyear Lastikleri T.A.Ş.’nin 13 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul 

Toplantısında Sorulan Tüm Sorular ve Bu Sorulara Verilen Cevaplar 

 

Gündemin 4. maddesinde hissedarlardan Güven Güven söz aldı. Finansal Tablolar incelendiğinde 

Şirket’in karlı olduğunu ve her sene üzerine koyarak ilerlediğini belirterek bu kazancın yatırımcılara 

da yansıtılması gerektiğini belirtti. Duran varlıkların bilançoda güncellenmesini talep etti. Yatırımcı 

İlişkileri Müdürü Eser Taşcı, Şirket’in 2021 yılında hem satış hacmini hem de karını artırdığını 

belirterek hedefin Şirket performansını artırmak olduğunu belirtti. Maddi varlıkların yeniden 

değerlemesi talebinin Şirket’e önceden de geldiğini belirterek bunun Şirket bilançosuna fiktif bir artış 

getirdiğini, bu nedenle yatırımcılara katkısı olmadığını ve bunun Şirket gündeminde olmadığını 

söyledi. Hissedarlardan Sabri Güven söz aldı. Sektörün kar marjının ortalama %15 olduğunu belirterek 

Şirket’in kar marjının da bu seviyelerde olması gerektiğini düşündüğünü belirtti. Yatırımcı İlişkileri 

Müdürü Eser Taşcı, Goodyear’ın ABD’de de halka açık olduğunu ve rakip şirketler hakkında yorum 

yapamayacaklarını belirtti. Goodyear 1961’den beri doğrudan yapmakta, iki fabrikasıyla birlikte 

istihdam sağlamakta ve vergilerini ödemektedir. Hissedarlardan Güven Güven söz aldı. Şirket’in 

kazandığını, bu durumun yatırımcılara da yansıması gerektiğini belirtti. 

 

Gündemin 6. maddesinde Hissedar Sabri Güven söz aldı. Yatırımcılar olarak Şirket’ten gelecek kar 

payına güvendiklerini ve planlama yaptıklarını, o nedenle kar payı dağıtılmasını istediklerini belirtti.  

Hissedar Güven Güven söz aldı. Kar payı dağıtılmasını talep ettiğini belirtti. 

 

Gündemin 7. maddesinde hissedarlardan Mustafa Gedik söz aldı. Atanması önerilen Yönetim Kurulu 

üyelerinin bir sonraki sene burada olmasını istediğini belirtti ve sözkonusu hususun şerh olarak 

düşülmesini talep etti. Toplantı Başkanı mevzuat gereği fiziken üyelerin burada bulunmasına gerek 

olmadığını, adayların özgeçmişlerinin SPKn ve sair ilgili mevzuat uyarınca ilan edildiğini açıkladı.   

 

Gündemin 17. maddesinde hissedarlardan Sabri Güven söz alarak Şirket’in %5 kapasite artışı 

hedefinin ne durumda olduğuna dair bilgi almak istedi. Yatırımcı İlişkileri Müdürü Eser Taşcı, 

Şirket’in İzmit ve Adapazarı fabrikalarında 3 yıl sürecek 18.000.000 Dolar’a varan bir yatırım 

olduğunu, İzmit fabrikasındaki yatırımın tamamlanmasıyla %5 kapasite artışı olacağını ama 

Adapazarı’nda bu şekilde bir kapasite artışı öngörülmediğini belirtti. Hissedarlardan Zeki Özdamar söz 

aldı. Şirket’in 2015-2016’dan beri büyüdüğünü ancak hisse değerinin düştüğünü belirterek ileriki 

dönem için yükseliş talep ettiklerini belirtti. 


