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OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME 

DÖKÜMANI 

 

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - Ticaret Sicil No: 6120-8 

                                              

Şirketimiz 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24.03.2022 günü saat 14:00’da 

İçerenköy, E-5 Yan Yolu Umut Sokak Quick Tower Sitesi 10-12  34752 Kozyatağı Ataşehir 

(Workinton -1 Kat)  İstanbul adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri 

görüşülecektir. 

Türk Ticaret Kanunu’nun 417’nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-13.1 sayılı 

Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları 

Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul’a katılabilecek kayden izlenen payların 

sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (“MKK”) sağlanacak Pay 

Sahipliği Çizelgesi’ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve 

www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir. 

Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu 

düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan 

ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılabileceklerdir. Toplantıya 

katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekâletname ibraz 

etmeleri şarttır. 

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda 

da katılabilecek olup, elektronik ortamda Olağan Genel Kurul’a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi 

Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebilirler. 

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla 

kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, ekte yer alan veya Şirket merkezimiz ile 

www.vbt.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri örneğe uygun olarak 

düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı ‘’Vekaleten Oy Kullanılması ve 

Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’’’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, 

imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir. 

Şirketimizin 2021 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetçi Raporu, Kâr 

Dağıtım Teklifi, Kar dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Ücretlendirme Politikası, 

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni 

süresi içerisinde, Şirket merkezinde, www.vbt.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve 

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde pay sahiplerimizin 

incelemesine hazır bulundurulacaktır. 

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.  

Saygılarımızla, 

VBT YAZILIM A.Ş.  

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 

 

 

http://www.mkk.com.tr/
http://www.mkk.com.tr/
http://www.vbt.com.tr/


2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 

 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, 

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda 

Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, 

3. Şirketin, Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2021 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması 

ve görüşülmesi, 

4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması, 

5. 2021 dönemi Konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2021 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, 

7. 2021 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile 

dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması, 

8. Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında 

pay sahiplerine bilgi verilmesi 

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 

2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 

yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi, 

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst 

Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 

11. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin 

bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen Kavram Bağımsız Denetim 

ve Danışmanlık AŞ’nin onaylanması. 

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi 

ve görev sürelerinin tespiti 

13. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi, 

14. 2021 yılında gerçekleştirilen Pay Geri Alım Programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 

15.Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye 

Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi, 

16.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri 

hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 

17. Dilekler ve kapanış. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması 

gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem 

maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize 

sunulmaktadır: 

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 

a)Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 120.000.000- TL (yüzyirmimilyon Türk Lirası) olup, her biri 

1 TL. (Bir Türk Lirası) itibari değerde 120.000.000 (yüzyirmimilyon) adet paya bölünmüştür. 

Şirketin sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar 

hamiline yazılıdır. A grubu paylar işbu Esas Sözleşme’de belirtilen özel hak ve imtiyazlara 

sahiptirler. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 

26.000.000,00-TL (yirmaltımilyon Türk lirası) kıymetinde olup, söz konusu çıkarılmış sermaye 

muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin 26.000.000,00-TL’lik çıkarılmış 

sermayesi, çıkarılmış sermayenin % 3,85’ine tekabül eden 1.000.000,00-TL nominal değerli 

1.000.000 adet A Grubu nama yazılı ve % 96,15’ine tekabül eden 25.000.000,00-TL nominal 

değerli 25.000.000 adet B grubu hamiline yazılı paya ayrılmıştır. İş bu Bilgilendirme 

Dokümanı’nın ilan edildiği tarih itibariyle Şirketimizin ortaklık yapısını gösteren toplam pay 

sayısı ve oy hakkı aşağıda gösterilmiştir: 

b) Açıklamanın yapıldığı 18/02/2022 tarih itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan 

toplam pay sayısı ve oy hakkı; 

 

 

 

Pay Sahibinin 

Adı/Unvanı 

Sermayedeki Payı (TL) 
Sermayede

ki Payı 

(%) 

Oy Hakkı 

Oranı(%) 

 BİROL BAŞARAN  
12.200.000 

         
        46,92 

 
          54 

İPEK CANAN AYGÜN 2.000.300 
 

         7.69 
 

          6.67 

DİĞER 11.799.700 
 

        45.39 
 

        39.33 

TOPLAM 26.000.000          100          100 

 

2.2. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek 

yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi: 

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap 

dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet 

değişikliği yoktur. 

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum 

açıklamalarına www.vbt.com.tr internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir. 

 

http://www.kap.org.tr/


 

2.3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi 

veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı 

ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve 

ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve 

önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim 

kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri 

hususlar hakkında bilgi: 

Yoktur. 

2.4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi: 

Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır. 

 
2.5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile 

birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri 
Yoktur. 
 

I- 23.03. 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi, 

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul 

Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri 

Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Genel Kurul 

İç Yönergesi’nin 7. maddesi’nin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı’nı 

yönetecek Toplantı Başkanlığı’nın seçimi gerçekleştirilecektir. 

2. Toplantı tutanaklarınınve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda 

Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.  

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul 

Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri 

Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul’da alınan 

kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul’un Toplantı Başkanlığı’na yetki 

vermesi hususu oylanacaktır. 

3. Şirketin, Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2021 dönemine ait Faaliyet Raporunun 

okunması ve görüşülmesi, 

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, 

Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde,www.vbt.com.tr 

adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi 

Kayıt Kuruluşu’nun E-Genel Kurul Sistemi’nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu’nun da yer aldığı 2021 yılı hesap dönemine 

ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda okunarak 

ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır. 

 

4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti’nin okunması, 

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, 

Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde,www.vbt.com.tr 

adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi 

http://www.vbt.com.tr/
http://www.vbt.com.tr/


Kayıt Kuruluşu’nun E-Genel Kurul Sistemi’nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 

01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Olağan 

Genel Kurul Toplantısı’nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır. 

5. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve 

onaylanması, 

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, 

Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.vbt.com.tr 

adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi 

Kayıt Kuruluşu’nun E-Genel Kurul Sistemi’nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 

2021 yılına ait Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda okunarak 

ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. 

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2021 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra 
edilmesi, 

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu 
üyelerinin, 2021 faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel 
Kurul’un onayına sunulacaktır. 

7-2021 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile 
dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması, 

 

Yönetim Kurulu’nun 2021 yılı kârına ilişkin kâr dağıtım teklifi görüşülecek, Yönetim 

Kurulu’nun 18.02.2022 tarih ve 2022/06 sayılı kar dağıtımı teklifi kararı Olağan Genel 

Kurul Toplantısı’nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. 

Yönetim Kurulu’nun 2021 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifi ve önerilen Kâr Payı 

Dağıtım Tablosu EK-2’de yer almaktadır. 

 

8-Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2021 

yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan 

elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci 

maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve 

kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi 

verilecektir. Bu madde oya sunulmamakta sadece Genel Kurul’u bilgilendirmek amacı 

ile gündemde yer almaktadır. 

 

9-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım 

amacıyla 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi 

verilmesi ve 2021yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi, 

      Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2021 yılı 

içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir. 

      Ayrıca, 01.01.2022- 31.12.2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının tespiti 

amacıyla Yönetim Kurulu’nun 18.02.2022 tarihli ve 2021/07 sayılı kararı pay 

sahiplerinin onayına sunulacaktır. 

 
10-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst 

Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 
Şirketimizin Ücretlendirme Politikası okunarak pay sahiplerine bilgi verilecektir. 
 

11-Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin  
bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen Kavram 
Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’nin onaylanması.  

 Denetim Komitesi’nin 15.02.2022 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış   

http://www.vbt.com.tr/


olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2022 yılına ilişkin finansal 

raporlarının  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 

uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili 

düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Kavram Bağımsız Denetim 

Ve Danışmanlık Anonim Şirketi’nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu 

hususun Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerimizin 

onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu’nun 15.02.2022 tarih ve 2022/03 sayılı kararı 

pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. 

12-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi 

Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 18.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu üyesi seçimi ile 

ilgili kararı görüşülüp pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. 

 

                  13-Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,  

    Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerine 

ödenecek aylık brüt ücretler görüşülüp pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. 

 

14- 2021 yılında gerçekleştirilen Pay Geri Alım Programı hakkında pay sahiplerine 

bilgi verilmesi, 

    29.09.2021 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında; gelişen piyasa ve pazar 

koşulları ile küresel ölçekte  yaşanan ekonomik gelişmelerin faaliyet gösterdiğimiz sektöre 

etkileri ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarının bir sonucu olarak VBT Yazılım 

A.Ş'nin Borsa İstanbul'da oluşan değerinin, Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını 

yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak 

amacıyla;·Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli 

duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına,· 

geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, Şirketin çıkarılmış sermayesinin %1,923 

'una karşılık gelen 500.000,00.-TL nominal (her biri 1 TL nominal değerinde 500.000 adet 

pay) olarak belirlenmesine,· geri alım için ayrılacak fonun, 10.000.000,00 TL olarak 

belirlenmesine ilişkin kararı pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulacaktır. 

15.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde 

yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına 

sunulması, 

 Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” 

başlıklı 395’inci ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ıncı maddeleri çerçevesinde işlem 

yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini 

yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu pay sahiplerinin 

onayına sunulacaktır. 

     16.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden 

ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 

     Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ’inin 10. 

maddesi uyarınca, Şirketimizin ilişkili tarafları ile ilgili yaygın ve süreklilik arz eden 

işlemleri ve işleme taraf şirketler hakkında bilgi verilecektir. 

17.Dilekler ve Kapanış. 

 

 

 



 

 

Ekler; 

 

EK-1 2020 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim 

Raporu aşağıdaki linkten takip edilebilir: http://www.vbt.com.tr/finansal-raporlar 

 

EK-2 Kâr Payı Dağıtım Tablosu 

 

 

 

 

 

http://www.vbt.com.tr/finansal-raporlar

