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Anonimqirketler,kanunenyasakolmayanherttirliilaksatvekonuqirketler, amaglanlarda faaliyet gostermek tizere kurulurlar (TK' 2?1). Bu
iqtigal
na ulaqabilmek igin esas mukavelelerinde yazrh faaliyet konulannda
ediiltizam
ederler. Bu iqlemlerin yaprlabilmesi, haklann iktisap, borglann
giiiizere
lebilmesi igin, anonim qirket adrna irade agrklamasrnda bulunmak
anonim
revlendirilecek organlar bulunmahdrr. Nitekim, Ticaret Kanunu
iig
asgari
olmakiizere
denetgiler
kuruluve
ytinetim
qirketlerde genel kurul,
kubirisi
herhangi
Bu
organlardan
krlmrqtrr.
orgrrrrn bulunmasrm zorunlu
ve qir,..'i..,qt. bulunmadr[r taktirde qirketin kuruluquna izin verilmeyerek
engelleneceEi
srbi;
kazanmasr
kiqilik
ket tescil edilmeyerek qirketin tiizel
olmamasr
mevcut
birinin
tescilden sonra herhangi bir nedenle bunlardan
veya alacakveya genel kurulun toplinamamasr halinde, pay sahiplerinfgn
qirketizerine
talebi
hlard-an birinin yahot sanayi ve Ticaret Bakanhsmn
(TK'
435)'
tin sona erdirilmesine mahkemece karar verilmesi mtimkiindtir
Yiinetim kuYrinetim kurulu anonim ortakhsn idare ve temsil orgamdrr'
karqrlaolarak
siirekli
ihtiyacrm
rulu, ortakhgrn temsilciye ve idareciye olan
g6stekarqrsrnda
olaylar
makdurumundadrr. $irket ancak ydnetim kurulunun
yiinekurulu
Yiinetim
ani tepki ve alaca[r kararlarla safhkh iqleyebilir'
kullanaalarak
""c*gi
karar
tim ]etkisini, kural olarak ancak kurul halinde toplamp
iqin hem
bilir. Yonetim kurulu toplantrlanna katrlmak, yiinetim kumlu iiyeleri
iiyegetirilmemesi
bir hak hem de bir gtirevdir. Bu giirevi tiziirsiiz olarak yerine
iqleqirket
nin sorumlulu[una yol agarl. Gergektenydnetim kurulu iiyelerinin
391) isrinde gerekli dikkat ve iizeni gristerdiklerinin (TK. 320; BK. 5281II,390,
ijnemli
patlankasr, sorumluluk karinesinin (TK. 338) giiriitiilmesi agsrndan
(TK.
330/II).
alabilir
karar
da
ii". Arrc"k yiinetim kurulu toplanmadan
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rr - y0Nnril,r KuRrtLt NttN oLU$uMUvE Topr,aNMAsr
Anonim $irket yiinetim kurulu tiyelifi ddrt farkh yolla kazamlabilir.
Bunlar esas sdzleqmeyle atama, genel kurul tarafrndan segim, kamu ttizel
kigisince atama ve ytinetim kurulundaki bogluiun yine yiinetim kurulu tarafrndan yaprlan atama ile doldurulmasrdrr (TK. 912, gLE,27S).
Kamu tiizel kigileri tarafindan atanan iiyeler harig, difer yiinetim
kurulu tiyeleri pay sahibi kigilerden olugmahdrn pay satribi srfatrmn
varhfr kiginin yiinetim kurulu tiyeliiine segilmesi igin defil; segildikten
sonra giireve baglayabilmesi igin aranln Dolayrsryla, pay sahibi olmayan kigiler yiinetim kurulu iiyeli!{ giirevine segilebilirler ise de pay sahibi srfatrrr kazanmadan bu giireve baglayamazlar (TK. Blzm-IIr, 275)2.
Tiizel kigiler yiinetin kurulu iiyesi olamazlanAncak gergek kigi olan
ve tarn ehliyetes sahip bulunan kigiler yiinetim kurulu iiyesi olabilirlen
Bu nedenle, tiizel kigi ortaklann varhfr halinde bunlar kendi temsilcileri
olan gergek kigileri yiinetim kurulu iiyelifine segtirebilirler (tr( st2llr).
Kamu ttizel kigileri tarafindan atanan yrinetim kurulu iiyeleri harig, ditiyelerin
her biri, itibari krymeti asgari 5000 lira degerinde hisse senetier
lerini qirkete rehin olarak tevdi etmelidif. Rehin olarak tevdi olunacak hisSanayr ve ficaret Bakanhfrnca ya5nnlanan Sermaye $irketlerinin Genel Kurul Tbplantrlan ve Bu Tbplantrlarda Bulunacak Sanayi ve ficaret Bakanh[r Komiserleri Hakkrnda Yitnetmelifin 15. maddesine gdre, ytinetim kurulu iiyelifi giirevine segilen pay sahibi olmayan
kigi, segildifi genel kurul karanmn ticaret siciline tescilinden iince pay sahibi olmahdrr.
ficaret Kanununda agrkgaifade edilmemekle birlikte TK.315/II htikmrintin yorumlamasrndan grkanlan ve doktrin ve Yargrtay uygulamasrnda da hakim frkir olarak benimsenen bu
g<irtig,hukum olarak Sanayi ve Ticaret BakanhSnca yayrnlanan Sermaye
$irketlerinin Genel Kurul Toplanblan ve Bu Tbplantrlarda Bulunacak Sanayi ve ficaret Bakan[fr Komiserleri Hakkrnda Ydnetmeliiin 15. maddesinde agrkgaifade edilmigtir.
TK.313'de rehin olarak tevdi edilecekhisse senetlerinin miktan drizenlenirken, esas itibariyIe itibari de$erleri esas serlneyenin yrizde birine muadil hisse senetlerinin tevdiinden ve ancak bu miktann 5000 lirayr agmasrhalinde azami 5000 lira itibari deierde hisse senetlerinin
tevdiinden bahsedilmiq ise de, bu hiiktim anlamsrzlaqmrgtrr.Gergekten,anonim qirket asgari
esas serrnayesini diizenleyen TK.272 bu rakamr 50 milyar TL olarak belirlemig bulundulu
igin tiim anonim girketlerde esassennayenin yiizde birini temsil eden miktarm artrk 500 milyon liradan agalr olmasr miimktin de!'ildir. Dolayrsryla, TK.3i.3 hiikmtiniin ilk ctimlesindeki
itibari de!'erleri esas sermeyenin yiizde birine muadil hisse senetlerinin tevdiine iliqkin htikmiin higbir anlamr kalmamrgtrr. Hisse senetlerinin sahip olmasr gereken asgari itibari defer
olan 500 TL rakamrnda ise bir deliqiklife gidilmemigtir. Bu nedenledir ki, Tii313 hiiikmtindeki tevdi zorunlulufrrnun artrk sadece5000 lira itibari deferdeki hisse senetleriyle srmrh olduiunun kabulii gereklidir. Ote yandan, TK.313 hiiLkmi.intiLnkabul edildifi ve ytinirliife girdigi tarih itibariyle bir anlamr olan ve sorumluluk hiiLkrimlerine iqlerlik kazandrrrlmaya gahgrlan bu hti'kmtin, para deferindeki briytik dtiqtigler nedeniyle son derecesembolik kaldrfl da
bir gergektir. Dolayrsryla, hiikme yeniden iqlerlik kazamlmasrmn diigiiniilmesi halinde birinci ciimlenin korunarak ikinci ciimlenin kaldrrrlmasr diigtintilmesi veya btiyle bir hiikme ihtiyag kalmadrfrnrn dtigiiniilmesi halinde hiikmtin tiimtiyle kaldrnlmasr yoluna gidilmelidir. Kanaatimizce, isabetli olan ikinci gtiziim tarzrdu. Yani, sorumluluk htikiimlerini kargrlamak iizere bdyle bir tevdi iglemine ihtiyag yoktur. Var olan ihtiyag, ydnetim kurulu tiyelerine mali mesuliyet sigortasr yaptrrma zorunluluiunun getirilmesi ile gtiziimlenebilir.

175

Dog. Dn Mehmet Somer'in Aru'slna Armapan

kiqi tarafrndan
se senetleri, ytinetim kurulunun muvafakatryla bir iigiincti
kurulca ibra
genel
iiyenin
da tevdi edilebilir. Tevdi olunan hisse senetleri
rehinhiikmiindedir'
karqr
edilmesine kadar, giirevinden dof'an sorumlulupa
Bunedenledewedilemezveqirkettengerialrnamazlar(TK.313'275).
Yiinetimkuruluiiyeleriazamiiigyrliginsegilir|er.Aksineesas
(TK' 314)'
siizleqme hiikmii yoksa tekrar segilmeleri miimkiindiir
Yiinetimkuruluheryrliiyeleriarasrndanbirbagkanvebulun.
madr$zamanlardaonavekaletetmektizerebirbaEkanvekiliseger
su(tr. ilen). ytinetim kurulu, iglerin gidigine bakmak, kendisine
(iizellikle
hakkrnda
nulacak hususlarr hazrrlamak, biitii; sorunlar
bilangonuntanzimi)raporvermekvekararlarrnuygulanmasrnrde.
netlemektizeregerefi^kada"komitevekomisyonlarkurabilir(TK.

318/Ir).
kurulu baqkanr veya
toplantrya, yiinetin
Ytinetim kurulunu
herbiri de yiine'
iiyelerinden
kurulu
baqkan vekili ga[lrrr. Ytinetim
timkurulununtoplantr5radavetedilmesinibagkanveyabagkanve.
tfen eden iive
kilinden isteyebilir (TI( 3314I). Olagantistii toplantl
bildirmelidir'
d,e
giindemini
bu talebin gerekgesini ve toplantrnrn
dahi bag'
gtisterilmese
gerekge
gartryla
ArrraU gtinJem liiai*tmek
kan bulstemi yerine getirmek zorundadrrs'
dnemli olan
Toplantrya gagrr herhangi bir gekle ba$r defildir'
tenin edecek siirede, Eekilde ve ispatr miim'
iiyeleJn tatrtmaslm
kuraS'
kiin yolla gag"rnri yaprlmrg olmasrdrr. Bu nedenle diiriistltik
telgrafla
mektupla,
i" oigur" L." titai"im gekli, iirnefin, taahhtitlii
vb.Eekillerdeyaprlanulai'i-igegerlidinAncakiEiniinemigerek.
toplantrya gai'
tirdigi taktirde hig siire verilneden de kurul derhal
kurahna uygunluk
nlabilin Ancak bu husustaki iilgti de diiriistliik
olmahdrn
III - TOPLANTI NiSAPI,ARI
Esas siizleqmede aksine hiikiim

olmadrkqa yiinetim

kurulunun

birkararalabilmesiigin,azalarrnyarrsrndanbirfazlasrnrnhaztt
bulunmasr qarttrr (TK.330/I).
itrzererkanun koyucu tamamlayrcr bir htikiimle kanuGiiriildii!'ii
nitoplant,nisab'n,iiyetamsayrslnrnyarrsrndanbir'fazlasrolarak
bir nisabrn
beliriemigtir. Bununla birlikte, esas siizlegme ile baqka
da miimkiin krlmrqtrr'
kararlagtrrrlmasrm
sorunu
Kanaatimizce TK. 3304 ile getirilen diizenleme birgok
$iiyle ki;
biinyesinde banndrrmaktadrr'
5
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a tamamlayrcr kanuni nisap olarak d{izenlenen "yarrdan bir fazlasr"
qeklinde ifade edilen nisap ile kastedilen nedir? Aranan nisap "goiunluk" mu yoksa daha rnevsuf miktarr mr kasdetmektedir?
o esas scizleEmeyekanuni nisabr degiqtirmeye ycinelik olarak konulacak htikum tek ycinhi mri yoksa iki yiinlii mridrir? Diier bir deyiqle,
defliqiklik nisabrn hem aSrrlaqtrnlmasr hem de hafifletilmesi yrintinde olabilir mi? Yoksa sadecenisabr a$rrlaqtrrma ytintinde mi siizleqmeye htiktim konulabilir?
tamamlayrcr kanuni nisap ycinetim kurulunun kanunda zikredilen
asgari tiye sayrsr olan tig kiqi ile faaliyet gostermesi halinde emredici nitelikte kabul edilebilir mi? Yoksa bu durumda dahi esas scizleqmeye nisabrn hafifletilmesine iligkin htikrim konulabilir mi?
A- Esas Mukavelede
Nisaplan

Htikiim

Bulunm.amasr Halinde Tbplantr

Anonim girket ydnetim kurulu toplantr nisabr hakkrnda qirket esas siizlegmesinde hiiktim bulunmamasr halinde kanuni nisap aranacaktrr. TK.
3304'e giire yiinetim kurulunun toplanabilmesi ve bir karar alabilmesi igin
aranacak olan kanuni toplantr nisabr, "azalarrn en az yarrsrndan bir fazlasrnrn" hazrr olmasrdrr.
Kanunda ifade edilen "azaLartn en az yansrndan bir fazlasr" ibaresinin
ne anlama geldiEi hususunda doktrinde, Yargrtay iqtihatlannda ve qirkeiler
hukuku uygulamasrnda gdrtiq ve uygulama birlili temin edilememiqtir.
Bazryazarlaro, kanun koyucunun ashnda goiunluk prensibini benimsedifiini, fakat bunu ifade etmekte aciz kaldrlr grirtigrinii ileri siirmiiqlerdir.
Bunlara giire, kanun koyucunun TK. 330/I'de benimseyip dile getirmek istedili ilke go!"unluk ilkesidir. Ancak, bunu baqansrz bir qekilde dtizenlemigtir.
Dolayrsryla bu giirtg sahiplerine giire beq kiqilik bir yiinetim kurulu iig iiye
ile, yedi kiqilik bir yiinetim kurulu dtirt tiye ile toplanabilecektir. Yargrtay da
eski tarihli kararlannda bu grirtiqii benimsemektedir. Gergekten, ytiksek
mahkeme 1936 yrhnda vermiq olduf'u bir karannda? gof'unluk prensibini
kabul ile "bephigiden rniirekkep bir id,are meclisinin karar alabilmesi igin tig
higinin huzuru hafi olup, hilaftna karar ittihazr, bozmayt muciptin" demiqtir.
Yine onbirinci Hukuk Dairesi 19.7.1982tarih, 1982/37?8esasve 1982/E4B
sayrh karannda goiunluk prensibini kabul ile, kanunda bu prensibin
vaz'edilmek istendi[ini qtiyle ifade etmiqtir: "Yijnetirn kurulunun yedi higilik
olmast durumunda yartdan bir fazlast ile toplanabilmesiydnilnde hanunun
QamoSlu (Poroy/Tekinalp) 298; f)omanig, H., Anonim $irketler Hukuku ve Uygulamasr,
TTK $erhi - II, istanbul 1988,s. 400.
T D . E . 8 8 , ,K . 1 g 4 g, G . 2 7 . 6 . 1 9 3 6
{ U i n g , n . : I.{otlu Ticaret Kanunu, I. Kitap, istanbul 1946,
s. 152
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amaglad,@r.sayt.kanaatimizce beg h.iEiolmayr.p, d6rt higi ile toplanmasl ue
harar alabilmesi irnkan dahilindedir. Toplantr' yeter sayrctyarlyl gegen iiye
saytud.rn Yed,ikigitik yijnetim kurulunun toplantt,yeter saylst'ddrt kigidir' Bu
ned,enled,6rt kiginin huzurund,a toplanttru,n agtlmast' ue karar ah'nmast'nda
aykr,rr,bir y 6n bulunrnarnaktadtr"s.
Bazryazarlar iseg, kanun koyucunun toplantr nisabr olarak riye tam saylsrnn go!'unlufi-unu desil, tiye tam saJnsrmnyansrndan bir fazlasrm aradryiinetim kurulunda toplanip- l"ti"tt"ektedirler. Bu giirtiqe giire tig kiqitik
nisabr d<irt kiqinin
toplantr
kurulunda
tr nisabr iig kiqi, beq kiqilik yOnetim
gtire, zorunolamayacasna
hazrr bulunmasrdrr. Zira beq'in yarrsr iki buguk
Yarolacaktrr'
dtirt
lu olarak tama iblai suretiyle tig ve bunun bir fazlasr da
Gergtay da son diinemdeki ttim kararlannda bu giiriiqii benimsemektedir.
yaklaqrk yanm yi.izyrl["ti"" ytiksek mahkeme (Onbirinci Hukuk Dairesi)
irk bir istikrar arzeden igtihadrndan 23.9.1986 tarih, 1986/3027 esas ve
Ig86/4651sayrh karanylaro diinmiiq ve kanunun ifade etmek istedi[i nisabrn gofunluk defil, yandan bir fazlasr oldu$unu kabul etmiqtir' Yiiksek
bu igtihadrm qu anda miistakar olarak uygulamakta ve TK.
u.nt"*"
3304'deki nisabrn goiunluk ilkesini depil; mevsuf bir nisap getirdi!'ine iliqkin giiriiqiinii korumaktadrrll.
8

ist. Bar. Der., 1986,S. 1-2-3,s.146-L47
O., Anonim Ortakihregtin, O., Anonim Ortaklklar, istanbul 1989, s.211-212;i'regiin,
Kararlanna
Kurulu
Yiinetim
ve
Yetersayrlan
Karar
ve
Tbplantr
Kurulu
hklarda Yiinetim
Istanbul 2001'
Kargr BaqvuruYollan, Prof.Dr.Hayri Domanig'e 80. Yaq GiinriArmafam,cl,
Hukus.28i; De.ryal, y., ficaret Hukuku, 6. Baskr, TYabzon2002, s.264; EREM, T.: Ticaret
f.o er""ripi"ti, C. 11,istanbul 1983, s. 22I s.40I;Pula91, H., $irketler Hukuku, 3. Baskr,
Istanbul 20Ot, s.422.
1"0 "TTKnun BB0. maddesi ve esas mukavelenin 12. maddesine giire karar verilebilmesi igin
azalarrnyansrndan bir fazlasrmn karara katrlmasr qartbr. Davah qirketinjdare meclisi iig
kigiden iiaret olduluna giire, bunun yansr riratematiksel olarak bir buquktur. Bir fazlasr
ise iti buguk olup tama iblag edilmesi halinde bityle bir kurulda toplantr nisabrmn iig kiqi
bir
olduiunun kabulii zorunlu oimaktadrr. Olayrmrzda ise yiinetim kurulundan-yalnz ikisi
aray"agelmigtir. Her ne kadar davah qirket vekili YK iiyelerinden ........'un ihrag edildifini'
lu nudenle iti tigilil karann gegerli olacagm belirtmiq ise de, bu beyamn kabul edilmesine imkan g6riilmemigtir. Zira ihrag karan, istanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin
lg}E/4g41gesas, 1986/465karar sayrh ve 14.2.1986tarihli kesinleqmig karan ile iptal edilmiqtir. Kaldr fi, ttK'nun 312. maddesinin ilk fikrasrna gdre anonim girketlerde idare meclisinin en az iig tiyeden tegekkiil etmesi gerekmektedir." YKD, C. XIII, S. 2, $ubat 1987, s.
253.
11 ,,Bu hususu diize.nleyenT'TK.nun 330/I. maddesinde toplantr yeter sayrsr, ana siizleqmede
aksine htiktim olmadrkga yiinetim kurulunun tiye sayrsrmn en az yarrslndan bir fazlasr ahnarak agrklanmrqtrr. Oysa, davah anonim girket ana stizleqmesinin8/5. maddesinde' 3 kiqilik bir y-6netim kurulu iingiiriilmemiq , en az 5, en gok ise 9 kiqilik ytinetim kurulu riyelerinin bu kurulda g6rev yapabilecegi iingiiriilmiigttir. Keza, aym maddede 5 kiqilik yiinetim
kurulunun 3, T kigilik ydnetim kurulunr:n 4 ve nihayet 9 kigilik ydnetim kurulunun ise, 5
iiyenin katrlrmr ile topianabilecefl.ikabul edilerek, T"IK.nun 330/1. maddesinde dngiirrilen
,,ja.rdan bir fazla" ilkesinden aynlmrgtrr." 11.HD.5.4.2001,E.2001/2366, K'200u3L27
(YKD.2003,C.29, S.7, s'1079)'
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Kanaatimizce, farkh anlamalara sebebiyet veren TK. 330/I hiikmiinti
yorumlarken, htikmii ficaret Kanununun di$er hiiktimlerinden ve iizellikle
kanunun ruhundan soyutlayrp sadece lafza dayah miinferit olarak yaprlacak bir yorum srhhatli olmayabilir. Bu itibarla, TK. 330/I hiikmii lafzi yorum
yamnda difer yorum metotlan ile de yorumlanmahdrr. Bu baplamda htikmtin Eski ficaret Kanununda, mehaz isvigre Borglar Kanununda nasrl diizenlendif'inin ve bu htiktirnle ilgili kanun gerekgesinde ve komisyon raporIannda ifade edilen hususlar varsa bunlann bilinmesinin ve iizellikle bu
htikmtin ficaret Kanunundaki differ ilgili htikiimlerle iligkilerinin ortaya
konulmasrnda yarar oldupunu di.igiiniiyoruz.
ilk olarak, Eski ficaret Kanununun 330. maddesi toplantr nisaplanm
,,$irket mukauelesindc hilafi.na sa,rahatolrnadtp. surette rneclisi idarenin karar ittihaz edebilmesi igin azaru,n laakal ntsftndan bir ziyadesinin huzuru
gdrttr.,, geklinde di,izenlemigti. Yani, eski ficaret Kanunu m. 3304'de ki hiikiim ile yeni Ticaret Kanunundaki hiikiim a5rn olup, sadecemetnin sadelegtirilmesiyle yetinilmigtir. Dolayrsryla, bu diineme iligkin ilmi ve kazai igti
hatlar bu htikmiin yorumlanmasrnda birebir iinemlidir ki, yukarrda da ifade edildili iizere yiiksek mahkeme 1936 yrhnda vermiq oldu["u bir karannda bu htikiim ile go[unluk ilkesinin getirilmig oldup-unu kabul ile "beEkigiden mi.irekkep bir idare rneclisinin karar alabilmesi igin iig higinin huzuru
hafi olup, hitaftna karar ittihazt' bozrnayr,rnuciptir" demiqtirrz'
ikinci olarak, bilindili iizere Ticaret Kanununun ikinci kitabrmn anonim girketlere dair olan dtirdiincii fash (TK.269-474),bazt deliqikliklerle isvigrc Borglar Kanunu'ndan ahnmrqtrr. Ancak isvigre Borglar Kanununda
anonim qirket yiinetim kurulu toplantr nisaplarr haklunda bir diizenleme
bulunmamaktadrr. isvigre Hukukunda girketin ytinetimi bir tek kiqiye verilebilece$ gibi (OR. 707/I,7LL1I), yiinetim ve temsil yetkisinin birden fazla
kiqiye verilmesi de miimkiindtir. Bu halde ydnetim kurulu kurul olarak
fonksiyonlanm normal bir qekilde toplantrlannda ifa eder. Her tiye bu toplantrlara katrlmak mecburiyetindedir. Kanunda toplantr nisaplan konusunda herhangi bir diizenleme olmamasrna raSmen, biitiin iiyelerin karar ittihazrna davet edilmig olmasr kaydryla, kararlann, esas mukavelede aksine
hiikiim bulunmadrkga, muteber olaca[r kabul edilmektedirls'
Ugtincii olarak, Gerekgel4, ficaret Kanunun neden krsmen tadil edildinisaplan
fini ve bir krsrm maddelerin ve bu arada yiinetim kurulu toplantr
edildipini
"bilhassa
muhafaza
aJrnen
neden
hiikmiiniin
TK.
330
ile ilgili
harp ue harp ekonomisi yiiziinden, kapitalist iktisat rejiminin en milmeyyiz
72 TD. E. 88,, K. 1948, G. 2?.6.1936 (Hirg, E.: Notlu ficaret Kanunu, I' Kitap, Istanbul 1946,

s. 152).
1 3 F. V. Steiger (t9. QAGA, T.), isviqre'de Anonim $irketler Hukuku, istanbul 1968, s. 2?4
L4 Gerekge,s. 35.
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teqekhiitiiolan anonim girket, bilnye itibariyle yeni depigihlihleremaruz kal'
rm.gtr. Harpten sonra baglamr.Eolan buhran iginde anonim girketin hangi istikarnete d.igru inkigaf ed.ecepibugiln tahribi olarah kestirilemez. Bu sebep'
ten d,olayt bigiinkii Ticaret Kanununun anonim Eirketlere milteallik hhhUm'
Ierinin baEtan agailt.rcIah firsatr,heniiz gelmernigtir. Bununla beraber kanun
yt'l igin'
rnad.d.elerinind.it bah.mtnd.an yenilenmesi rnilnasebetiyle son yirmi
ue ekdepiEtirilmig
d.ehitatbikat yilzilnd.en rcIaha rnuhtag g6riilen hilki)mler
sik olo,n kaid'eler eklenmigtin" siizleriyle ortaya koymugtur'
ve
Kanaatimizce, kanun metninin sadecelafzrna dayah olarak yaprlan
beyorum
tarzrm
eden
kanunun ruhunun oluqturan diizenlemeleri ihmal
nimsemiyoruz. Zira,yutanda zikredilen deliller btitiinti itibariyle delerlendirildipinde farkh sonuca varrnamrzl saplamaktadrr. $6yle ki;
ilk olarak, yukanda da ifade olunduSu izere"yartdan bir fazlasr" teribemine 1926 tarihli Kanun diineminde verilen anlam goiunluk ilkesinin
defiilmevcut
da
nimsendi[i ytiniindeydi. Bu hususta herhangi bir tartrqma
di. Hem doktrin hem de yargr bu hiiktim ile getirilen ilkenin gof"unluk ilkesi oldulu yoniinde hemfrkirdi. Bu nedenledir ki, kanun koyucu anlamr tartrqmasrz o1urr.r" uygulamada zorluk grkarmayan TK. 330 hiikmiinii deEiqyetintirme ihtiyacr hissetmemig ve htikmiin sadece dilini sadeleqtirmekle
miqtir. Diler bir deyigle, TK. 330 htikmtinii deiiqtirmeyen kanun koyucu iin."ki dOrru-de belirginlegen go!'unluk ilkesinin devamr yiiniinde iradesini ortaya koymuq bulunmaktadrr.
ikinci olarak, anonim qirketler btinye ve nitelikleri gereS go!'unluk sistemine giire yiinetilirler. Kaldr ki, bu yetkinin goiunlufa tamnmasr zorunludur. zira, anonim qirket kendine tizgii mal varh$na sahip bir tiizel kigilik
(birden
oldulundan, ancakorganlan vasrtasryla yiinetilebilir. Ttim organlar
oluquyorsa denetgiler dahil- TK. 347 gereEi) kurul halinde qafazta kiqiden
-Bunlann
qahqmalannda ana kural gop"unlukilkesinin geqerli olmahqrrlar.
sldrr. Ust karar otgrtrt olan genel kurulun anzi bir organ olmasr ve qirketin
hayatiyetini temin eden kararlarrn esas itibariyle yiinetim kurulu tarafindan alinmasr dolayrsryla, yiinetim kurulunun toplanma ve karar alma mekanizmasrmn miimkiin olduiu kadar -kanunun izin verdi['iLiilgtide- kolaylaqtrnlmasr gereklidir. Aksi taktirde yonetim kurulunun karar alamamasr
gibi uir durum ortaya grkar ki, bu da gerek kanunun anonim qirketlerin kuiulmasrnda gritmiig oldugu gayeye ve gerekse milli ekonominin menfaatle'
rine ters dtqer.
ugii:ncii olarak, TK. 823 gerefi tiizel kiqilere ait bir geminin Ttirk bayragr gekme hakkrm iktisap edebilmesi igin, teqekktil, miiessese, dernek ve
vat rfia"da yiinetim orgamm teqkil eden kiqilerin go[unlulu Tiirk olmahdrr.
Ttirk ticaret siciline tescil edilmiq ticaret qirketlerinde de qirketi yiinetme ve
temsil etmeye yetkili olanlann goiunlulu Tiirk olmah ve aJrnca girket esas
siizleqmesinegiire oy go[unlufu Ttirk ortaklarda bulunmahdrr. Gemi birden
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gok kiqiye ait olup donatma iqtiraki qeklinde igletiliyorsa, donatma igtiraki
Ttirk ticaret siciline tescil edilmig olmak qartryla gemi paylarrnln yansrndan fazlasrmn Tti,rklere ait olmasr gereklidir. Giiriiliiyor ki, kendisine kabotaj hakkrmn kullamlmasr gibi iinemli bir netice baSlanan bayrak gekme
hakkr, kanun koyucu tarafindan, qirket yiinetiminin Ttirk'lerde olmasrna,
yani goiunluf'un Ttirkler de bulunmasrna ba!'lanmrqtrr. Kaldr ki yedi kiqi
den oluqan bir ydnetim kuruluna sahip olan bir anonim qirketin kabotaj
haklondan istifade edebilmesi igin rey go["unlu!'unun Tiirk vatandaqlarrnda
olmasr yanl srra, diirt iiyenin Tiirk olmasr gerekli ve yeterlidir. Kanun koyucu burada qirket yiinetiminin tamamen Tiirklere ait olmasr, ytinetimin yabancrlarrn eline gegmemesi,Tiirklerin yabancr baskrsr altrnda bulunmamasr igin bu qekilde bir diizenleme getirmiqtir. Dolayrsryla, TK. 3304'e Yargrtay'rn getirdifi yorum TI( 823'ii anlamsrzlaqtrracaktrr. Gergekten yedi kigi
den olugan bir ydnetim kurulunda Ttirk bayra[r qekebilmek ve kabotaj haklundan yararlanabilmek igin dtirt Tiirk iiye gerekli ve yeterli iken, Yargrtay'rn yorumu ile ytinetim kurulunun toplanabilmesi igin beginci iiye olan
yabancrlardan birinin huzuru aranacaktrr ki, bu yorum yabancrlann iradesine saflayaca$ iistiinliik nedeniyle ficaret Kanununun ve dolayrsryla Kabotaj Kanununun ruhuna aykrrrhk oluqturacaktrr.
Diirdiincii olarak, TK. 3304 hiikmtiniin afrrlagtrnlmrq nisap getirdilini
kabul etmek dzellikle iig kiqilik yiinetim kurullannda, her bir iiyeyi kilit ve
vazgegilmez iiye haline getirecektir. Toplantrya katrlmasr halinde istefii drqrndaki bir karann difer iki iiyenin oyuyla ahnmasrm engelleyemeyecek
olan iiye toplantrya katrlmayarak, toplantrmn yaprlmaslnl ve karar ahnmasrm engelleyebilecektir. Difer bir deyige toplantrya katrlarak elde edemeyeceii sonuca toplantrya katrlmayarak rahathkla ulaqabilecektir. Sonugta kanun hiikmiintin bu qekilde yorumlanmasr azrnh$n goiunlufa tahakktim etmesi ve onun iradesine teslim edilmesi sonucunu do!'uracaktrr. Toplantrya
katrlmamn tiim iiyeler iqin bir ytikiimliitiik oldulu ve usuliine uygun gagTrya ra$men toplantrya katrlmayan iiyenin hakla ktitiiye kullandr[,rmn ileri
stiriilmesils de (MK. 2) yiinetim kurulunun yaprsr ve iqlevi dikkate ahndrlrnda gok fazla anlam taqrmayacaktrr. Gergekten, girket ancak ytinetim kurulunun olaylar kargrsrnda giisterecefii ani tepki ve alacafl kararlarla sa[hkh iqleyebilir. Toplantryr sabote etmek isteyen iiyeyle ilgili MK. 2 gibi genel bir ilkeye dayah olarak dava agrlmasr halinde dava prosedtiriiniirr uzunlu[u bir tarafa, sonugta ahnacak mahkeme ilamrmn ytinetim kurulu karan15 imregiin, tig kigilik yiinetim kurullannda tig kiginin toplantrda huzurunun aranmasr beraberinde bazr sorunlan da getirebilir demektedir. Yazara gore, iiyelerden birinin kasden toplantrlara gelmeyerek sabote etmesi ihtimali bunlardan bir tanesidir. Yazar, bu sorunun giiztimiinii m.2'de ifadesini bulan hakkrn ktltiiye kullanrlmasr kurahna ihale emektedir. Yazara giire y6netim kurulu toplantrlanna katrlmak tiim iiyeler igin bir yiikiim ve giirevdir. Bu
nedenledir ki usultine uygun olarak yaprlan gafinlara tiim yiinetim kurulu iyelerinin icabet etmek zorundadrr. Aksine hareket MK.2 de uyannca hakkrn kdtiiye kullanilmasr tegkil
eder ve korunmamahdrr. Bk. Anonim Ortakhklar, s.212.
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na gegerlik kazandrrmasr mtimkiin de$ldi1l0. Keza, genel kurulu toplantrqirkey" g""goa""t azil ve yeniden segim prosediirtinii iqletmeye gahqmamn
ii'it tiyu.t olan acil giiztirnti saflamayacafr da ortadad*l?.
Nitelili
B- Toplantr Nisabrna iligaitt Esas Siizleqme lliikiimlerinin
TK. 3304 ile getirilmiq toplantr nisabr esas siizleqme ile de[iqtirilebilir'
niteliAncak, kanuni nisabr defiitirmeye ytinelik esas siizleqmehiikmtintin
$ tartrgmahdr.
ele
Yargtay sorunu TK. 3301Ihtikmiirriin emredicilik vasfrm tartrqarak
emredicialma taraftandrr. Yiiksek mahkemeye giire, bu madde htikmiiniin
olhiiktm
aksine
mukavelede
yer
alan
"Esas.
maddede
lik vasfr ile yine bu
irdemadrkga,' ibaresinin bu nitelikteki hiiktimle nasrl baidaqtrnlacasmn
yapryorum
ve
inceleme
ki,
bu
var
Ne
lenip, yorumlanmasr gerekmektedir.
yiinetim kuruhrken bu madde sadeie tek baqrna delil, anonim qirketlerde
ile birlikte ele
hiikmii
lu iiye sayrsln belirleyen a5rmYasamn312. maddesi
amdiizenleyen
alnarak ieferlendiriimelidir. Zira, bu kurulun oluqumunu
oluqaca$
lan maddenin ilk frkrasrnda, yiinetim kurulunurr err ^z 3 kigiden
bulunbelirtilerek bu husus agrk ve emredici bir qekilde hiikme baflanmrg
TI(
maktadrr. Bu durumdaher iki hiikmtin birlikte def'erlendirilmesinde,
kurulu
330/I. maddesindeki emredicilik vasfrmn 3 kigitik yiinetim
bir de'
Difer
gerekmektedin
kabulii
bakrmrndan iingiiriildii$iintin
soltt'st
iiye
kurulu
yiinetim
siizleqmesinde
gr$le, anonim girket esas
sdzlegme
eso,s
oksine
bunun
olon B iigi olarak belirlennigse,
Zi*i"i
toplantr yeter saJnsrmn da yandan bir fazlasr
yopilomoyacofitnd,on,
uyarrnca B olacafa kugkusuzdun Biiyle de[il de, dava konusu
t,,""tt
ve
oyoq*rrirkta olduiu gibi esas sdzleqmeile yiinetim kurulu iiye sayrsr 5,7
sayrasgari
S... t<iqi olarak beliilenerek TK.nun 312. maddesinde belirlenen
esas
mn tizerine grkrldr$nda, TK.nun 330/I. maddesinde ongtirtilen aksinin
yesdzlegmeile kararlaqtrnlabilecep'i hiikmiinden yararlamlarak, toplantr
yani "yater sayrsrmn,,yandan bir fazlasr" ilkesine aykrn olarak goiunluk,
emredici
benimsemenin
bu
ve
ndan fazla" ilkesinin benimsenebilece$nin
qiruygulamasrnda
qirketler
kabulii
hiikme ayhrnhk teqkil etmeyecepinin
gibi'
diiqecefl{
uygun
dengesine
menfaatler
ketin qatiqabilirli[i bakrmrndan
ana prensip olan "gogunluk karan ile
yine girketter hukukundaki
ytir".iit1"t." ilkesine de ters diiqmeyecektir. Zira,bir ana siizleqme ile de16 Pulaqh 423.
1? ihregJrn, U9 kigilik ydnetim kurulunun toplanmasrm sabote amacr taqryan toplantrya gel*"ro" huli ile vefat durumlannda yiinetim kurulunun mutlak qo[unlukla toplanabilecefidaha 0nni ifade etmektedir (Domanig'eArmafan 284). Yazar bttylelikle, kendisi tarafrndan
kdhakkrn
dayah
MK.2'ye
salt
siiriilen
ileri
igin
ce "yandan bir fazlasr' nisabrm savunmak
uygun
ttiye kullamldrlr iddiasmrn pratik giiziim sa[lamayacairn ve pratik ve hakkaniyete
olqit"iirrrtin ancak go[unluk ilkesinin benimsenmesi ile gergekleqebileceiini kabul etmig
maktadrr.
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olan emredici
fiEtirilemeyecek
mesine iligkin ana kuraldrrls.

husus, qirketin

gofunlukla

yiinetil-

Doktrinde de bu konuda geqitli giirtgler ileri stiriilmektedir.
Eremre, TK. 330/I'deki htikmtin a[rrlagtrnlmrq nisap oldu!.unu ve ytinetim kurulunun tig kiqiden oluqmasr halinde, toplantr yaprlabilmesi iqin azalann hepsinin hazrr bulunmasr gerekir demekle birlikte, esas siizlegmeye
toplantr nisabrmn iiye tam saJnsrrunqo[unlufu oldulu qeklinde bir htikiim
konulabileceiiLni; bu taktirde iig kiqiden oluqan bir yiinetim kurulunun toplantr nisabrmn iki kigi olarak tingiiriilebilecefini kabul etmektedir.
QamoSluzo,TIC 3304 ile getirilen nisabrn gogunluk oldu!"u, TK. 330'un
TK. 312'nin birlikte de!'erlendirilemeyecep'i ve anonim girketler agrsrndan
go$unluk ilkesi emredici nitelikte oldupu giiriiqii gergevesinde,go!'unluk ilkesini ihlal etmemek qartryla, esas sdzleqmeyetoplantr nisaplan ile ilgili
olarak her ttirlti hiikiim konulabilir. Dolayrsryla, iig kiqiden olugan bir yiinetim kurulunun iki kiqi ile toplanmasr mtitnkiindtir.
DomanigzLise, TK 312 gereii, gerek ani kuruluqta ve gerekse tedrici kuruluqta anonim qirket yiinetim kurulunun en az iig iiyeden olugmasr halinde, ytinetim kurulu toplantr nisabrmn iig tiye olarak tesbit edilmesi gerekti[ini ve bu
durumda esas mukavele ile kanuni nisabrn hafifletilemeyecelini belirtmektedir. Yazar, aksi halde asgari tig kiqilik idare meclisinden siiz eden emredici Tl(
312 htikmiiniin bir anlamr kalmayacalrm ileri siirmektedir. Yazara gtire, esas
stizleqmeyekonulacak kanuni nisabr hafifleten bir htikiim kanunda dngtirtilmiig
olan ve ydnetim kurulunun esas gahqma qekli olan heyet kawamrmn ortadan
kalkmasrna sebep olabilir. Orne$in, ytinetim kurulunun bir kiqi ile dahi toplanabilece$ geklinde, esas mukaveleye htikiim konulmasr halinde oldulu gibi.
Bir di$er gtirtiqe gdre, esas siizlegme ile kararlaqtrnlacak nisap, kanuni
nisabrn daha a$rlaqtrrrlmasr qeklinde olabilece!'i eibi (0rne!in,2/3, 3/4),
daha hafifletilmesi qeklinde de olabilir (Orne!'in, l/3,l/4)22.
18 11.HD. 5.4.2007,8.2366/K.312? (YKD.2003, C.29,5.7, s.1079);Aym y6nde Onbirinci Hukuk
Dairesi, TIC 330/I'i a$rlaqtrnlmrg nisap olarak yorumlayan 1986 tarihli karannda da uKaldr
ki, TK. 312'nin ilk frkrasrna g6re anonim girketlerde idare meclisinin en az tiq iiyeden tegekktil etmesi gerekmektedir." diyerek tig kiqiden olugan yiinetim kurrrlunun iki kiqi ile toplanarak aldrlr karann gegersiz oldufunu belirtmiptir. Yargtay, bu kararrnda da TK. 330/I ile TK.
312yi birlikte yorumlamakta ve TK 312'nin sadeceyiinetim kurulu asgari tiye sayrsrm deffI,
aym zamanda toplantrya katrlmasr gereken asgari tiye sayrsrm da dtizenledigini kabul etmektedir. Bk. T.23.9.1986,E.1986/3027,K. 1986/4651(YKD, C. XIU, S. 2, $ubat 1987, s. 253).
t9 Erem, T.,ficaret Hukuku Prensipleri, C. II, istanbul 1983, s. 221.
20 Qamoflu (Poroylliekinalp) 298-299.
21 Domanig 401
22 Arslanh, H., Anonim $irketler, II, III, s. 118; Dorranig 40L; imregiin, Domanig'e Armapan 286. Yazar yiinetim kuruluna tizgt olanlar ve qirket ile ortaklar arasrndaki iligkileri dtizenlemeye iligkin ydnetim haklanmn devri olanakh bulunmadr[rndan, bu hususlara iligkin
kararlarda, ancak mutlak goiunluk esasrmn kabul edilebilecefi giiriiqiiLndedir.
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Kanaatimizce, TK. 3304 ile, TK. 312',nin birlikte deperlendirilmesine
kenar baqhF "Azalann saJnsrve srimkan ihtiyag yoktur. ziraTll312'nin
kurufatr,, baqh$m taqrmakta olup, maddede diizenlenen, sadeceyiinetim
diinisabrm
Toplantr
sayrsrdr.
lunda resmen bulunmasr gerekli asgari iiye
anlamr
iki
her
312',ye
zenleyen hriktim ise TK. ffiOn hiikmiidiir. Yoksa TK.
birden vermek miimkiitr olmamak gerektir'
Yiinetim kurulunun vazifelerini heyet halinde giirece$, toplantr nisabrbozulacaf'rmn tig kiqiden az olarak iingiiriilmesi halinde heyet kawamrmn
oluqur
kiqiden
kag
asgari
ve
m ileri siiren giiriige gelince; once heyet nedir
sorulanmn cevaplandrnlmasr gereklidir'
arayan
Heyet kawamrmn oluqmasr igin asgari iig kiqinin huzuru qartrm
"birden
Kanununun
Borqlar
gibi,
isvigre
giiriiqe tatrlmak miimkiin omaatg
iki
Iazlakiqiler heyet teqkil eder." diyen 70? vd. maddeleri dop'rultusunda,
eder'
iktiza
kiqinin dahi heyet teqkit ettifiinin kabulii
niAynca iig kiqiden oluqan bir yiinetim kurulunda iki kiqinin toplantr
ettirsabrm oluqturamayacafim kabul etmek, azrnh$n hakimiyetini tesis
ahnmakarar
durumda
bir
bOyle
Gergekten
qey
de['ildir'
mekten baqka bir
ile,
srna engel olmak isieyen her iiye toplantrlara iqtirak etmemek sureti
olacakhr'
etmig
elde
neticeyi
toplantJara kahlmakla elde edemeyecepi
kastetNetice itiban ile diyebiliriz ki, TK. 330/I',dekiifadenin golunlu[u
oluqsun
tipi gtiriiqiinden hareketle, ytinetim kurulunun kag kiqiden oluqursa
-ir. grd gerepi asgari iig iiye- go[unluk ile toplanabileceiii ve karar alabilecepi kanaatindeYiz.
W. YONETiU TUNUT,UNUN TOPI.ANMADAT{ KARAR AL1UASI
Yiinetim kurulu toplantr yapmaksrzrn tiyelerden birinin belirli bir konuda yaptr[r teklife aigerterinin yazrh onaylanlun ahnmasr yoluyla da karar
(tx. ggofi). t"t fntt yazrh ve imzah olmasr gegerlik qartrdrr2s' Bu
*ulitt
biriusulle karar ahnabilmesi igin kendilerine teklif sunulan iiyelerden hig
sinin miizakere talebinde bulunmamrq olmasr gereklidir'
Bu usulle karar ahnmasrnda toplantr nisabr siiz konusu olmamakla birdulikte, karar nisabrmn ne olduiu tartrqmahdr. Erig2+ ue QamofiIu2s,bu
karar
normal
itibarla
rumigin kanunda iizel bir nisap iingdriilmediiini, bu
nisabrnr aranmasl gerektilini iddia ederlerken, imregiin26 karar nisabrmn
oybirlili olduiunu bu hususun kanun metnindeki "diferlerinin yazrh muva'
fakati" ibaresinden anlaqrldrfrm ifade etmektedir'
23 Dofanay, i.: Ttirk Ticaret Kanunu $erhi, C. I,Ankara 1981,s. 768.
24 s.950.
25 (Poroy/TekinalP)288.
26 Anonim Ortakhklar, s. 213.
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v - TorLANTI Nisapr,anrMN GnRenxr,ngunlmsi
Gerek esas mukavele ile tayin edilmiq ve gerekse kanunla belirlenmiq
toplantr nisaplan gergekleqmedenyiinetim kurulu toplantr yapamazve
karar alamaz. Buna ra['men ahnmrg bir karar girketi ballayacak bir
karar sa_
yilmaz. Yani biiyle kararlar yoklukla maluldiir. ttim ytinetim
kurulu karar_
larr aleyhine TK. 381 anlamrnda iptal davasr agrlmasr zaten sozkonusu
ol_
mayaca!.r igin bu qekilde ahnmrq kararlann iptal davasrna konu
olmasr dri_
qiiniilemez. Ancak gerekli nisaplar gergeklegtirilmeden karar
ahnmasr ha_
linde yoklulun tesbiti igin karar ahnmasr miimkiindiir.
VI. KARAR TYiSNST
Yiinetim kurulunda karar nisabr toplantrda hazrr bulunan iiyelerin go_
iunlu!'udur. oy eqitliEi halinde o konu gelecek toplantrya ertelenir. o toplantrda da eqitli[in bozulmamasr halinde srjz konusu teklif reddedilmiq
sayrlrr.
Ticaret Kanunumuz sisteminde yrinetim kurulu baqkammn oyuna
us_
ttinltik tamnmamrqtrr. Ancak, esas stizlegmeyekonula..t bi, hiiktimle
ka_
nan nisabr a!,rrlagtrnlabilece[.i Erbizt, bagkamn oyuna iistiinltik
de tamnabilir28.
VII. NISAPLARIN BELiRLENMESiNDE DiKKATE ALINACAK DidER
HUSUSLAR
Tbplantr ve karar nisaplannda TK.2zE uyarrnca kamu ttizel
kigilerince atanmrg yiinetim kurulu iiyeleri de hesaba katrlrrlan
Yiinetim kurulu iiyeleri toplantrya bizzatkatrlmak ve oy kullanmak zo_
rundadrrlar. Yiinetim kurulunda temsil ve temsilci suretiyle oy kullamlma_
sr caiz delildir (TK. 330/I). Temsil yasafr muilaktrr. Difer bir deyiqle, yiine_
tim kurulu tiyesini ne diEer bir iiye ne de drgarrndan bir kiqi temsil edemez
ve onun yerine oy kullanamaz.
Yiinetim kurulu tiyeleri kiqisel menfaaflerini ilgilendiren veya TK. 34g
uncu maddede sayrlan usul ve ftiruundan biriyle, egi ve iigtincii dereceye
kadar (tigtincti derece dahil) srhri hrsrmlanmn grkarlanna iligkin hususlann
y6netim kurulunda gtiriiqiilmesine katrlamazlar. Biiyle bir husus giirtiqtilmeye baqlamnca, ilgili tiye ilgisini kurula derhal bildirmek ve keyfiyeti
ioplantr tutanapina yazdrrmak zorundadrr. Karar, TK. BB0aI uyarrnca yazilt
oylarrn toplanmasr suretiyle ahnryorsa keyfiyet, bu iineriyi igeren kalrda ya27 imregiin, Domanig'e Armafan 288.
28
Qamoflu (Poroy/Tekinalp) 299; Karayalgrn, Y., Anonim $irketyiinetim
kamn Ustiin Oyu, Batider L}TO/8,s.Sig vd.
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katrlma yasafr buzrlmahdrr (TK. 332). Hakkrnda gtirtiqmelere ve oylamaya
dikkate ahnlunan kiqiler toplantr ve karar nisaplanmn belirlenmesinde
mazlat29.

soNUq
hukukunda ki diiGiiriiliiyor ki gerek mehaz isviqre anonim girketler
esas itibari ile
mahiyetleri
ve
biinye
zenleme ve gerekse anonim qirketlerin
geqitli
Kanununun
Ticaret
gofunluk sistemini benimsemektedir. Aynca
TK'
da
agrsrndan
maddeleri ile TK. 330 arasrndaki ahengin saplanabilmesi
gereklikabulti
3304'de ifade edilmek istenen nisabrn golunluk olduiunun
dir.
GergektendeTK.SS0A,ikanunlaa$rlaqtrrrlmrqbirnisapolarakkabul
go[untuk prensibini
etmeye imkan yoktur. TK. 330/I,de ki htiktim gergekte
bagka bir
hiiktimden
kabui igin diiz;denmiq, fakat yanhq ifade edilmiq bir
qey de[ildir.

29 inregun bu tip kiqilerin toplantr nisaplarrmn belirlenmesinde clikkate ahnmakla birlikte'
287)'
Lelirlenmesincle clikkate ahnmazlar (Domanig'eArmahan
k
""."rrisapl..rmn

