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Maddenin Eski Hali Maddenin Yeni Hali 

Esas Sözleşme Değişiklikleri  

Madde 23: Şirket esas sözleşmesinin 

değişikliğinde Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığının uygun görüşünün ve Türk 

Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde diğer 

onayların alınması zorunludur. Sermaye Piyasası 

Kurulu, Bakanlık ve diğer mercilerden gerekli 

izinler alındıktan sonra esas sözleşme 

hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel 

kurulda ve sonrasında imtiyazlı pay sahipleri 

genel kurulunun da Kanun ve esas sözleşmede 

belirtilen hükümler çerçevesinde onayı alınmak 

suretiyle esas sözleşme değişikliğine karar verilir. 

İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek 

nitelikte esas sözleşme değişiklikleri, TTK 454 

üncü madde çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri 

özel kurulu onayına sunulur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esas Sözleşme Değişiklikleri  

Madde 23: Şirket esas sözleşmesinin değişikliğinde 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye 

Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığının uygun 

görüşünün ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri 

çerçevesinde diğer onayların alınması zorunludur. 

Sermaye Piyasası Kurulu, Bakanlık ve diğer 

mercilerden gerekli izinler alındıktan sonra esas 

sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek 

genel kurulda ve sonrasında imtiyazlı pay sahipleri 

genel kurulunun da Kanun ve esas sözleşmede 

belirtilen hükümler çerçevesinde onayı alınmak 

suretiyle esas sözleşme değişikliğine karar verilir. 

İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek 

nitelikte esas sözleşme değişiklikleri, TTK 454 

üncü madde çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri 

özel kurulu onayına sunulur. 

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket’in pay 

senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket 

birleşme ve bölünmelerine, Şirket sermaye 

miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere 

yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması 

zorunludur. 

 

 

 



 

 

 

 

Birleşme Hükümleri  

Madde25: Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve 

pasifiyle birlikte birleşebilir. Birleşme Türk 

Ticaret Kanunu’nun yürürlükteki hükümleri 

uyarınca yapılır. Bir veya birden fazla lisans 

sahibi tüzel kişinin kendi aralarında ya da lisans 

sahibi tüzel kişiler ile lisans sahibi olmayan tüzel 

kişilerin, lisans sahibi bir tüzel kişi bünyesinde 

tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek 

istemeleri halinde, 4054 sayılı Rekabetin 

Korunması Hakkında Kanunun birleşme ve 

devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak 

kaydıyla, birleşme izni hakkında Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurulundan onay alınması zorunludur.  

Bahsi geçen onay alındığında, birleşme işlemleri 

onay tarihini takip eden yüz seksen gün içinde 

sonuçlandırılacaktır.  

Söz konusu birleşme sözleşmesi tüketicilerin hak 

ve alacaklarını ihlal edecek veya şirketin 

borçlarını ortadan kaldıracak hükümler 

içermeyecek ve elektrik piyasası mevzuatınca 

gerekli tutulan şartları kapsayacaktır. Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun birleşmeye ilişkin 

düzenlemeleri saklıdır. 

 

 

 

 

Birleşme Hükümleri  

Madde25: Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve 

pasifiyle birlikte birleşebilir. Birleşme Türk Ticaret 

Kanunu’nun yürürlükteki hükümleri uyarınca 

yapılır. Bir veya birden fazla lisans sahibi tüzel 

kişinin kendi aralarında ya da lisans sahibi tüzel 

kişiler ile lisans sahibi olmayan tüzel kişilerin, 

lisans sahibi bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve 

pasifleri ile birlikte birleşmek istemeleri halinde, 

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında 

Kanunun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri 

saklı kalmak kaydıyla, birleşme izni hakkında 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan onay 

alınması zorunludur.  

İzinin verildiği tarihten itibaren altı ay 

içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi 

tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz 

olur. Bu durumda, Kurul kararı ile yeniden izin 

almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine 

devam olunamaz. 

Söz konusu birleşme sözleşmesi tüketicilerin hak ve 

alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını 

ortadan kaldıracak hükümler içermeyecek ve 

elektrik piyasası mevzuatınca gerekli tutulan şartları 

kapsayacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

birleşmeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır. 

 

 

 


