Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun
(22 Kasım 2000 tarih ve 24238 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır)
Kanun No : 4604
Kabul Tarihi: 16 Kasım 2000
MADDE 1.- 11.1.1954 tarihli ve 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim
Ortaklığı Kanununun 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Süre
Madde 4.- Banka süresiz olarak faaliyette bulunur.
MADDE 2.- 6219 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 5.- Bankanın sermayesinin miktarı ile her payın itibari kıymeti Banka ana
sözleşmesinde belirtilir.
MADDE 3.- 6219 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 7 nci
maddesi ve 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının ikinci cümlesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 6.- Hisse senetleri (A), (B) ve (C) gruplarına ayrılmış olup, nama yazılıdır.
MADDE 4.- 6219 sayılı Kanunun değişik 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
Bankanın İdare Meclisi; dördü (A), biri (B), üçü (C) grubu hisse senedi sahiplerini temsil
etmek üzere sekiz üyeden oluşur.
MADDE 5.- 6219 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Genel Müdür
Madde 16.- Bankanın işleri Genel Müdür tarafından tedvir olunur. Genel Müdür
Başbakan tarafından atanır.
Banka Genel Müdürlüğüne atanacakların hukuk, iktisat, işletme, maliye, bankacılık,
kamu yönetimi ve dengi dallarda veya bu dallarla ilgili mühendislik alanlarında en az
lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması ve bankacılık veya işletmecilik alanında en az
on yıllık mesleki deneyime sahip olması zorunludur.
Genel Müdürün görev süresi dört yıldır. Süresi biten Genel Müdür yeniden atanabilir.
Genel Müdürün süresi dolmadan herhangi bir şekilde görevine son verilemez. Ancak bu
Kanun ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümleri gereğince, atanması için gerekli

şartları kaybettiği tespit edilen veya görevleriyle ilgili olarak işlediği suçlardan dolayı
hakkında verilen mahkumiyet kararı kesinleşen Genel Müdürün görevi sona erer.
MADDE 6.- 6219 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
EK MADDE 1.- Hisse senetlerinin satışında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 1050
sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümleri uygulanmaz.
EK MADDE 2.- Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait (B) grubu hisseler halka arz suretiyle
satılabilir. Bu hisselerin satışı yapılmadan (A) grubu hisselerin satışına karar alınamaz.
(A) grubu hisselerin satışına ve bu satışla ilgili usul ve esasları belirlemeye Bakanlar
Kurulu yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 1.- Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte görevde olan Genel Müdür,
Kanunun yürürlük tarihinden itibaren dört yıl süreyle yeniden atanmış sayılır.
GEÇİCİ MADDE 2.- 6219 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi, 14 üncü maddesinin üçüncü
fıkrası, 15 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkra hükümleri ile, bu Kanun ile değişik 16
ncı maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları Vakıflar Genel Müdürlüğünün
hisseleri %50 oranının altına düşünceye kadar geçerli olmaya devam eder.
MADDE 7.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

