VEKALET ÖRNEĞİ

(Vekalet verenin adı/soyadı)…………. ……….., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Bundan
sonra “Ziraat Yatırım” olarak anılacaktır) nezdinde aşağıda işlemleri doğrudan doğruya temsilcim
olarak, en geniş haliyle ahzu kabza, sulh ve ibraya yetkili olmak üzere nam ve hesabıma yapmaya
yetkilidir:
Ziraat Yatırım ile elektronik ürün senetleri, VİOP sözleşmeleri ve kaldıraçlı alım, satım işlemi de
dahil olmak üzere her türlü sermaye piyasası işlemi yapmak, bu kapsamda: Ziraat Yatırım ile,
dilediği şartlarda her türlü sözleşmeyi imzalamak, imzalanmış olanları değiştirmek, ilgili formları
doldurmak, cezai şart kararlaştırmak, Ziraat Yatırım ile imzalanan sözleşmelerden doğan tüm hak
ve yetkilerimi kullanmak, imzalanan sözleşmeler kapsamında benim yapabileceğim her türlü
işlemi yapmak; hesap açmak ve kapatmak; halka arzlarda talepte bulunmak, elektronik ürün
senetleri de dahil her türlü sermaye piyasası araçlarını dilediği bedel ve şartlarla satın almak,
satmak, bunlara ilişkin alım-satım emirleri vermek, bedellerini tahsil etmek; hesabımda bulunan
sermaye piyasası araçlarını teslim almak, sermaye piyasası araçlarını hesabıma yatırmak üzere
teslim etmek, Ziraat Yatırım ve/veya saklama kuruluşları ile Takasbank A.Ş.’deki nakit, sermaye
piyasası araçları ve elektronik ürün senetlerinin gerek kendi hesaplarıma gerekse üçüncü kişi
hesaplarına havale, virman, elektronik fon transferi işlemlerini gerçekleştirmek, hesabımdan nakit
para çekmek ve yatırmak, sermaye piyasası araçlarına ilişkin bedelli ve bedelsiz her türlü sermaye
artırımına katılmak, rüçhan haklarımı kullanmak, bedelsiz pay senetlerini almak, kar payı
bedelleri ve temettü kuponlarını tahsil etmek, pay senetlerine ilişkin genel kurullara katılmak, oy
kullanmak ve pay sahipliğinden kaynaklanan tüm haklarımı kullanmak; Ziraat Yatırım nezdindeki
hesabımla ilgili işlemleri bilgisayar ve/veya mobil cihazlar vasıtasıyla elektronik ortamda
gerçekleştirebilmek için Ziraat Yatırım tarafından tahsis edilen şifre ve kodları teslim almak, söz
konusu şifre ve kodları kullanarak işbu vekaletname kapsamındaki işlemleri elektronik ortamda
gerçekleştirmek; adıma üretilmiş hesap ekstreleri ve sair her türlü dokümanı teslim almak; işbu
vekaletname kapsamında yer alan işlemler hakkında her türlü talimatı vermek; tüm hak ve
alacaklarım üzerinde Ziraat Yatırım lehine rehin tesis etmek; üçüncü şahıslardaki alacaklarımı
Ziraat Yatırım’a dilediği şartlarla temlik etmek; nam ve hesabıma dilediği şartlarda ödünç almak
ve/veya kredi kullanmak; Ziraat Yatırım’a karşı haklarımdan karşılıksız olarak kısmen veya
tamamen feragat etmek, Ziraat Yatırım ile dilediği şartlarda sulh olmak, ibra etmek; bu
vekaletnamede verdiğim yetkileri nam ve hesabıma kısmen veya tamamen kullanmak üzere
üçüncü kişilere vekalet vermek.
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