
                   VEKÂLETNAME 

Adıma, Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Aracı Kurum) nezdinde; 

Nam ve hesabıma, her türlü yatırım hesabı açmaya, bu hesabın açılmasını teminen gerekli tüm 

sözleşmeleri imzalamaya, hesabın açılmasından sonra yatırım hesabı ile ilgili portföy yönetim 

sözleşmesi, yatırım danışmanlığı sözleşmesi, türev araçların alım satımına aracılık sözleşmesi, repo/ters 

repo sözleşmesi ve veri yayın sözleşmelerini akdetmeye, bu hesap ile ilgili her türlü taahhütnameleri 

imzalamaya, açılan hesap ile ilgili internet şubesi kullanıcı kodu ve şifresini almaya, Yatırım Hizmet ve 

Faaliyetleri ’nin Müşteri’ye sunulabilmesinin ön şartı olarak, hangi ürün ya da hizmetlerin Müşteri’ye 

uygun olduğunun tespiti amacıyla yapılacak olan uygunluk testlerini yapmaya, uygunluk testi sonucunu 

almaya, gerektiğinde testi yenilemeye, yasal mevzuat gereği bildirilecek risk bildirim formlarını 

doldurmaya, risk beyanlarını gerek imzalayarak gerekse elektronik ortamda kabul ederek almaya, 

hesaplarımı kapatmaya, adıma açılmış hesaplara ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Araçları Alım Satımı 

İle Saklamasına ilişkin çerçeve sözleşmesi'nin Tanımlar bölümünde açıklanan Sermaye Piyasası 

Araçlarından birini veya birkaçını yahut hepsini almaya ve/veya satmaya, alım ve/veya satım talimatı 

vermeye, hesabımda nakit bakiye olmaksızın portföy değerinin üstünde Sermaye Piyasası Mevzuatınca 

belirlenen oranı aşmayacak kadar kendi takdirine göre beni borçlandırarak sermaye piyasası aracı satın 

almaya, hisse senedi teslimi hususlarında mezkur şirkete talimat vermeye, bunları Bizim Menkul 

Değerler A.Ş.'nde adıma kaydileştirme başvurularını yapmaya, takip etmeye, onaylamaya, şirketin 

uygulayacağı alım ve satım fiyatlarını ve tahakkuk ettireceği vergi, resim, harç, ücret ve sair giderlerin 

ve yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belirlenen komisyon ile bu alım, satım ve yatırımlarla ilgili 

her türlü kar ve zararın tarafıma ait olacağını kabule ve Bizim Menkul Değerler A.Ş.'ne tevdi edilmiş 

veya edilecek, yetkili takas ve saklama kuruluşunda saklanmakta olan sermaye piyasası araçlarımın 

temettü, faiz, itfa, kupon bedellerini adı geçen Şirkete tahsil ettirmeye,  

hesaplarımdaki pay senetlerinden elde edilen rüçhan haklarını kullanmaya ve/veya kullandırmaya, 

hesap ekstreleri ile ilgili olarak kabul ve red beyanında bulunmaya, hesap ekstreleri adıma tebellüğ 

etmeye, Aracı Kurum'u ibra etmeye, her türlü beyan ve taahhütte bulunmaya, adıma açılmış 

hesaplarım ile ilgili olarak her türden nakdi açılan hesaplarıma elden ve/veya banka havalesi suretiyle 

yatırmaya, bu hesaplardan dilediği Banka ve Aracı Kurum ve/veya şubelerinde dilediği hesaplara havale 

ve EFT talimatı vermeye, adıma açılmış hesapta bulunan sermaye piyasası araçlarını, bu hesaptan 

dilediği Banka ve Aracı Kurum ve/veya şubelerinde dilediği hesaplara gönderilmek üzere virman 

talimatı vermeye,  

açığa satış ve menkul kıymetleri ödünç alma ve verme iş ve işlemlerini dilediği şekil ve şartlarda dilediği 

tutarda yapmaya ve bu amaçla gerekli her türlü sözleşmeyi düzenlemeye ve imzalamaya, 

veraseten payıma düşen sermaye piyasası araçları ve hisse senedi ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya, 

veraseten payıma düşen sermaye piyasası araçlarını, hisse senetlerini ve nakdi dilediği Banka ve Aracı 

Kurum ve/veya şubelerinde dilediği hesaplara gönderilmek üzere virman talimatı vermeye,  

 her türlü işlem sonucunda menfi ve müspet sonuçları tarafıma ait olmak üzere 

...................................................................................................................................................................

............................................... de mukim, ………………………………………………………………………………….'ı bu 

vekaletname ile vekil nasp ve tayin ettim.  

Bu vekaletname ile verilen yetkiler herhangi bir süre ile sınırlandırılmamış olup, vekilim 

.............................................................................................................................'ı vekaletten azlettiğime 

dair tarafımdan gönderilecek noter tebliği Bizim Menkul Değerler A.Ş.'nce tebellüğ edildiği güne kadar 

yürürlükte ve geçerli kalacaktır. Diğer taraftan, bu vekâletname hükümlerinin müvekkil veya vekilin 

ehliyetsizliği sebebiyle sona ermesi, Bizim Menkul Değerler A.Ş. için ancak bu konudaki kararın 

ilgililerce anılan Şirkete tebliği ile hüküm ifade edecektir. Vekâlet akdi nedeni ile yapılan tüm iş ve 

işlemlerden Bizim Menkul Değerler A.Ş.’nin ve çalışanlarının hiçbir şekilde maddi ve manevi olarak 

sorumlu tutulmaması hususunun gayrikabülü rücu olarak beyan, garanti ve kabul ederim.  

 VEKÂLET VEREN 


