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PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU (PÖİP) RİSK BİLDİRİM FORMU 

 

 

1- Önemli Açıklama: 

Borsa İstanbul A.Ş. (“BİAŞ” veya “Borsa”) Yakın İzleme Pazarı (“YİP”)’nda işlem yapılması bazı özel risk 

unsurları barındırmakta ve yüksek bir yatırım riski taşımaktadır. YİP’te yapacağınız işlemler sonucunda kar 

elde edebileceğiniz gibi zarar edebilme riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, YİP'te işlem yapmaya karar 

vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate 

alarak karar vermeniz gerekmektedir. 

Borsa İstanbul A.Ş.(BİST) Yönetim Kurulu’nun 10/09/2020 ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 

14/09/2020 tarihli kararları ile, Pay Piyasası’nda işlem gören paylarda derinliğin arttırılması amacıyla, 

01/10/2020 tarihinden itibaren devreye alınan yeni Pazar yapılanmasındaki Yakın İzleme Pazarın’ında işlem 

görme esaslarını ve risklerini anlamanız gerekmektedir. 

İşlem yapmak istediğiniz payın yer aldığı Yakın İzleme Pazarı’nda;  Derinliğin/likiditenin sınırlı olabileceği, 

dolayısıyla aşağı/yukarı yönlü fiyat hareketleri ihtimalinin daha yüksek olabilir. 

2- Uyarı: 

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası 

işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan 

banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerinden 

öğrenebilirsiniz. 

İşbu “Yakın İzleme Pazarı Risk Bildirim Formu”, müşteriyi genel olarak mevcut riskler hakkında 

bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, YİP’te yapılan işlemlerden ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm 

riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir 

şekilde araştırma yapmalısınız. 

BIST Yakın İzleme Pazarı Paylarında işlem yapılması bazı özel risk unsurları barındırmakta ve yüksek 

bir yatırım riski taşımaktadır. 

3- Risk Bildirimi: 

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  ile imzalanacak Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nde ve Genel 

Risk Bildirim Formu’na ek olarak;  

1- Tera Yatırım nezdinde açtırdığım ve/veya açtıracağım hesaplar üzerinden BIST Yakın İzleme Pazarı’nda 

gerçekleştirilecek tüm işlemlerin SPK, BIST ve diğer sermaye piyasası kuruluşları tarafından çıkartılan 

ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm düzenleme hükümlerine tabi olacağının, 

2-  BIST Pay Piyasası Pazarlarında açığa satış ve kredili işlem, brüt takas, özkaynak oranı, açık takas 

pozisyonu gibi işlem esaslarının Yakın İzleme Pazar’ı işlemlerinde değişiklik gösterdiğinin, 

3- Yakın İzleme Pazarı işlem yöntemleri hakkında bilgi sahibi olduğumu ve doğabilecek risklerin,  

 

bilincinde olarak işlem yaptığımı, işbu “Yakın İzleme Pazarı Risk Bildirim Formu”nu okuyup anladığımı, işbu 

belgeyi özgür iradem sonucu imzaladığımı ve bir örneğini teslim aldığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.  

 

https://www.terayatirim.com/
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Dikkat: Yukarıdaki alana Müşteri (Yatırımcı) tarafından elle “Okudum, anladım ve bir nüshasını teslim 

aldım” ifadesi yazılmalı ve imzalanmalıdır 

 

 

El yazısı ile " okudum, anladım ve bir nüshasını teslim aldım. 
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