
E-şube giriş ekranı:



Uzaktan Teknik Yardım İçin:



Yeni şifre başvurusu için:



Kullanıcı adı başvurusu için:
Kullanıcı adı başvuru formunu doldurarak ya da müşteri temsilcinizi arayarak destek 

alabilirsiniz



Kullanıcı adı ve şifre oluştururken dikkat edilmesi gereken hususlar:

Kullanıcı Adı:
 En az 6 karakter, alfabetik ya da nümerik karakter içermelidir. 
 Aynı karakter ikiden fazla yan yana kullanılamaz.
 Türkçe karakter ( ı,ş,ü,ö,ğ ) ve noktalama işareti içeremez.
 Adınız, soyadınız ve kullanıcı adınız farklı olmalıdır. 
Şifre:
 En az 6 en fazla 9 karakter, alfabetik ve nümerik karakterlerden oluşabilir. 
 En az bir alfabetik ve nümerik karakter içermelidir.
 Aynı karakter ikiden fazla kez yan yana kullanılamaz.
 Türkçe karakter ( ı,ş,ü,ö,ğ ) ve noktalama işareti içeremez.
 Adınız, soyadınız ve kullanıcı adınız farklı olmalıdır. 



Kurumsal müşteri hesap açılışında, kullanıcı adı ve şifre oluşturulması için:



E-şube işlemleri için:
Hesap bilgileri:
Hesap özeti sayfası:T ,T+1 ve T+2 tarihlerinde oluşan cari ve kredi tutarları yer almaktadır. Portföyünüzde yer 
alan senedin; satılabilir adet, stoktaki adet, Ortalama Maliyet, Son fiyat (O anki piyasa fiyatı), Stok Değeri 
(Satılabilir Adet *Son Fiyat) ve Kar/Zarar tutarı görülmektedir. Alt kısımda  ise portföy değeri ve hesapla ilgili 
tüm bilgiler yer almaktadır. 



Hesap ekstresi: “Hesap Ekstresi” ekranında, ekstre alınmak istenen tarihler 
seçilir.  Ekstre görüntülenir.



Hisse Senedi:

Emir iletim izleme ekranı: Senedinin Adı, Grubu, Kapanış Fiyatı, Taban-Tavan Fiyatı ve 
Fiyat Adımı yer almaktadır.

Emir Yazma/Silme Alanında; 
L: Listeden seç.Tüm hisse listesi açılır ve hisse seçilir.
P: Portföyden Seç. Yatırımcı portföyünde yer alan hisse senetlerinden seçim yapabilir.
K: Satırı kopyala, yazılan emir satırının aşağıya kopyalanmasını sağlar. 
S: Satırı sil, yazılan emir satırının silinmesini sağlar. 
• Hisse: Emir verilmek istenen hisse kodu yazılır.
• A/S: Alış ya da Satış emrinin belirlendiği alandır. 
• Miktar: Alış/ Satış miktarı belirtilir.
• Fiyat: Alış/ Satış fiyatı belirtilir.



 Fiyat Tipi:
 LMT: Limit fiyatlı emir. Fiyat ve miktarın girildiği emirlerdir.
 PYS: Piyasa Fiyatı.Bu tür emirlerde fiyat/getiri belirtilmez. Minimum emir büyüklüğünün katları 

şeklinde verilen emir, pasif emirlerle kısmen veya tamamen karşılaşır, emrin gerçekleşmeden 
kalan kısmı iptal edilir.

 EIF: En iyi fiyatlı emir. emir sadece Piyasada o anda bekleyen en iyi fiyat seviyesindeki 
emirlerle eşleşir.

 Emir Süre: 
 Tam Gün: 21 Eylül Nasdag geçişi ile tam gün emirler geçerli olacaktır. Seanslık emir 

iletilemeyecektir. 
 Kalanı İptal Et:Girildiği anda, pasifte karşı tarafta bekleyen emirlerin durumuna göre 

emrin tamamının veya bir kısmının gerçekleşmesi, aksi takdirde gerçekleşmeyen 
kısmının iptal edilmesi için kullanılan emir türüdür.

 Tarihli Emir: Emrin, karşılanmak üzere belirli bir tarihe kadar sistemde durmasını sağlar.
 Denge Emri:Açılış ve kapanış seansları da dahil olmak üzere tek fiyat yöntemi uygulanan tüm 

seans bölümlerinde, fiyat belirleme sürecinde hesaba katılmayan ancak belirlenen eşleşme 
fiyatı seviyesinde karşılanmadan kalan emirler ile işlem yapmak üzere girilen emirlerdir. 
Eşleşmeden kalan dengeleyici emirler iptal edilirler. 



 Tutar: TL cinsinden tutarı gösterir.
 “İLET” butonuna tıklanarak emir borsaya iletilir.
 Emir İletim: 
 D: Emri düzelt
 İ: Emir İptal et
 Z: Zincir emir bağla 
 Emir Tipi:
 N: Normal Emir
 Referans Kodu: Borsa tarafından emir için verilen numaradır.
 Tümünü ilet: Yazılan en fazla dört emir, aynı anda tümünü ilet 

butonuna tıklanarak borsaya iletilir.
 Tümünü Sil: Yazılan en fazla dört emir, aynı anda silinebilir.
 Tümünü Sat: Yazılan en fazla dört emir, aynı anda satılabilir.



Emir iletim ve izleme ekranı:



Emir iletim penceresini ayrıca açmak için:



Gün içi gerçekleşen alım satım toplamları:



Yatırım fonu işlemleri:

Yatırım fonları alım satım işlemlerinizi aşağıdaki ekranlar aracılığı ile 
gerçekleştirebilirsiniz.İşlemler hakkında detaylı bilgi için internet 
sitemizde yer alan “Yatırım Fonu” dökümanından ulaşabilirsiniz. 





EFT İşlemleri:

Sistemde banka bilgileri kayıtlı olduğunda, EFT/Havale virman işlemleri 
gerçekleştirilen ekrandır. Burada işlem yapılmak istenen banka seçilir ve ileri 
butonuna tıklanarak kişisel bilgi ve banka bilgilerine ulaşılır. Yeni açılan 
pencerede gerekli alanlar doldurulur, ONAY butonuna basılarak işlem 
onaylanır.





Piyasa takibi ve Java Matriks ekrani:

Java Matriks nedir?

Java tabanlı olan Java Matriks Uygulaması ile, herhangi bir yazılım
yüklemeden piyasalar anlık olarak izlenebilir. internet bağlantısı olan her
yerden ulaşılabilen bu uygulama içinde grafik çizilebilir, teknik analizler
yapılabilir. Hisse senedi piyasasına ait yüzeysel bilgilerin, temel piyasalara
ait Dünya Hisse Senedi piyasası endekslerinin, haberlerin, Eurobond ve
TCMB verilerinin anlık olarak izlenebildiği uygulamada, ayrıca pariteler,
bankalararası döviz piyasası verileri ile, serbest piyasa döviz ve altın bilgileri
de yer almaktadır.



Veri içeriği:

• Tüm Hisseler: BiST’te işlem gören tüm hisse senetlerinin anlık fiyatları aynı anda 
izlenebilir.

• Serbest Piyasa, Dünya Endeksleri, Spotlar, Pariteler: Serbest Piyasa Döviz Kurları, 
Spotları, Pariteleri izlenebilir.

• Teknik Analiz: izlenebilen tüm semboller için (birim veri dahil olmak üzere) teknik 
analiz yapılabilir.

• TCMB: Merkez Bankası sayfalarına ulaşılabilir.
• Anında Haberler: Başta şirket haberleri olmak üzere Türkiye’den ve Dünyadan önemli 

haberler saniyesi saniyesine takip edilebilir.
• Analizler: Şirket bilançoları, Takas verileri ve daha bir çok analiz verisine ulaşılabilir.
• Alarmlar: Fiyat alarmları tanımlanabilir.
• Kişiselleştirin: istenilen adette fiyat penceresi açılabilir, ekran kişiselleştirilebilir. 

istenilen fiyat bilgilerinden ve hisse senetlerinden oluşan pencereler yaratılabilir.
• Sayfalarınızı kaydedin: Oluşturulan sayfalar kaydedilebilir.
• Tutumlu: Java Matriks çok düşük hızlı internet bağlantılarında bile sorunsuz 

çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.



JAVA ekran talepleriniz ve fiyatları hakkında destek için müşteri temsilcinizle 
iletişime geçebilirsiniz. Lisansınız yoksa  ekranlarda “ veriler 15 dakika 
gecikmelidir” uyarısı çıkacaktır. 
Java Matrikse ulaşmak için, burayı tıklayınız yazısına tıklayın.



JAVA Matriks ekran görüntüleri:



JAVA Matriks teknik analiz ekranı:



Matriks Trader Nedir?



Matriks Trader işlem ekranına ulaşmak için:
Çanta işaretine tıklayarak, açılacak trader penceresinden, müşteri numaranız, 
kendi oluşturduğunuz kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapmanız gerekmektedir. 



Trader Hisse ViOP emir ekranları:



JAVA Matriks trader aracılığı ile alım satım için:



Müşteri bilgileri:

Kişisel Bilgiler: 
Kişisel bilgileriniz güvenliğiniz açısından e-şube üzerinden değiştirilemez. 
Bilgilerinizi güncellemek için gerekli taleplerinizi müşteri temsilcilerinize iletmeniz 
gerekmektedir.
Şifre değiştirme ekranı: Şifre ve zaman aşım süresini değiştirmek için alanları 
doldurmanız ve onay tuşuna basmanız gerekmektedir.



Özel soru-cevap tanımı:



ViOP
VİOP teminat yatırma ekranı:

VİOP hesabınıza para aktarımı için aşağıdaki ekranlardan yardım alabilirsiniz. İşleminiz 
onaylandıktan sonra VİOP hesabınıza paranız aktarılacaktır. 
Teminat çekme işlemleriniz için müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Teminat alma 
işlemleri, Borsa Para Piyasasında değerlendirilmeyen hesaplar için 17:30’dur. Sonrasında işlem 
gerçekleştirilemez. Teminat çekme son saati 15:40 olup sonrasında işlem gerçekleştirilemez. 





VİOP pozisyon geçmişi:

VİOP’ta geçmiş işlemlerinizi takip ettiğiniz ekrandır



Raporlar;

Hisse/VİOP raporları: Raporlar kısmında, Raporu alnmak istenen işlemler Rapor 
menüsünden seçilir. İlk ve son tarih belirtilerek “GÖSTER” butonundan 
görüntülenir.



VİOP Raporları:


