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Platform Kurulum ve Giriş

Halk Intrader platformuna giriş yapabilmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

*https://webtest.halkyatirim.com.tr/halk-intrader 
*Gerçek hesap veya

Demo seçeneğini seçiniz.
*SMS ile size özel iletilen 
bilgiler ile Kullanıcı No ve 

Şifrenizi giriniz.

Giriş

*Sonraki adımda 
açılan sayfada
Language (Dil) 

Seçeneğini Türkçe 
olarak seçebilirsiniz

Dil

Language

BEGIN SETUP

English

0201

GİRİŞ YAPIN

DEMOGERÇEK

Kullanıcı No

Şifre

Kullanıcı kimliği hatırla

1 2



Şifre  ve Güvenlik Adımları – Google Authenticator 

Mevcut kullanıcı kodunuz ile
yurt dışı piyasalar hesabınıza 

bağlanınız.

Ekranda çıkacak olan kodu 
kopyalayınız.

Google Authenticator uygulamasını 
yükleyiniz ve ‘Kurulumu Başlat’

sekmesine tıklayınız.

GİRİŞ YAPIN

DEMOGERÇEK

Kullanıcı No

Şifre

Kullanıcı kimliği hatırla

KURULUMU BAŞLAT

2 adımlı doğrulama ile, Google
Hesabınızda her oturum açışınızda şifreniz
ve bu uygulamanın üreteceği bir kod
gerekir.

1 2
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Şifre  ve Güvenlik Adımları – Google Authenticator 

Bir sonraki adım olarak
Manuel giriş sekmesine tıklayınız.

Çıkan ekranda Halk Intrader Kullanıcı numaranızı 
ve kopyaladığınız kodu girerek doğrulamayı

tamamlayınız.

Daha sonra 6 haneli ‘KOD’ u girerek 
hesabınızla eşleşme tanımlanacak ve 

bu adımı tamamlayacaksınız.

Manuel giriş

Hesap

Kullanıcı numaranızı yazınız

Kopyaladığınız kodu yapıştırınız

Anahtar

Zamana dayalı
KURULUMU BAŞLAT

2 adımlı doğrulama ile, Google
Hesabınızda her oturum açışınızda şifreniz
ve bu uygulamanın üreteceği bir kod
gerekir.

2 adımlı doğrulama ile, Google
Hesabınızda her oturum açışınızda şifreniz
ve bu uygulamanın üreteceği bir kod
gerekir.

4 5
6

Authenticator

622 864



Ana Sayfa



Ana Sayfa Seçenekleri

2

1

İŞLEM: Pozisyon Takibi, Emir İzleme,
İzleme Listeleri, Uyarılar, Hızlı Alış Satış,

Enstrüman(Ürün) Grafik ve Detayları

ARAŞTIRMA: Haberler ve Takvim

HESAP: Performans, Geçmiş
Raporlar, Portföy, Para  Yatırma ve 
Çekme, K/Z Analizleri, Kurumsal   

Faaliyetler, Abonelikler, İşlem
Koşulları, Faaliyet  Dökümü, Erişim 



Ana Sayfa Düzenleme

Halk Intrader sekmelerini dilediğiniz 
gibi kişiselleştirebilir ve kullanım 

tercihlerinize göre yukarı aşağı-sağa 
 sola büyütüp küçültebilirsiniz.



Alım - Satım İşlemleri

İzleme listesinde Alış-Satış fiyatlarına 
tıklayabilirsiniz.

İzleme listesini pano olarak
ayarladıysanız pano içindeki

al- sat fiyatları üzerinden
hızlı emir verebilirsiniz.

Grafik sekmesinde işaretli alanı
hızlı al-sata dönüştürerek

grafik üzerinde yukarı-aşağı kademelerde 
emir oluşturabilirsiniz.

Halk Intrader Platformu ile her noktadan işlemlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz.



Pozisyonlar ve Emirler

Halk Intrader Platformu ile ana sayfada pozisyonlarınızı ve emirlerinizi görüntüleyebilir, emirlerinizde güncelleme yapabilirsiniz.



İzleme Listeleri ve Ürüne Genel Bakış

İzleme Listeleri sayfasında ‘’Yeni Oluştur’’ 
seçeneğini seçerek size özel izleme 

listeleri oluşturabilirsiniz.

Ana Sayfa üstünde ‘’Senet Ara’’ alanında detay 
görmek istediğiniz enstrümanı yazarak Ürüne 
Genel Bakış penceresinde ilgili enstrümanın 
grafiğinin gelmesini sağlayabilir, aynı sayfada 

işlem yapabilirsiniz.  

İzleme Listesindeki senedi Mouse ile 
seçerek sürükle bırak yöntemiyle
 grafik alanına bırakırsanız, grafik 

değişecektir.



İzleme Listeleri Görünüm Değiştirme

‘İŞLEM’ penceresinde iken; İzleme listeleri alt sayfasında ^ ... ^ (üç nokta)’ya  basarak gelen seçeneklerde ‘İşlem panolarını göster’ seçeneğini seçerek 
hızlı işlem panoları oluşturabilirsiniz.



İzleme Listeleri Detay

İzleme listelerinde Pano şeklinde olan gösterimde her hisse penceresinin sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayarak veya
hisse adı üzerinde Mouse ile sağ tıklama yaparak alt menüyü açabilir:

İzleme listesi ekleme/silme,
Yeni işlem girişi, seçili hisseye fiyat uyarısı ekleyebilirsiniz.

Alt menüde bulunan ‘İşlem koşulları’ seçeneği ile hisse senedi işlem koşullarını,
detay bilgileri ve hesabınızdaki ücret-masraf yansımalarını takip edebilirsiniz.

1 2



Fiyat Alarmları

*Tüm enstrümanlar için
izleme listesinde ‘Liste’ olarak izliyorsanız
mouse sağ tıklayarak;

* ‘Pano’ görünümünde izliyorsanız
yine mouse sağ tıklama veya .̂..^ üç noktaya basarak
gelen alt menüden Hisse fiyat alarmı kurabilirsiniz.

Alarm kurduğunuz enstrümanları
ana sayfada ‘Uyarılar’ butonu üzerinden görebilir,
aynı sayfa içinde düzenleme ve
silme işlemi yapabilirsiniz.



Rapor ve Haberler

Ana sayfa ‘ARAŞTIRMA’ butonuna gelerek,
Saxo Bank tarafından sağlanan tüm haber ve rapor içeriklerine anında ulaşabilirsiniz.



Hesap Detayları

Masaüstü : Yurt dışı hesabınız ile ilgili detayları görmek için
en üstte bulunan ‘HESAP’ seçeneğini seçmelisiniz.
Bu kısımda detaylı incelemeleri gerçekleştirebilirsiniz.
  



Ayarlar

Ayarlar Bölümünde Platform kullanımı için dilediğiniz yapabilirsiniz.

1

2

3

4

5

6

Platformu beyaz veya karanlık modda kullanmak için ‘Platform’ alanında işaretli 
(1 NUMARALI) kısmı düzenleyebilirsiniz. İşlem Güvenlik seçeneğinde ‘tek tıkla’ 
işlem veya ‘iki tık’ ile onay alınarak işlem seçeneğini seçebilirsinz.
Yine ‘Platform’ kısmından koşullu emirleri gerçekleştirebilirsiniz.

Oturum Açma ve Güvenlik kısmından ‘Otomatik çıkış’ 
sürenizi ayarlayabilir. Şifre işlemlerinizi yine bu pencereden 
gerçekleştirebilirsiniz.

Uyarılar bölümünde ‘Platform içi’ bildirim seçeneklerini 
düzenleyebilrsiniz.

Grafik ayarlarını bu kısımdan dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

İşlem Ürünleri kısmından sadece işlem yapmak istediğiniz 
piyasaları seçebilirsiniz.

Bölgesel bölümünden dil seçenekleri, saat dilimi , biçim ve 
örnekler kısmı bulunmaktadır.



Halk Intrader Karanlık Mod



Grafik ayarlarınızı
bu pencereden 
yapabilirsiniz.

halkintrader@halkyatirim.com.tr
Yurt Dışı Piyasalar    0(212) 314 81 81

halkyatirim.com.tr    444 42 55 


