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İşlem - İzleme Listeleri

İzleme Listeleri sekmesinden
İlgilendiğiniz hisseleri takibinize

alabilirsiniz. Bu kısımdan istediğiniz 
hissenin üzerine tıkladığınızda
‘Ürüne Genel Bakış’ sekmesi 

açılacaktır. Bu sekme üzerinden
ürün hakkındaki detaylı bilgilere ve 

grafiklere erişebilir, ‘İşlem Yap’
sekmesine tıklayarak
al-sat işlemlerinize 

hızlıca başlayabilirsiniz.



İşlem - Pozisyonlar

Pozisyonlar sekmesinden aktif
pozisyonlarınızı görüntüleyebilir ve 
takip edebilirsiniz. ‘...’ (Üç Nokta)

sekmesinden ise Sütunları 
kişiselleştirebilirsiniz.

Bu kısmı kaydırarak pozisyonunuz ile 
ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.



İşlem - Emirler

Emirler sekmesinden bekleyen
emirlerinizi görebilir ve emir düzeltme 

işlemi yapabilirsiniz.

Grafikler sekmesinden istediğiniz 
hissenin grafik incelemesini grafik

ile birlikte analiz edebilirsiniz.
Bu kısımdan da İşlem yapabilirsiniz.

Arama sekmesi

Grafik araçları sekmesi



İşlem - Eleme Aracı

Eleme aracı sekmesinden işaretli 
kısıma gelerek 

  %’lik fiyat değişimi
  Bilinirlik
  Alfabetik olarak
  Piyasa kapitalizasyonu(USD)
  Temettü getirisi
  Fiyat / Kazançlar
  1 yıllık satış büyümesi
  Analist hedef fiyatı yukarı yönlü

Tercihlerinize göre sıralayabilirsiniz.

Artan - azalan olarak 
işaretli kısımdan 
düzenleyebilirsiniz.



İşlem - Fiyat Alarmları

Ana ekranı sağa doğru kaydırarak 
Fiyat alarmları kısmına ulaşabilirsiniz.

Fiyat Uyarısı Ekle kısmından yeni fiyat 
alarmı oluşturabilirsiniz.

Fiyat alarmı kurduğunuz enstrümanları 
ana sayfada ‘İşlem’ butonu üzerinden 
görebilir,aynı sayfa içinde düzenleme 
ve silme işlemi yapabilirsiniz. 



Araştırma - Haberler Araştırma - Piyasa Analizi

Araştırma sekmesinden 
Haberler penceresine 
geçiş yapıp tüm piyasa 
haberlerini bu kısımdan 
takip edebilirsiniz.

Aynı zamanda
ilgilendiğiniz hisse adını 
yazıp ilgili haberlere 
ulaşabilirsiniz.

Araştırma sekmesinden 
Piyasa Analizi
penceresine geçiş 
yapıp bu pencerede 
analist raporlarını
bulabilirsiniz.



Arama Çubuğu Hesap - Hesap Özeti

Arama penceresini 
seçerek tüm hisse 
senedi araştırmalarınızı 
yapabilirsiniz. Hesap penceresini 

seçerek portföyünüzün 
değerini öğrenebilir ve 
gerekli incelemeleri 
yapabilirsiniz.



Menü

01
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Uyarılar kısmından ‘Platform içi’ bildirim seçeneklerini düzenleyebilrsiniz.

Ayarlar kısmını detaylı bir şekilde diğer sayfada içeriği ile anlatıyor olacağız.

Destek kısmında iletişim bilgilerimiz ve mail adresimiz bulunmaktadır.

Oturumu kapat kısmından güvenle çıkış yapabilirsiniz.



Menü - Ayarlar

Menü > Ayarlar > Platform
sekmesinden Platform
ayarlarını ilgili bu kısımdan 
değiştirebilirsiniz.

Klavye

Koşullu emirler

Kar Et/Zarar Durdur

emirlerinin

süresini göster

Karanlık mod

İşlem düğmesi stili



İşlem Ürünleri Oturum Açma ve GüvenlikGrafik

İşlem
yapmak istediğiniz 

piyasaları 
düzenleyebilirsiniz.

- Otomatik
çıkış sürenizi

düzenleyebilir ve 
- Şifre değiştirme

işlemlerinizi
bu kısımdan

yapabilirsiniz.

Grafik ayarlarınızı
bu pencereden 
yapabilirsiniz.



Grafik ayarlarınızı
bu pencereden 
yapabilirsiniz.

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

halkyatirim.com.tr    444 42 55 


