
STANDART EMİR GİRİŞİ PENCERESİ (ORDER TICKET)
Bu pencerenin 4 temel işlevi vardır.

I. Yeni emir girişi
II. Emir düzeltme işlemi

III. Toplu emir düzeltme işlemi
IV. Zincir emir ekleme işlemi

I.Yeni Emir Girişi
Ekran iki ana bölümden oluşmaktadır. "Fiyat/Miktar" sekmesi ve "Detay" sekmesi. 

Fiyat/Miktar Sekmesi
Bir emrin temel parametreleri olan hesap, sembol, miktar, fiyat ve işlem yönü parametreleri 

"Fiyat/Miktar" sekmesi üzerindedir.

Bu sekme üzerinde ekranın solunda "Hızlı Miktar Atama" düğmeleri yer almaktadır.Bu düğmeler 
İMKB'de her bir hisse senedi için, VOB'da her bir sözleşme gurubu için saklanmaktadır ve kullanıcı tarafında 
üzerlerinde sağ düğmeye basılarak değiştirilebilmektedir.Bu düğmelere tıklandığında “Miktar” alanına 
tıklanan düğmenin değeri yazılmaktadır.

Fiyat alanının sağında yer alan fiyat kutucukları ise ilgili hisse senedinin/sözleşmenin "Alış" , "Satış" , 
"Son" fiyatlarını göstermektedir ve canlı olarak değişmektedir. Üzerine tıklanınca da "Fiyat" alanına 
buradaki değerler yazılmaktadır. "Piyasa" düğmesi, fiyat tipi piyasa olan emir göndermek için 
kullanılmaktadır ve basıldığında fiyat silinmekte ve emrin fiyat tipi "Piyasa" olarak seçilmektedir.Ayrıca 
ekranın altında bulunan “Tutar” alanında girdiğiniz miktar ve fiyata göre emrin tutarı gösterilmektedir.

Detay Sekmesi
"Detay" sekmesinde emrin geçerlilik süresi, emir tipi, varsa vade sonu, varsa şart fiyatı, varsa açığa satış 

tipi vb. parametreleri atanabilmektedir. En son yapılan işlemin parametreleri saklanmakta ve bir sonraki 
açılan emir girişi penceresinde bu parametreler otomatik olarak getirilmektedir.



Şartlı Emir seçildiğinde şart fiyat alanı görünür hale gelecektir.

Tarihli Emir seçildiğinde vade sonu girişi için tarih alanı görünür hale gelecektir.

Fiyat tipi,emir tipi,süre tipi ve işlem tipi açılır listeleri hisse ve VOB işlemlerine göre,hesap alanındaki 
seçili kurumun desteklediği parametrelerle doldurulmaktadır.

Ek Özellikler
• Ekranın altında gönderdiğiniz emirlerin iletim bilgilerini görebileceğiniz bir durum çubuğu 

bulunmaktadır. Hemen sol alt köşede bulunan ileri geri oklarına basarak bu form üzerinden daha önce 
yolladığınız emirleri de durum çubuğunda hızlı bir şekilde görebilirsiniz. 



• Ekranın sağ tarafında kalan panelde seçtiğiniz emir parametrelerini takip edebilirsiniz. Bu alanlardan 
biri, VOB ve hisse emirleri için farklılık göstermektedir.

Hisse emir girişinde 
resimde görülen 
alan,seçili hesabın
 işlem limiti 
bilgisini 
göstermektedir.

VOB emir girişinde 
resimde görülen 
alan, seçili 
sözleşmenin 
pozisyon bilgisini ve 
hesabınızdaki 
çekilebilir teminat 
bilgisini 
göstermektedir.

• Ekranın üst bölümünde senet/sözleşme adı yazmaktadır.Form seçili haldeyken bir senet/sözleşmenin 
adını yazmaya başladığınızda bu alana yazılacak ve enter tuşuna basıldığında yazdığınız sembole göre 
ekrandaki bilgiler yeniden düzenlenecektir.

• Yine üst tarafta bulunan hesap listesinde,oturum açmış olduğunuz hesapları görebilir ve emri 
yollayacağınız hesabı buradan seçebilirsiniz.Hesap değiştirdiğinizde detay sekmesinde bulunan 
parametreler seçtiğiniz hesabın desteklediği şekilde yeniden düzenlenecektir.

• Ekranın sağ üst tarafındaki  düğmesine basıldığında Standart Ticket ekranında seçilen 
sembol,miktar ve hesap parametreleri baz alınarak Mini Ticket ekranı açılmaktadır. 

• Ekranın sağ üst tarafındaki  
düğmesine basıldığında 
form,göndermeye hazırladığınız emrin 
tüm özelliklerinin gösterildiği küçük bir 
ekran halini alır.Bu sayede hazırladığınız 
daha çok sayıda emri ekranda 
bekletebilir ve istediğinizde 
gönderebilirsiniz.

• Matriks derinlik pencereleri üzerinden bir fiyat,Standat Ticket ekranına sürüklenip 
bırakıldığında,ekrandaki sembol ve fiyat buna göre değişecektir.Bu sayede derinlik penceresi üzerinden 
takip edilen fiyattan,hızlı bir şekilde emir oluşturulabilmektedir.



II.Emir Düzeltme İşlemi
İMKB ya da VOB için bekleyen emirler sekmesinde görülen emirlere sağ tıklayarak “Düzelt” 

seçeneği ile bu ekran açılmaktadır.Bu ekranda sembol,hesap değişimi yapılamaz,Mini Ticket ekranına 
geçilemez ve ekran bilgi paneli boyutuna getirilemez.

• İMKB emri düzeltme işleminde açılan ekran ve düzeltme yapılırken kısıtlanan alanlar aşağıdaki gibidir.

• VOB emri düzeltme işleminde açılan ekran ve düzeltme yapılırken kısıtlanan alanlar aşağıdaki gibidir.

III.Toplu Emir Düzeltme İşlemi
İMKB bekleyen emirler sekmesinde görülen emirler üzerinden “Toplu Düzelt” seçeneği ile bu ekran 

açılmaktadır.Aynı hisseye ait aynı yön ve fiyattaki emirleri toplu düzeltmek için kullanılmaktadır. Kurum 
desteklemiyorsa bu seçenek pasif olacaktır.

Ekranın sağında bulunan “Emir Detayları” 
düğmesine tıklanarak açılan tabloda uygun 
emirlere ait referans ve miktar bilgileri 
gösterilmektedir.

”Miktar” alanındaki değer değiştikçe bu tablo 
üzerinde hangi emrin ne kadarlık bir bölümü için 
düzeltme emri yollanacağı gösterilmektedir.

”Tamam” düğmesine tıklandığında emirlerin 
iletim durumu yine bu tablodan görülebilir.



IV.Zincir Emir Ekleme İşlemi
İMKB bekleyen emirler sekmesinde görülen emirler üzerinden “Zincir Emir Ekle” seçeneği ile bu ekran 
açılmaktadır.Kurum desteklemiyorsa bu seçenek pasif olacaktır.

Kullanım yeni emir girişi ile aynıdır.Zinciri eklediğiniz emrin referansı sağdaki bilgi panelinde “Ana Emir” 
alanında gösterilmektedir.


