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FX PLATFORMU VE
GRAFİK ÜZERİNDEN EMİR GÖNDERİM İŞLEMLERİ
Merhaba.
FX işlemleri için, öncelikle FX hesabınıza giriş yapmalısınız.
Hesaba giriş işlemi, Trader Alım-Satım ekranınıza giriş yaptığınız yerden, benzer şekilde
yapılmaktadır.

FX platformu ekranının görünümü aşağıdaki gibidir.
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FX platformunun sembolleri kendisine özgüdür. USDTRY sembolü, FX içinde USD_TRY
şeklinde yer alır. Matriks içinde USDTRY grafiğini izleyebildiğiniz gibi, USD_TRY grafiğini de
izleyebilirsiniz. Bunun için FX platformuna giriş yapmış olmanız gerekir. FX sembollerinin
grafik verileri, ilgili kurumun uyguladığı fiyatlar üzerinden oluşur.
İpucu: FX piyasaları fiyatlar açısından tezgah üstü piyasalardır. Farklı kurumlarda farklı
fiyatlar görebilirsiniz.-Tabii ki bunlar ufak miktarlı farklılıklar olacaktır- Burada daha
belirleyici olan alış-satış arasındaki farktır. FX işlemlerinde komisyon yoktur. Kurumlar alış
satış arasındaki pips farklarından gelir elde ederler. Kullanıcı açısından da, bu fark ne kadar
düşük olur ise o kadar caziptir.
FX platformunda grafik üzerinden AL-SAT uygulamaları, diğer sembollerde olduğu gibidir.
Grafiğin sağ üst tarafında yer alan butonlar kullanılmaktadır.

1. AL-SAT Uygulaması :
Öncelikle AL-SAT butonları ile başlayalım.
İpucu: Diğer alım-satım uygulamalarında olduğu gibi, FX işlemleri için de, öncelikle FX
hesabınıza giriş yapmış olmalısınız.
Hesaba giriş yaparsanız / yapmış durumda iseniz, grafik üzerindeki AL-SAT butonlarından
birisine tıkladığınızda aşağıda göreceğiniz şekilde Alım veya Satım penceresi açılır.
İpucu: FX piyasalarında, hesaba giriş yapmadan grafik üzerinde veri göremezsiniz. Ve alımsatım da yapamazsınız. Normal parite (Örnek: USDTRY) sembolleri alım-satım ile alakalı
değildir.
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Emirler o andaki aktif fiyat seviyesindegelir. Fiyat yerinde ise piyasa görünür. Fiyatlar anlık
hızlı değişebildiği için, ilk açılışta, kullanıcıya anında alım-satım fırsatı vermek için piyasa
seçimi tercih edilmiştir.
Dikkat ederseniz, emir gönderim penceresinin, grafik üzerinde o andaki fiyat seviyesini
gösteren yatay bir çizgi üzerine oturduğunu görebilirsiniz.
Emir gönderim penceresini kenarlarından tutarak aşağı yukarı oynatırsanız, fiyat hücresine
rakam gelir. Pencerenin yatay seviye çizgisini grafik üzerinde hangi seviyeye getirirseniz,
emrin gönderim fiyatı da o rakama dönüşecektir.
Eğer fiyat hücresinin sağında yer alan Ok’a tıklarsanız Piyasa seçimi görünür. Fiyatı tekrar
piyasa yapabilirsiniz. Bunu yaptığınız takdirde, pencere son gerçekleşen fiyat seviyesi aksına
gider.
Eğer fiyat hücresinin içine tıklarsanız, hücreye klavyeden rakam girebileceğiniz şekilde
dönüşür.

Klavyeden bir fiyat yazar ve Enter yaparsanız, girdiğiniz fiyat atanır ve emir penceresi de, o
fiyat seviyesine gider.

Yani, fiyat değişikliğini pencereyi aşağı yukarı oynatarak veya fiyat hücresi içine rakam girerek
yapabilirsiniz.
Fiyatınızı belirledikten sonra emrin gönderimi öncesinde miktar girmeniz gerekmektedir.
Miktar hücresine adet girdikten sonra ‘Gönder’ butonuna tıklarsanız aşağıda göreceğiniz
emir onay penceresi açılacaktır.
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Onayınız sonrasında emir gönderilir.
İlk anda açılan emir penceresi, bu pencerenin küçük halidir. Sağ üst köşede yer alan x
işaretinin altında aşağıya doğru bakan çift ok vardır

.

Bu oka tıklarsanız emir penceresi büyüyecek ve emir gönderimi ile ilgili diğer parametreleri
görmenizi / değiştirebilmenizi sağlayacak hale dönüşecektir.

Burada eklenen kısmı kullanarak,
Hesap değişikliği yapabilirsiniz.
İşlemi Long (Alım) –Short (Açığa satış) – Close Long (Uzun pozisyonu kapat) – Close Short
(Kısa Pozisyonu Kapat) olarak değiştirebilirsiniz.
Emir Tipi seçimi burada boş gelir. Piyasa veya limit seçimi dolaylı olarak yapılmaktadır. Fiyat
hücresinden Piyasa veya Fiyat seçimi yapabilmektesiniz. Ayrıca Stop Fiyatlı emir ve Piyasa
fiyatına sınırlar koyma seçeneği vardır. Bu detaylar FX emir penceresi kısmında anlatılacaktır.
İşlem Tipi seçimi FX piyasaları için geçerli değildir.
Geçerlilik kısmında sadece IKG (İptale kadar Geçerli) seçimi vardır. Süre koymak isterseniz,
emir düzeltme ile açılacak pencereden / FX emir gönderim penceresinden süre sınırı
koyabilirsiniz. Bunlar da ayrıca anlatılacaktır.
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Grafiğin sağ üst tarafında sola bakan bir ok vardır.
Bu Ok’a tıklarsanız emir gönderim penceresinin alt tarafında yer alan tanımlama
seçeneklerini grafiğin üst ksımında kalıcı hale getirebilirsiniz.

Aynı Ok’un yönü bu sefer ters tarafı gösterecektir. Tıkladığınızda eklenen emir gönderim
seçenekleri tekrar gizlenecektir.
Dilerseniz diğer emir gönderim penceresini kapatıp bu kısım üzerinden de emirlerinizi
gönderebilrsiniz.
İpucu: Herhangi bir şekilde yeni bir emir gönderdiğinizde, emriniz doğrudan grafik penceresi
üzerine eklenir.
2. Emir Takibi :
AL-SAT butonlarının solunda yer alan ve üzerinde yıldırım ikonu bulunan butona tıklarsanız

Yukarıdaki şekilde göreceğiniz Emirlerimi Göster / Emirlerimi Gizle seçeneği gelecektir.
Emirlerimi göster dediğinizde aşağıda göreceğiniz hesap seçim penceresi açılır.

Birden fazla hesaba giriş yaptı iseniz buradan seçim yapabilirsiniz.
Normalde bekleyen emirleriniz gösterilecektir. Gerçekleşen emirlerinizi de görmek isterseniz
bu pencere üzerinde yer alan ‘Gerçekleşen Emirleri Göster’ seçeneği önündeki kutucuğa
tıklayarak seçmeniz gerekir.
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Yukarıdaki grafikte bekleyen emirlerin ne şekilde gösterildiği yer almaktadır.
İpucu : Bir grafik üzerinde sadece bir hesap için bekleyen emirlerinizi görebilirsiniz. Hesap
değiştirdiğiniz takdirde, sadece sonradan seçtiğiniz diğer hesaptaki emirleriniz gösterilecektir.
Yukarıda bahsi geçen hesap seçim penceresinde ‘Gerçekleşen Emirleri Göster’ seçeneğini
işaretlerseniz, aşağıda göreceğiniz şekilde gerçekleşen emirleriniz de gösterilecektir.

Gerçekleşen emirlerin bekleyen emirler ile karışmaması için zeminleri gri halde gösterilmiştir.
Alım ya da satım olduklarını çerçevesinin renginden anlayabilirsiniz.
Emrin gerçekleşme zamanı (Hangi barda gerçekleştiği) gösterilir. Aşağıdaki resimde olduğu
gibi, gerçekleşen emirden çıkan noktalı çizginin ucundaki ok emrin gerçekleştiği barı gösterir.
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3. Emir Düzeltme:
Bekleyen emirleriniz için düzeltme / iptal uygulamalarını da grafik üzerinden yapabilirsiniz.
Emrin üzerine tıklayıp tutarak grafik üzerinde aşağıya (veya yukarıya) doğru çekerseniz,

Yukarıda gördüğünüz şekilde emrin orijinal hali zemini sarıya dönüşerek yerinde kalır.
Sürüklediğiniz yeni seviye ikinci bir pencere olarak fiyat seviyesini size gösterir. İstediğiniz
seviyeye çektiğiniz zaman pencereyi bırakırsanız değişiklik isteğinizi iletmiş olursunuz ve
aşağıda göreceğiniz ‘Emir Düzeltme Onay’ penceresi açılır.

Gönder butonuna tıkladığınız zaman düzeltme gerçekleşir. Ve emriniz grafik üzerinde yeni
seviyesine yerleşir.

Bekleyen emir için fiyat değişikliği yapmanın ikinci yolu, emir üzerine çift tıklamaktır. Bunu
yaptığınızda emir hücresi değişir. İçinde, o andaki fiyat görünecek şekilde ve

fiyat değiştirebileceğiniz biçimde dönüşür. İptal işaretinin (x) sağına onay hücresi gelir.
Klavyeden yazarak fiyatı değiştirebilirsiniz.
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Onay butonuna
tıkladığınızda emir düzeltme penceresi açılır. Yukarıda bahsedildiği gibi
gönder butonuna tıklayarak değişikliği gerçekleştirebilirsiniz.
Bekleyen emir için fiyat değişikliğinin üçüncü yolu, emir üzerinde sağ klik yapmaktır. Aşağıda
göreceğiniz seçenekler gelir:

Düzelt seçeneği ile, emir düzeltme penceresi açılır.

Buradan fiyatı değiştirerek emri yeni bir fiyata taşıyabileceğiniz gibi başka değişiklikler de
yapabilirsiniz.
Miktar değiştirebilirsiniz.
Koruma Emri ekleyebilirsiniz. Az aşağıda detay verilmiştir.
Emir Tipini Limit Fiyatlı’dan Piyasa Fiyatlıya çekebilirsiniz. Emri aktife çek ile aynı işlevi
görecektir.
Geçerlilik tarihi ekleyebilirsiniz.
Emir Değiştir butonuna tıkladığınızda tanımladığınız değişiklikler uygulanır ve hem FX
panelinde hem de grafik üzerinde görebilirsiniz.
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İpucu: Bu pencere FX piyasalarında emir gönderirken yapabileceğiniz uygulamaları içeren
seçenekler sunmaktadır. FX’e özel emir gönderim penceresi ile aynı özelliklere sahiptir. Bu
pencerenin özellikleri için daha detaylı anlatımı dokümanın ileri sayfalarında ayrı bir başlık
altında bulabilirsiniz: Bakınız: 4. FX Piyasalarına Özel
İptal Et menü seçeneği ile aşağıda göreceğiniz ‘Emir İptal Onay’ penceresi açılır.

Gönder butonuna tıkladığınızda emriniz iptal edilir ve grafiğin üzerinden de kalkar.
Emrin iptalini aynı zamanda emrin gösterildiği kutucuğun sağ tarafındaki kırmızı x işaretine
tıklayarak da yapabilirsiniz. Benzer biçimde emir iptal penceresi açılacak ve gönder butonuna
tıkladığınızda emriniz iptal edilecektir.
Aktife Çek seçeneği ile emrinizin fiyatını piyasa olarak değiştirecek şekilde emir düzeltme
penceresi açılır.

Gönder dediğinizde, emriniz piyasa fiyatı ile gönderilir ve gerçekleşir.
Koruma Emirleri: Zararı durdur ve Kar Al emirleri koruma emirleri olarak geçer.
Bekleyen Emirleriniz için de, var olan pozisyonlarınız için de koruma emri tanımlayabilirsiniz.
Bekleyen Emirler için koruma emri tanımlanması yukarıda bahsettiğimiz gibi bekleyen emir
üzerinde sağ klik yapınca gelen menülerden ‘Değiştir’ ile açılan pencerenin üzerinde
tanımlanabilir.Ayrıca FX ekranı üzerinden de bekleyen emirleriniz için koruma emri
tanımlayabilirsiniz.
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Var olan pozisyonlar için bekleyen emir tanımlanması ancak FX Ekranı üzerinden yapılabilir.
Nasıl gönderileceği ile ilgili olarak dokümanın sonunda bilgi verilecektir. Bakınız: 4. FX
Piyasalarına Özel
Var olan pozisyonlar için tanımlanmış koruma emirleri grafik üstünde zemin rengi beyaz
olarak gösterilirler. Bakınız aşağıdaki resim.

İpucu: Koruma emirleri 2 taraflı olmak zorunda değildir. Tek taraflı da girebilirsiniz.
Aşağıda buna bir örnek görmektesiniz.
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Dikkat ederseniz 2 taraflı koruma emri girdiğinizde birinin yanında OCO (One cancel Other –
Biri Diğerini İptal Eder) ibaresi vardır ve 2 emir kırmızı bir çizgi ile birbirine bağlıdır. Bu çizgi
sayesinde o 2 emrin birlikte geçerli olduğunu anlarız. Emirlerden birisi uzak bir fiyatta yer
aldığı için grafik üzerinde görülmüyor olabilir. Dikine kırmızı çizgi bize 2. Bir emrin olduğunu
söylemektedir. Bakınız:

Üstteki görünümden şunu anlıyoruz. Yukarı tarafta bir tane de satış yönünde bir koruma emri
var.
İpucu: 2 taraflı koruma emirleri, biri diğerini iptal eden emirlerdir. Her hangi birisi
gerçekleştiği takdirde, diğeri iptal olur.
Gene bu 2 emrin bir tanesinin önünde kırmızı x işareti vardır. Buna tıklayarak bu emirleri iptal
edebilirsiniz. İkisi birlikte iptal edilecektir.
İpucu: FX ekranında bu emirleri tek tek iptal edebilirsiniz.
Tek taraflı koruma emri var ise, grafik üzerinde yanında SL ibaresi görürsünüz. Ve iptal
edebilmenizi sağlayacak kırmızı x işareti vardır.
İptal etmek için tıklarsanız emir iptal onay penceresi açılır.

Gönder dediğiniz takdirde emir iptal edilir.
Koruma emirlerinin değiştirilmesi:
Koruma emirleri belli bir referansa bağlı olan emirlerdir. Bir referanslarının olmasının dışında
normal emirden farkları yoktur.
Bekleyen emirler gibi grafik üzerinde sürükleyerek fiyat seviyesini değiştirebilirsiniz.
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Burada dikkat etmeniz gereken / sizi engelleyebilecek detay şudur:
Bu koruma emirlerinin referansı olan pozisyonun gerçekleşme fiyatı. Ve ek olarak sembolün
şu andaki fiyatı.

Bizim örneğimizde pozisyonun gerçekleşme fiyatı 1.13709’dur. Zarar durdur ve kar al
seviyeleri sırası ile 50 USD ve 20 USD’dir.
Eğer zarar durdur emrinin seviyesini bu fiyatın üstüne çıkartmaya kalkışırsak veya kar al
emrinin seviyesini bunun altına indirmeye kalkışırsak (Pozisyon alış yönünde olduğu için.
Satış yönünde olsaydı tersi durumlar geçerli olacaktı) emir düzeltme gerçekleşemez.
Aynı durum bu finansal enstrümanın o andaki fiyatı için de geçerlidir. Koruma seviyesini o
anda geçerli olan fiyatın üzerine çıkartamazsınız. Çünkü fiyatın yukarı çıkmasının bir garantisi
yoktur.
Örnek görelim: Zarar durdur emrini grafik üzerinde yukarı sürüklüyorum ve bırakınca
aşağıdaki görünüm oluşuyor.

Emri taşıdığım seviye: 1.13777. Bu pozisyonun açılış seviyesi olan 1.13709’un üstünde bir
rakam. Yani o seviyeden kapatabilecek olsam kar edeceğim. Bu sebeple zarar durdur seviyesi
olarak geçerli OLAMAZ.
Bu durumda Gönder butonuna bastığımda emir orijinal yerine gider. Herhangi bir değişiklik
gerçekleşemez. Koruma emrini düzeltirken böyle bir aksama ile karşılaşırsanız sebebi bu
olacaktır.
Emirleri grafik üzerinden kaldırmak isterseniz, daha önce bahsetmiş olduğumuz, AL-SAT
butonlarının solunda yer alan yıldırım ikonlu butonu kullanabilirsiniz. Hatırlarsanız 2 seçenek
gelmekteydi.
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Emirlerimi gizle seçeneği, grafik üzerindeki emirlerin gösterimini kaldıracaktır
***

4. FX Piyasalarına Özel:
Yukarıda grafik üzerinden emir düzeltmeden bahsederken, emrin üzerinde sağ klik
yaptığımızda gelen menü seçeneklerinden ilkinin Düzelt olduğundan bahsetmiştik.

Düzelt seçeneği ile, emir düzeltme penceresi açılır.

Bu pencere FX’e özel emir pencereleri ile aynı yapıdadır. Miktar ve fiyat değişikliğinin yanı
sıra, Korunma emirleri girmek ve geçerlilik süresi tanımlamak mümkündür. Biraz aşağıda
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diğer emir pencereleri ile birlikte bu detaylardan bahsedeceğiz. Bakınız: 4.1 FX Emir
Gönderim Penceresi
Önce biraz FX piyasalarından ve FX ekranından bahsedelim:
FX piyasalarında kurumlar komisyon almaz. Bunun yerine alış-satış arasındaki farktan para
kazanırlar.
FX Piyasalarında emir gönderilirken veya gönderildikten sonra, Kar Al – Zararı Durdur emirleri
tanımlanabilir.
FX ekranının üst bandında yer alan butonların işlevlerine kısaca bakalım.

Piyasa Emri butonu ile aşağıda göreceğiniz emir gönderim penceresi açılır.

Limit Fiyatlı emir butonu seçilir ise de , aşağıda göreceğiniz emir gönderim penceresi açılır.
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Bu 2 emir penceresi arasındaki esas fark, ortada yer alan Emir Tipi seçiminden oluşmaktadır.
Burada diğer emir tipini seçer isek, pencere diğer emir penceresi ile aynı olur.
4.1 FX Emir Gönderim Penceresi
Bu pencereler üzerinde yer alan alanları inceleyelim:
Emir penceresi üzerindeki Sembol seçim kısmından, başka bir sembol seçebilirsiniz.

Miktar kısmında ön tanımlı rakam gelir.

10K ifadesi 10.000 birim anlamına gelmektedir. Buradan miktar değişikliği yapabilirsiniz.
Yazım şeklini, 10K yerine normal rakam olarak yapabilirsiniz.
gibi.
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İpucu: FX Piyasalarında miktar birimi olarak Lot kullanma alışkanlığı vardır. Eğer miktarları
Lot olarak görmek isterseniz yapabilirsiniz. Bunun için FX ekranının üst bandında yer alan
butonlardan LOT butonunu kullanabilirsiniz.

Tıkladığınızda LOT seçilmiş olacak, butonun rengi seçildiğini gösterecek şekilde değişecektir

Ve emir girişi yapmak istediğinizde, emir penceresinin miktar kısmında LOT miktarı
görünecektir.

NOT: Pariteler için 1 LOT = 100.000 birimdir. Normalde tanımlı rakam 10.000 EUR/USD
olduğu için Lot miktarı olarak buna karşılık gelen 0.1 Lot görünür.
Kaldıraç katsayısı :

İşlemlerin hangi kaldıraç oranı ile yapıldığı burada gösterilir. Kurumun tanımladığı (kanunen
izin verilen en yüksek) orandır. Muhtelif durumlarda / talebiniz üzerine daha düşük oranlar
verilebilir.
Korunma Emirleri :

Zarar Durdur ve Kar Al seviyelerini bu alandan belirleyebilirsiniz.
Seviye belirleme seçiminiz fiyat olur ise, hücrelere fiyat seviyesi yazmanız gerekir. Oklara
tıkladığınızda fiyat gelecektir. Oklar yardımı ile veya klavyeyi kullanarak zarar durdur ve kar al
için belirlemek istediğiniz fiyat seviyelerini girebilirsiniz.
Seviye belirleme seçiminiz ‘Tutar’ olur ise parasal değer tanımlamanız gerekir. Bu sefer USD
bazında kar al veya zararı durdur miktarı tanımlamanız gerekir. Bu miktara denk gelecek fiyat
seviyesini sistem otomatik olarak belirleyecektir.
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İpucu: FX piyasalarında Teminatlar ve Kar-Zarar gerçekleşmeleri USD bazındadır. Bu sebeple
Kar-Zarar limitleri için belirleyeceğiniz rakamlar da USD bazında olacaktır.
Örnek olarak Zarar Durdur hücresine 50 yazarsanız, pozisyona girdiğiniz fiyata göre zararınız
50 USD’ye ulaştığı anda pozisyonunuz kapatılır.
Dikkat: Bekleyen emir üzerinde koruma emri var ise, emir fiyatını koruma fiyatlarının dışına
çıkaramazsınız. Bu sebeple Grafik üzerinden sürükleyerek emir fiyat değişikliği yaparken
sürükleme işleviniz emrin orijinal fiyat yerine dönmesi ile sonuçlanır ise, çok muhtemelen
koruma emrinin seviyesinden kaynaklanmış olacaktır. Buna dikkat ediniz.
Ek Bilgi: Emriniz için Zarar Durdur ve Kar Al uygulamasını en baştan yapmak zorunda
değilsiniz. Emrinizi gerçekleştirdikten sonra da bu korunma emirlerini ekleyebilirsiniz.
Bunun için FX ekranından faydalanabilirsiniz.

Zarar Durdur / Kar Al sütunlarına fiyat girerek veya Zarar Durdur Tutar / Kar Al Tutar
sütunlarına miktar girerek var olan pozisyon için stop seviyelerini tanımlayabilirsiniz. Miktar
veya fiyat girdikten sonra klavyeden Enter yaparsanız aşağıda göreceğiniz onay penceresi
açılır.

Gönder dediğiniz anda tanımladığınız stop seviyesi ilgili satıra yerleşir.

20 birimlik (USD) zararı durdur seviyesi tanımladım. Yukarıda görebileceğiniz gibi açılış
fiyatına göre 20 USD zarar oluşacak fiyat seviyesi de Zarar Durdur sütununda gösterilir.
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Emir Tipi kısmında 3 seçenek vardır:

Piyasa Fiyatlı seçimi ile emrinizi serbest fiyatla göndermiş olursunuz. O anda hangi fiyattan
gerçekleşebilecek ise o fiyattan gerçekleşir.
Emir tipini Piyasa yaptığınız anda pencerenin alt kısmı hafifçe değişir.

Alım ve satım yapabileceğiniz seviyeler buton üzerine yerleşir.
Emrin gerçekleşme fiyatına koşul belirleyebileceğiniz 3 tane seçenek görünür.
Piyasa Fiyatından seçeneği seçili olarak gelir. Bu durumda emri gönderirseniz, emriniz
gerçekleştirilir. O anda fiyatta olabilecek herhangi bir değişiklik durumunda oluşan fiyat ne
olursa, emriniz o fiyattan gerçekleşir.
Aktif Fiyat (Sapmaya izin verme) seçerseniz; Emriniz, tıkladığınız anda buton üzerinde
görünen fiyattan veya daha iyi bir fiyattan gerçekleşebilecek ise gerçekleştirilir. Yoksa iptal
edilir.
Aktif Fiyat (Sapmaya izin ver) seçerseniz, bunun sağında yer alan kısım aktifleşir. Buradan
kaç pips sapmaya izin verdiğinizi belirlersiniz. Bu durumda emri tıkladığınız andaki fiyattan,
belirlediğiniz miktar kadar sapma olsa da emriniz gerçekleştirilir. Fiyat seviyesinde sizin
aleyhinize olarak izin verdiğinizin ötesinde bir sapma olur ise emriniz iptal edilir.
Limit Fiyatlı seçimi ile emrinizi belirleyeceğiniz sabit bir fiyattan gönderirsiniz. O fiyat seviyesi
görülür ise emriniz gerçekleşir.
Stop Fiyatlı seçimi Viop piyasalarındaki şartlı emir gibi çalışır. Şöyle ki: Belli bir seviyeye
ulaşırsa ama henüz o seviyeye gelmemiş AL veya SAT emri gönderilsin istiyorsanız, bu emir
tipini seçebilirsiniz. Burada AL hedefiniz o andaki aktif fiyattan daha yüksekte olacak ise, veya
SAT hedefiniz o andaki aktif fiyattan daha düşük bir fiyatta olacak ise kullanılacak bir emir
tipidir. Belirlenen bir hedef aşılır ise fiyat hareketi o yönde devam eder düşünceniz var ise,
böyle bir ihtiyaç söz konusu olacaktır.
Teminat (Durumu) ve Pozisyon Bilgisi:
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Emir gönderim penceresinin bu kısmında hesabınızda bulunan teminat miktarınız ve ilgili
sembol için pozisyon durumunuz gösterilir.
Limit Fiyat Seviyesinin Belirlenmesi:

Emir penceresini ilk açtığınız anda burada alış fiyat seviyesi gelir.
Buradaki fiyatı dilerseniz hücrenin sağındaki oklar yardımı ile değiştirebilirsiniz.
Dilerseniz de, klavyeden rakam silerek / ekleyerek değiştirebilirsiniz.
Geçerlilik Süresi Eklenmesi:
Eğer emrinize süre koymak istiyorsanız fiyat hücresinin sağ tarafında yer alan Geçerlilik
kısmındaki kutucuğa tıklayınız. Yanındaki tarih aktif olacaktır.

Buradan ileri bir tarih ve hatta saat seçerek, emrinizin o zamana kadar geçerli kalmasını
sağlayabilirsiniz. Belirlediğiniz zamana kadar emriniz gerçekleşmez ise iptal edilecektir.
Alış Fiyatı – Satış Fiyatı :

Bu kısımda aracı kurumun size sunduğu alış-satış kotasyonları gösterilir.
FX piyasaları oldukça hareketlidir. Bu nedenle fiyatlar çok hızlı değişebilir. Dikkatli olunuz.
Emir Gönderim Butonları:

Parametreleri belirledikten sonra SAT veya AL butonuna basarak emrinizi gönderebilirsiniz.
Bu butonlardan birisine tıkladığınızda karşınıza Emir Onay Penceresi gelecektir.
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Emriniz için belirlediğiniz parametrelere göre onay penceresinde bilgiler bulunur.
Alım ise onay penceresi mavidir, satış ise kırmızıdır.
Piyasa fiyatı veya limit fiyatı seçiminiz gösterilir.
Kar Al / Zarar Durdur seviyeleri belirledi iseniz gösterilir.
Gönder butonuna tıkladığınızda emriniz gönderilecektir.
Ticket Emir Gönderim Penceresi:

Üstte gördüğünüz penceredir. Sembollerin fiyatının izlenmesi de bu pencere ile sağlanır.
Dilerseniz bu pencere üzerinden de emir gönderebilirsiniz.
Miktar belirleme kısmından
miktar belirleyebilirsiniz. Miktar değişikliğini
klavyeden veya hücrenin kenarındaki oklar yardımı ile yapabilirsiniz.
Limit Al – Limit sat kısmında, 2 buton ortasında pips mesafesi
belirleme kısmı vardır. Orada 10 yazıyor ise o andaki aktif fiyatın –alış için ayrı, satış için ayrı
olarak- 10 pips uzağına pasif emir yazılacak demektir.
Örnek Olarak:
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Yukarıda göreceğiniz pencerelerde, aktif alınabilecek fiyat 1.13644 görünmekte iken, 30 pips
seçimi ile Limit Al butonuna tıkladığımızda açılan ‘Yeni Emir Onay’ penceresi de yukarıdadır.
Pencere o andaki aktif fiyatın 30 pips altı olan 1.13344 fiyatı ile açılmıştır. Gönder butonuna
tıkladığımız takdirde emrimiz bu fiyattan gönderilecektir.

4.2 FX Ekranı üst bandında yer alan diğer butonların işlevleri:
Teminat Çek:
Varolan teminatınızdan çekip başka bir hesaba gönderim yapabilmenizi sağlar.
Sembol Seçimi:
Bu butona tıklarsanız hemen altında Sembol Seçim penceresi açılır. Seçtiğiniz semboller
işaretli olarak gelir. Dilerseniz izlediğiniz sembolleri buradan değiştirebilirsiniz, ekleyip /
çıkarabilirsiniz.

Grafik:
Seçili sembolün FX’e özel grafiği açılır.
Ticket:
Ticket emir gönderim penceresi açılır. Sembollerin fiyatlarının izlendiği pencereler zaten
Ticket ekranlarıdır. Buradan da emir gönderimi yapılabilir. Yukarıda anlatılmıştır.
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Küçültme – Büyütme Butonları:
Fiyatları izlediğiniz ticket ekranlarını küçültüp-büyütür. İzleyeceğiniz sembol miktarına göre
ekranınızda görünümü bu şekilde ayarlayabilirsiniz.

Onay Sorma Butonu:
Bu buton seçili iken, emir gönderiminde onay soran bir pencere açılır. Onay sonrasında emir
gönderilir. Buton seçili olmaz ise emir doğrudan gönderilir. Bu sebeple bu onayı
kaldıracaksanız çok dikkatli olmalısınız.
İpucu: Bu butonların işlevleri için seçili olup olmadığı, butonun zemin rengi ile tanımlanır.
Zemin açık mavi ise işlev seçili değildir. Zemin üstteki gibi kavuniçi renginde ise işlev seçilidir.
Şu anda bu butonda işlev seçilidir ve emir gönderiminde onay sorar.
Her Zaman Yeni Emir Giriş Penceresi Aç:
Bu buton seçili olur ise, alım – satım için tıkladığımızda FX’e özgü emir gönderim penceresi
açılır. Seçili olmaz ise, o anda yaptığımız seçimlere uygun olarak, parametrelerin
değiştirilemeyeceği emir onay penceresi açılır.

Varsayılan Emir Tipini Piyasa Emri Yap:
Bu butonun seçimi ile varsayılan emir tipi piyasa emri olur.

Bu buton aktif olur ise Yüksek Öncelikli Mesajlar Ayrı pencerede gösterilir

Bu buton aktif olur ise Emir gönderiminden sonra bilgi mesajı gelir.
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Bu buton aktif olur ise miktarlar LOT bazında gösterilir.

Varsayılan Sembol Ayarları:
Bu butona tıkladığınızda sembol listesi ve ayarlar sekmesi olan bir pencere açılır. Sembol
bazında miktar ve pips ayarları yapabilirsiniz. Böylece dilediğiniz semboller tanımladığınız
miktar ve limit emri için tanımladığınız Pips aralığı ile gelir.

Bu buton ile Seansın açık / kapalı olduğu kullanıcılara bildirilir.

4.2 FX Ekranı Hesap Özeti Kısmı:
Ekranın üst sağ tarafında hesap ile ilgili özet bilgiler görüntülenir.

Üstte yer alan bilgileri görmektesiniz.
4.3 FX Ekranı Pozisyon Bilgileri:
Pencerenin orta kısmında pozisyonlarla ilgili bilgilerin sunulduğu sekmeler vardır.
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Buradaki ilk sekme açık pozisyonlar sekmesidir. Var ise açık pozisyonlarınız ve bunların karzarar durumları gösterilir. Bu pozisyonlar için koruma emrini buradaki ilgili sütunlardan
girebilirsiniz. İlk sütundaki X işareti ile pozisyonu kolayca kapatabilirsiniz.
Kapatılmış Pozisyonlar sekmesinde hesaba giriş yaptığınız andan o ana kadar kapatmış
olduğunuz pozisyonlar ile ilgili bilgiler yer alır.
Poizsyon Özet sekmesinde yapmış olduğunuz işlemlerin özet bilgileri gösterilir.

İpucu: FX işlemlerinde gecelik taşıma maliyeti söz konusudur. Alıp sattığınız paritelere göre /
emtialara göre, gecelik faiz uygulanır. Bu sebeple, eğer pozisyonu ertesi güne taşıyor iseniz,
para birimlerine uygulanan faiz oranlarına göre gecelik ödemeler söz konusu olacaktır.
Aldığınız para biriminin faizini borçlanır, sattığınız para biriminin faizini alacaklanırsınız.
Raporlar sekmesinde tarih seçerek rapor alabilirsiniz.
4.4 FX Ekranı Emir Takip Bilgileri:
Pencerenin alt kısmında emir takibinizi sağlayacak sekmeler vardır.

Bekleyen emirler sekmesinde, pasife yazıp beklediğiniz emirler listelenir.
İpucu: Bekleyen emirlerinizi grafik üzerinden de takip edebileceğinizi biliyorsunuz.
Gerçekleşen emirler sekmesinde, gerçekleşmiş emirleriniz listelenir.
İpucu: Gerçekleşen emirlerinizi grafik üzerinden de takip edebileceğinizi biliyorsunuz.
İptal Edilmiş Emirler sekmesinde, iptal etmiş olduğunuz emirler listelenir.
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