
Matriks Mobil IQ



Yeni Veri Yayın ve Bridge Alt Yapısının 

Yetenek ve Kazanımları

•Yeni yayın alt yapısı kullanılarak hesaplanmış 

verilerin ve analizlerin hızlı bir şekilde gösterilmesi 

sağlanacaktır. Bu sayede kullanıcı tarafında ekstra bir 

band width gereksinimi duyulmayacaktır.

•Bridge alt yapısı kullanılarak kullanıcıların kayıtlı 

sayfalarının ve grafiklerinin sunucuda saklanması 

sağlanacaktır.

•Bridge alt yapısı ile BIST değişiklikleri testler dahil 

çok kısa bir zamanda tamamlanmış ve kuruma 

gönderilmiş olacaktır. 



Demo Kullanıcı Girişi

Uygulamayı 15 dk. gecikmeli izlemek isteyen 

kullanıcılar, ilgili alanları doldurarak sms onayından 

sonra veriler 15 dk. gecikmeli olacak şekilde 

uygulamayı kullanabilecektir.



5 adete kadar özelleştirilebilir izleme ekranı kullanıma 

sunulmuştur. Sayfam ekranlarındaki semboller 

sunucuda kayıt edilmektedir. Bu sayede kullanıcılar 

farklı cihazlardan oluşturdukları izleme listelerine 

ulaşabilecektir. 

Sayfam Listeleri



Düzenle butonu ile 

sembol listesinin 

düzenlenebileceği 

ekrana ulaşılır.

Sayfa ismini 

kullanıcı istediği gibi 

düzenleyebilir.

Sembol ekle/çıkar 

ekranı üzerinden 

semboller 

düzenlenebilir.

Piyasalara göre 

filtrelenebilen sembol 

listesi ile istenen 

sembole hızlı erişim 

sağlanabilir.

Sembol sıralama 

değişikliği bu ekran 

üzerinde satırın 

basılı tutularak 

taşınması ile 

yapılabilir.



Ayarlar ekranından yapılacak seçimle, Sayfam Ekranı 3 farklı izleme ekranı seçeneğiyle kullanılabilir. 



Sayfam Ekranları

•İzleme listelerinde ilgili sembol satırına sola doğru 

swipe yapılarak al-sat aksiyonları, alarm ekranlarına 

erişim, izleme listesine sembol ekleme/çıkarma 

işlemleri yapılabilir.

•Sayfam ekranlarında fiyat izleme listesinin altında tek satır 

son haber gösterimi ile fiyat takibi ile eşanlı olarak haber 

takibi yapılması mümkündür. 



İzleme listenizde bulunan arama butonu ile izleme listesine eklemeden istenen sembolün detaylarına ulaşılabilir. 

İzleme listesinde istenen sembol üzerine basarak sembolle ilişkili ekranlara erişim sağlanabilir.



1)Sembol arama / Grafik erişimi / ‘’…’’ menüsü

Sembol arama ile sembol değişimi yapılabilir, 

Grafik ikonu üzerinden sembolün tam ekran grafiğine 

ulaşılabilir. 

‘’…’’ menüsü ile:

● Fiyat&Haber alarmı, 

● Sayfa listesine sembol ekleme/silme

● Takas analizi, 

● Şirket kartı, 

● Pivot analizi, 

● Bilanço analizi,

● Sermaye arttırımları ekranlarına ulaşılır.

2)Üst alanda sembole ait anlık fiyat, yüzde ve puansal

değişim, işlem hacmi, zaman alanları gösterilir.

3)Sembole ait özet detay bilgisi gösterimini içerir.

4)1Dk. 5Dk. 60Dk. Günlük grafik verilerinin gösterimini 

içerir.

5) Sembolle ilişkili haberler listelenir.

6) Al/Sat butonları üzerinden emir ekranına erişilir. 

BIST Pay piyasası için bu ekranda özet bilanço 

verileri de yer almaktadır. 

Sembol Detay Ekranı
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Sembol detay ekranlarına ulaşarak sembol ile ilgili Genel, Derinlik, Emir Defteri, AKD, Kademe Analizi, Grafik, Detay, 

İlişkili Haberler, Twitter ekranlarını görüntüleyebilirsiniz.



Hızlı Al-Sat Ekranları

•Hızlı Al-Sat ekranı piyasa hızına uygun emir 

gönderim imkanı sağlar. İzleme listesindeki 

sembollere sadece onay ekranı üzerinden hızlıca emir 

gönderimi yapılabilir.



Park butonu ile hazırlanan emirler daha sonra 

gönderilmek üzere portföyde bulunan park emirlerim 

ekranına kayıt edilebilir.

Anlık Alış-Satış fiyatları, fiyat alanına atanabilir.

Hazır değerler ile fiyat ve ya adet alanlarına hızlıca 

atama yaparak emir gönderimi sağlanabilir. 

Emir Ekranları



Adet alanında bulunan ‘’…’’ butonu ile paramın 

tamamını veya yarısını kullan seçenekleri üzerinden 

hızlıca adet ataması ve emir gönderimi sağlanabilir.

Emir Ekranları



Hambuger menüde Araştırma sekmesi altında kullanıcıların hızlıca ulaşabileceği, Sermaye Arttırımları, Şirket Kartı, 

Twitter, Bireysel Emeklilik fonları ekranları, Analizler sekmesi altında Bist(Yükselenler, Düşenler, Hacimliler) Takas 

Analizi, Getiri Karşılaştırması, Bilanço Analizi, Pivot Analizi, Teknik Analiz ekranları bulunmaktadır.

Hamburger Menü



Fiyat alarmları bu ekran üzerinden tanımlanabilir. 

Son Fiyat, Alış Fiyatı, Satış Fiyatı, Miktar(Toplam Lot), 

Adet(Son İşlem Adedi), Hacim(Toplam Hacim) 

alanlarına alarm kurulabilir ve bu alanlar alarm 

kuralacak ekranda canlı olarak izlenebilir.

Hamburger Menü-Alarmlar- Fiyat Alarmı



Hamburger menü , Araştırma sekmesi içerisinde 

Şirket Kartına ekranı üzerinden ilgili sembolün 

Ortakları, İştirakleri, Döviz Pozisyonu bilgilerine 

ulaşılabilir.

Hamburger Menü-Araştırma- Şirket Kartı



Hamburger menü, Araştırma sekmesi altında bulunan 

Bireysel Emeklilik Fonları ekranında Matriks’e ait olan 

besfongetirileri.com sitesi üzerinden Bireysel Emeklilik 

Fonları ile ilgili bilgilere erişilebilir.

Hamburger Menü- Araştırma- Bireysel 

Emeklilik Fonları



Hamburger menüde Analizler sekmesi altında bulunan 

Getiri Karşılaştırması ekranı üzerinden, belirlenen 

tarih aralıklarında ve tutar girişi ile, Dolar, Euro, 

Endeks, Altın ve seçilecek sembol için getiri 

karşılaştırma yapılabilir. 

Hamburger Menü- Analizler- Getiri 

Karşılaştırması



Hamburger menü, Analizler sekmesi altında bulunan 

Bilanço Analizi ekranı, sembole ait belirli periyotlardaki 

bilanço, gelir tablosu ve nakit akım bilgilerini yansıtır. 

Bilanço ekranında ana başlık altında alt başlıklar 

kırılım olarak listelenir.

Hamburger Menü- Analizler- Bilanço 

Analizi



Hamburger menü, Analizler sekmesi altında bulunan 

Pivot Analizi ekranında ilgili semblün destek, direnç 

seviyeleri ve sembolün son fiyat bilgisine göre hangi 

seviyede olduğu bilgisi takip edilebilir.

Hamburger Menü- Analizler- Pivot 

Analizi



Hamburger menü, Analizler sekmesi altında bulunan 

Teknik Analiz ekranıyla yenilenen grafik özellikleri 

kullanılabilir. 

Matriks Mobil IQ’ya yeni entegre edilen Netdania 

grafik, bir çok özelliği içermesi ve mobil uygulamalar 

için native olması nedeniyle kullanıcı dostu bir 

deneyim sağlamaktadır. Kısaca grafik özellikleri;
Grafik Tipleri:

•Mum Grafiği, Çizgi, Çizgi Nokta, Heikin-Ashi, OHLC, HLC

Çizgiler:

•Trend-çizgileri,  Yatay çizgiler,  Fibonacci Geri Çekilmeleri, Fibonacci 

Fanları,  Fibonacci Uzama Seviyeleri,  Fibonacci Yayları,  Fibonacci 

Zaman Bölgeleri

Şekiller:

•Dikdörtgen,  Üçgen, Elips, Ok

Çalışmalar:

•80’den fazla indikatör ve mum formasyonları

Araçlar:

Cross-Hair

Mesafe Ölçer

Grafik Ayarları

•Grafik Ayarlarını kaydetme

Diğer

•Grafik elemanlarını maksimize etme veya her bir Framework’un 

yüksekliğini değiştirme  imkanı

Hamburger Menü- Analizler- Teknik 

Analiz



Hamburger menü içerisinde bulunan Döviz Çevirici 

Ekranı ile Alış-Satış fiyatından Dolar, Euro, Türk 

Lirası, Sterlin para birimi miktarını yazarak aşağıda 

listelenen para birimlerine güncel fiyatlardan  çevirim 

yapılabilir.

Hamburger Menü- Döviz Çevirici



Hamburger menü içerisinde bulunan Lisans Bilgileri 

ekranında hesaba ait aktif lisanslara, başlangıç ve 

bitiş tarihine ulaşılabilir.

Hamburger Menü- Lisans Bilgileri



Hamburger menü içerisinde bulunan Bildirim Merkezi 

ekranında cihaza gelen Haber ve Fiyat bildirimleri 

listelenecektir. Bildirim listesindeki bildirimlere 

tıklanarak detayına ulaşılabilir veya sola swipe ile 

silme işlemi yapılabilir.

Hamburger Menü- Bildirim Merkezi



Ayarlar ekranından Açık ve Koyu Tema seçimi 

yapılabilir.

Ayarlar-Tema



Sesli Komut ile Neler Yapabilirsiniz?

Sembolün açıklamasını ve açılmasını istediğiniz ekranın adını 

söyleyerek ilgili ekrana ulaşabilirsiniz.

Örnek: 

İş Bankası Detay

İş Bankası Derinlik

İş Bankası Kademe Analizi

İş Bankası Grafik

İş Bankası Haberler

Sesle emir gönderimi yapabilirsiniz. Alttaki sıralamalardan birini 

kullanarak emir penceresini açtırabilirsiniz.

Örnek:

İş Bankası Alış Emri Gönder.

İş Bankası Alış 6.13 fiyatından 5 adet gönder.

İş Bankası Alış 5 lot 6.13 fiyatına gönder.

İş Bankası 5 Tane 6.13 fiyatına Alış gönder.

İş Bankası 6.13 fiyatından 5 adet Alış gönder.

Ayarlar-Sesli Komut



● Emirleri Onaysız Gönder aktif olması 

durumunda  emirler doğrudan Borsa’ya iletilir.

● Derinlik Satır Sayısı seçeneği ile kademe 

sayısı 1’den 10’a kadar belirlenebilir.

Ayarlar-Emirleri Onaysız Gönder, 

Derinlik Satır Sayısı



Hazır Emir Miktarları; emir ekranlarında 

özelleştirilebilen hızlı bir şekilde adet ve 

fiyat atamaya yardımcı olacak bir 

özelliktir.

Ayarlar-Hazır Emir Miktarları
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