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Matriks Web Trader nedir?
Matriks Web Trader, HTML5 tabanlı çalışan bir web uygulamasıdır. Herhangi bir web
sayfasına girer gibi açılır. Uygulamaya giriş, Matriks tarafından sağlanacak bir link ile
açılacak sayfaya, kullanıcı adı ve şifre girerek olacaktır.
Uygulama responsive yapıdadır. Ekran boyutuna uyum sağlar. Yani hangi ekranda / hangi
çözünürlük ile açılırsa açılsın, pencereye oturacak şekilde yerleşir.
Uygulamaya hangi bilgisayardan giriş yaparsanız yapın, aynı sayfalara/sayfa dizaynına
erişirsiniz. Kendinize özel olarak hazırlayıp kaydettiğiniz sayfalar da aynı şekilde
gelecektir.

Uygulamada iki menü alanı vardır. Logo altında açılan sol menü ve toolbar.

Sol menü ile başlayacak olursak;

1.FİYATLAR
Bu menüden fiyat penceresine erişim sağlanabilmektedir.
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2. PİYASALAR
Bu menüden BIST100, BIST30 vb piyasalara erişim sağlanabilmektedir.

2.1 BIST PAY Piyasası
Bu bölümden BIST Pay Piyasasına ait endeksler ve pazarlara ulaşabilirsiniz.
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2.1.1 BIST 30
Bu sekmeden BIST 30 endeksinde işlem gören şirket hisselerinin olduğu fiyat penceresine
ulaşabilirsiniz.

2.1.2 BIST 50
Bu sekmeden BIST 50 endeksinde işlem gören şirket hisselerinin olduğu fiyat penceresine
ulaşabilirsiniz.
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2.1.3 BIST 100
Bu sekmeden BIST 100 endeksinde işlem gören şirket hisselerinin olduğu fiyat penceresine
ulaşabilirsiniz.

2.1.4 BIST Yıldız Pazar
Bu sekmeden BIST Yıldız Pazar endeksinde işlem gören şirket hisselerinin olduğu fiyat
penceresine ulaşabilirsiniz.
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2.1.5 BIST Ana Pazar
Bu sekmeden BIST Ana Pazar endeksinde işlem gören şirket hisselerinin olduğu fiyat
penceresine ulaşabilirsiniz.

2.1.6 BIST Alt Pazar
Bu sekmeden BIST Alt Pazar endeksinde işlem gören şirket hisselerinin olduğu fiyat
penceresine ulaşabilirsiniz.
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2.1.7 BIST Endeksleri
Bu sekmeden BIST Endekslerine ulaşabilirsiniz.

2.1.8 Varantlar
Bu sekmeden Varant işlemleri yapabileceğiniz sembollere ulaşabilirsiniz.
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2.1.9 Borsa Yatırım Fonları
Bu sekmeden Borsa Yatırım Fonları penceresine ulaşabilirsiniz.

2.2 BIST VİOP
Bu bölümden BIST Vadeli Piyasasına ait endeksler ve pazarlara ulaşabilirsiniz.
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2.2.1 Vadeli İşlem Sözleşmeleri
Bu bölümden BIST Vadeli İşlem Sözleşmelerine ulaşılabilir.

2.2.2 Opsiyon Sözleşmeleri
Bu bölümden BIST Opsiyon Sözleşmelerine ulaşılabilir.
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2.2.2.1 Endeks Opsiyonları
Bu bölümden Endeks Opsiyonlarına ulaşabilirsiniz.

2.2.2.2 Döviz Opsiyonları
Bu bölümden Döviz Opsiyonlarına ulaşabilirsiniz.
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2.2.2.3 Pay Opsiyonları
Bu bölümden Pay Opsiyonlarına ulaşabilirsiniz.

2.2.3 Dünya Borsa Endeksleri
Bu bölümden Dünya Borsa Endekslerine ulaşabilirsiniz.
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2.2.4 Pariteler
Bu bölümden Paritelere ulaşabilirsiniz.

2.2.5 Serbest Piyasa Kurları
Bu bölümden Serbest Piyasa Kurlarına ulaşabilirsiniz.
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2.2.6. Merkez Bankası Kurları
Bu bölümden Merkez Bankası Kurlarına ulaşabilirsiniz.

2.2.7 Liborlar
Bu bölümden Liborlara ulaşabilirsiniz.
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2.2.8 Ülke Hazine Bonoları
Bu bölümden Ülke Hazine Bonolarına erişebilirsiniz.

2.2.9 Kripto Paralar
Bu bölümden Kripto Para borsalarına ulaşabilirsiniz.
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2.2.9.1 BTCTURK
Bu bölümden BTCTURK uygulamasında yer alan kripto parala sembollerine ulaşabilirsiniz.

2.2.9.2 BINANCE
Bu bölümden BINANCE uygulamasında yer alan kripto parala sembollerine ulaşabilirsiniz.
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2.2.9.3 BitMEX
Bu bölümden BitMEX uygulamasında yer alan kripto para sembollerine ulaşabilirsiniz.
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3-) ARAÇLAR
Bu başlıktan hisseler ile ilgili bir çok işlem, takip, analiz yapabileceğiniz modüllere
ulaşabilirsiniz.

3.1 Alarmlar
Bu modülden yeni alarm kurabilir, gerçekleyen alarmlarınızı görebilir, henüz
gerçekleşmemiş alarmlarınızı takip edebilirsiniz.
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3.2 Aracı Kurum Dağılımı
Bu modülden sembollerde aracı kurumların yaptığı işlemlerin verilerine ulaşabilirsiniz.

3.3 Aracı Kurum Hisse Dağılımı
Bu modülden aracı kurumların hangi tarihler arasında, hangi hisselerde hangi işlemleri
yaptığını gösteren verilere ulaşabilirsiniz.
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3.4 Aracı Kurum İşlem Hacimleri
Bu modülden aracı kurumların hangi tarihler arasında ne kadar TL, hangi yönlü işlemler
yaptığını gösteren verilere ulaşabilirsiniz.

3.5. Bes Fon Analizi
Bu modülden Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili Fon analizleri yapabileceğiniz adrese
ulaşabilirsiniz.
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3.6 Derinlik
Bu modülden hisselerin anlık alım-satım kademelerini, gerçekleşen işlemlerini gösteren
Derinlik modülüne ulaşabilirsiniz.

3.7 Detay
Bu modülden sembol ile ilgili fiyat, %fark ve Pazar bilgilerini içeren Sembol Detay
modülüne ulaşabilirsiniz.
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3.8 Dönemsel Analiz
Bu modülden semboller ile alakalı geçmiş dönemlere ait verileri görüp analizler
yapabileceğiniz Dönemsel Analiz modülüne ulaşabilirsiniz.

3.9 Ekonomik Takvim
Bu modülden piyasaları etkileyecek ekonomik gelişmelerin takvimine ulaşabilirsiniz.
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3.10 Emir Defteri
Bu modülden sembollerin emir detaylarına ulaşabilirsiniz.

3.11 Fiyatlar
Bu modülden fiyat pencerenize erişim sağlayabilirsiniz.
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3.12 Formasyon Analizi
Bu modülden sembollerle ilgili Formasyon Analizlerine erişim sağlayabilirsiniz.

3.13 Getiri Karşılaştırma
Bu modülden Getiri Karşılaştırma modülüne ulaşabilir, ilgili sembolü diğer yatırım
araçlarıyla kıyaslayabiliriz.
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3.14 Grafik
Bu modülden sembollerle ilgili Grafik modülünü açabilir, dilerseniz teknik analiz çalışmaları
yapabilirsiniz.

3.15 Haberler
Bu modülden haberler modülüne erişebilir, ayrıca sağ Click > Filtreyi Aç diyerek haberlerde
filtreleme yapabilirsiniz.
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3.16 Kademe Analizi
Bu modülden hissenin işlem gördüğü kademelerle ilgili verilere ulaşabilirsiniz

3.17 Kur Çevrimi
Bu modülden Dolar, Euro, Türk Lirası, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı, Japon yeni gibi başlıca
para birimleri için çevrim yapabilir, dönemsel grafiklerini inceleyebilirsiniz.
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3.18 Kurum Takas Analizi
Bu modülden kurumların yaptığı işlemlerin verilerine ulaşabiliriz.

3.19 Opsiyon ve Varantlar
Bu modülden Opsiyon ve Varantlarla ilgili ekranlara ulaşabilirsiniz.
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3.20 Öneriler, Raporlar ve Analizler
Bu modülden kurumların şirketlerle ilgili hazırladığı raporlara, analizlere ve önerilere
ulaşabilirsiniz.

3.21 Sektörel Özet
Bu modülden sektörlerdeki durumu görebilir, sağ Click > Pencerede göster diyerek ilgili
sektörün içerisinde yer alan sembollere ulaşabilirsiniz.
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3.22 Sembol Arama
Bu modülden uygulama içerisindeki tüm sembollere erişebilirsiniz.

3.23 Sıcaklık Haritası
Bu modülden BIST30, BIST50, BIST100 piyasalarındaki sembollerin sıcaklık haritasına
ulaşabilirsiniz.
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3.24 Takas Analizi
Bu modülden ilgili şirketin hisselerine sahip olan kurumların yer aldığı Takas Analizi
ekranına erişebilirsiniz.

3.25 Temel Analiz
Bu modülden sembol ile alakalı Bilanço, Sermaye Arttırımı ve Şirket Profili gibi ekranlara
ulaşarak Temel Analiz verilerini inceleyebilirsiniz.
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3.26 Twitter
Bu modülden ilgili sembolün twitter hashtegindeki yorumlarını inceleyebileceğiniz “Ara” ya
da ilgili ekranı twitter hesabınızda paylaşabileceğiniz “Paylaş” ekranlarına erişebilirsiniz.

3.27 Yükselen Düşenler
Bu modülden Pay Piyasası, Vadeli Piyasa ve Varant Piyasası için Yükselen, Düşen ve
Aktif(Hacimli) sembollerin yer aldığı fiyat pencerelerine ulaşabilirsiniz.
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4.YATIRIM HESABI
Bu menüden hesap özelinde yapılabilen işlemlere ulaşılabilmektedir.

4.1 İşlem Oturumu Aç
Bu seçenekten hesabımıza login/logout olabiliriz.
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4.2 Pay Piyasası Emir Girişi
Bu seçenekten hisse senetleri için emir ekranına ulaşabilirsiniz.

4.3 VİOP Emir Girişi
Bu seçenekten VİOP sembolleri içim emir ekranına ulaşabilirsiniz.
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4.4 Hızlı Al-Sat
Bu seçenekten hızlı al-sat emir ekranına ulaşabilirsiniz.

4.5 Halka Arz
Bu seçenekten ilgili tarihte borsada işlem yöntemiyle halka arz olan sembol(ler)’e
ulaşabilirsiniz.
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5.BLOG
Bu seçenekten uygulama ile ilgili yazıların, özelliklerin anlatıldığı blog sayfasına
ulaşabilirsiniz.

6.AYARLAR
Bu seçenekten uygulama ile ilgili modül ayarları, tema ayarları, genel ayarlar’ın olduğu
sayfaya ulaşabilirsiniz.
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7.ÇIKIŞ
Bu seçenek ile uygulamadan çıkış yapabilirsiniz.
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TOOLBAR

1. Sayfa Ayarları
Bu alandan hazırlamış olduğunuz sayfalara erişebilir, bu sayfalarda değişiklikler yapabilir,
yeni sayfa oluşturabilir, eski sayfalarınızı silebilir, sayfalarınızın isimlerini
değiştirip kaydedebilirsiniz.

2. Favori Sembol
Bu alandan ilgilendiğiniz sembolü ayarlayabilir, toolbar’dan açılacak modüllerin bu sembol
ile açılmasını sağlayabilirsiniz. (Bir alttaki başlıklarda değineceğiz)
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3. Modül Menüsü
Bu dikey üç nokta bizi hisse özelindeki modül menüsüne ulaştıracaktır.

Bu modül menüsünden seçeceğimiz modül otomatik olarak bir üst konuda değindiğimiz gibi
favori sembolde seçili olan sembol ile açılacaktır.

4. AL-SAT
Bu buton ile direkt olarak emir giriş ekranına erişim sağlayabiliyoruz. Burada yine favori
sembol alanında seçili olan sembole göre emir ekranı açılır. Hisse ise hisse emir ekranı,
VIOP ise VİOP emir ekranı açılacaktır.
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5. Hızlı AL-SAT
Bu buton ile direkt olarak hızlı emir giriş ekranına erişim sağlayabiliyoruz. Burada yine
favori sembol alanında seçili olan sembole göre emir ekranı açılır. Hisse ise hisse emir
ekranı, VIOP ise VİOP emir ekranı açılacaktır.

6. PİYASALAR
Bu alandan piyasalara erişim sağlayabiliyoruz.

Başta Hisse ve VİOP olmak üzere Kripto Para, Dünya borsaları, Varantlar vb. bir çok
piyasaya erişim sağlayabiliyoruz.
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7. ARAÇLAR
Bu buton ile modül menüsü açılacaktır.

Bir çok modüle bu menüden erişim sağlanabilmektedir.
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SAĞ CLİCK MENÜSÜ
Fiyat penceresindeki sembollere sağ click yaparak ulaşılan menüye değineceğiz.

Emir Girişi
Bu seçenekten ilgili sembolün emir giriş ekranına ulaşabilirsiniz.
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Halka Arz
Bu seçenekten o gün için borsada halka arz yöntemiyle mevcut bir halka arz var ise o halka
arzın emir giriş ekranına ulaşabilirsiniz.

Aracı Kurum Dağılımı
Bu seçenekten ilgili sembolün Aracı Kurum Dağılımına ulaşarak ilgili tarihlerde hangi
kurumların ne kadar alım/satım yaptığı bilgilerine ulaşabilirsiniz.
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Derinlik
Bu seçenekten ilgili sembolün Derinlik modülüne ulaşarak kademe verilerine erişebilirsiniz.

Detay
Bu modülden sembol ile ilgili fiyat, %fark ve Pazar bilgilerini içeren Sembol Detay
modülüne ulaşabilirsiniz.
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Grafik
Bu seçenekten ilgili sembolün Grafik modülünü açabilir, dilerseniz teknik analiz çalışmaları
yapabilirsiniz.

İlgili Haberler
Bu seçenekten ilgili sembol ile alakalı haberlere ulaşabilirsiniz.
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Temel Analiz
Bu seçenekten ilgili sembolün Temel Analiz verilerinin yer aldığı Bilanço, Şirket Profili,
Sermaye Arttırımı ekranlarına ulaşabilirsiniz.

Twitter
Bu seçenekten ilgili sembolün twitter hashtegindeki yorumlarına erişebilirsiniz.
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“

Diğer Modüller
Bu seçenekten ilgili sembol ile alakalı Diğer Modüller’e(Alarm Ekle, Dönemsel Analiz, Emir
Defteri, Getiri Karşılaştırma, Hızlı Al-Sat, Kademe Analizi, Kurum Önerileri, Takas Analizi)
erişebilirsiniz.

Tablo Grafiği
Bu seçenekten ilgili fiyat penceresinde tablo grafiği çalışması yapabilirsiniz. Detaylı anlatım
için; Tablo Verilerinin Grafiksel Gösterimi Nasıl Yapılır? (matrikswebtrader.com) adresini
ziyaret edebilirsiniz.
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“

Sembol
Bu seçenekten ilgili fiyat penceresi ile ilgili Sembol Seçimi, Satır Ekle ve Satır Sil işlemleri
yapılabilmektedir.

Pencere İşlemleri
Bu seçenekten Pencere ile alakalı olan Bağla, Başlığı Değiştir, Varsayılan olarak ata, Yeni
Pencerede Aç, Aktar, Kapat işlemlerini yapabilirsiniz. Bağla özelliği ile alakalı detaylı bilgi
almak için Pencere Bağlama Özelliği Nedir? Nasıl Uygulanır? (matrikswebtrader.com)
adresini ziyaret edebilirsiniz.
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“

AYARLAR
Genel Ayarlar
Uygulama ile ilgili temel ayarların yapılabileceği ekrandır. Aynı zamanda sağ alt köşede
v3.0.3.2216 yazan numara ise versiyon numarasıdır. Uygulama versiyon numarasını da
buradan takip edebilirsiniz.

Zaman Aşımı
Uygulama açıkken kaç dakika işlem yapılmadığı zaman uygulamanın log-out yapacağını
belirleyebileceğiniz alandır.

Tema Ayarları
Uygulamanın temasını değiştirebileceğiniz alandır. Açık ve Koyu olarak iki seçenek
mevcuttur.
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“

Halka Arz Bildirimleri
Aktif hale getirdiğinizde borsada halka arz yöntemiyle bir halka arz olduğu zaman talep
toplama tarihinde uygulama size bildirim çıkararak hatırlatma yapar.

Oluşturduğum Sayfalar
Kendi oluşturmuş olduğunuz kullanıcı sayfalarının tümünü silebileceğiniz alandır.

Kullanıcı Ayarları
Uygulamayı kullanmaya başladığınızdan beri yapmış olduğunuz tüm ayarları
sıfırlayabileceğiniz alandır.

Loglar
Uygulama ile ilgili bir sorun yaşadığınız zaman ilgili teknik destek ekiplerine bildirimde
bulunurken “indir” butonuna basarak inen dosyayı da teknik destek ekibine iletmeniz
sorununuzun çözümünde daha hızlı yol almamızı sağlayacaktır.
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“

MODÜL AYARLARI

Öncelikle "Modül" kavramından başlayalım. Uygulama içerisindeki Derinlik, Aracı Kurum
Dağılımı, Aracı Kurum İşlem Hacimleri vs bu gibi tüm ekranlara Modül diyebiliriz. Haliyle
"Modül Ayarları" kavramı da bu ekranların ayarları ile ilgili. Biz bu başlık altında ayar
yapılabilen tüm modüllerle ilgili hangi ayar ne işe yarar bunu açıklayacağız.
Uygulamadaki modüller (Aracı Kurum Dağılımı/Derinlik/Aracı Kurum İşlem Hacimleri vs) ile
ilgili ayarları yapabileceğiniz alandır.

Modül seçeneğinin karşısından ayarlarını değiştirmek istediğiniz modülü seçip tercihlerinizi
güncelleyebilirsiniz.
Tüm modül ayarlarınızı sıfırlamak için tıklayınız.’a basarsanız tüm modüllerde yapmış
olduğunuz ayarlar sıfırlanacaktır.

1-) Fiyatlar: Fiyat pencerelerinde yapılabilecek modül ayarlarını ifade eder. Burada
yapabileceğimiz tek ayar var, o da çift tıklama aksiyonu.
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“

Çift Tıklama Aksiyonu: Fiyat penceresindeki hissenin ilgili kolonlarına tıkladığımızda
karşımıza açılacak olan pop-out modülü ayarlayabiliriz. Şuanda aşağıdaki ekranda
"Gelişmiş" seçeneği işaretli. Bunun anlamı; Son fiyata tıklayınca Derinlik, Alış-Satış
kolonlarına tıklayınca Emir Giriş, %fark ve Miktar kolonlarına tıklayınca ise Sembol Detay
modüllerinin açılmasıdır.

Biz burada çift tıklama aksiyonunu değiştirip istediğimiz modülü seçebiliriz. Farz edelim ki
Derinlik seçtik ve kaydettik. Bu işlemden sonra hissenin hangi kolonuna tıklarsak tıklayalım
karşımıza Derinlik modülü açılacaktır.

2-) Alarm Ekle: Alarm ekleme ekranında yapılabilecek modül ayarlarını ifade eder.
Burada yapabileceğimiz iki ayar var; Yayın Bildirimleri ve E-mail Bildirimleri.

Yayın Bildirimleri: Alarm gerçekleştiğinde uygulama içerisinde sağ alt köşede bildirim
gözükür. Burada mavi kutunun işaretli olmasının anlamı ise alarm kurarken yayın bildirimi
alarmı kurabilmenizi aktif hale getirdiğinizi gösterir.
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“

E-mail Bildirimleri: Alarm gerçekştiğinde mail adresimize mail olarak bildirim gelir.
Burada mavi kutunun işaretli olması ve alt tarafında mail adresimizi girip kaydetmiş
olmamız, mail alarmı kurabilmenizi aktif hale getirdiğinizi gösterir.

3-) Aracı Kurum Dağılımı: Aracı kurum dağılımı modülünde yapılabilecek modül
ayarlarını ifade eder. Burada yapabileceğimiz dört ayar var; Filtre Açık, Varsayılan Birim,
Gösterilecek kurum sayısı ve Pencere başlığında sembolü göster.
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“

Filtre Açık: Aracı Kurum Dağılımı modülünü açtığımızda filtre seçeneklerinin açık olarak
gelip gelmemesinin ayarlayabileceğimiz seçenektir. Eğer bu seçeneği seçili hale getirirsek
aracı kurum dağılımı modülünü açtığımızda filtre aşağıdaki görseldeki sarı renk ile işaretli
alandaki gibi açık gelecektir.

Varsayılan Birim: Aracı Kurum Dağılımı modülünü açtığımızda kurumların işlemlerini
adet(lot) bazında mı yoksa TL bazında mı görmek istediğimizi bu alandan ayarlayabiliriz. TL
seçersek toplam TL miktarlar gösterilir, Adet seçersek adet(lot) miktarı gösterilir.
Aşağıdaki sarı renk ile gösterilen alanda adet gösterim örneği mevcuttur.
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“

Gösterilecek Kurum Sayısı: Aracı Kurum Dağılımı modülünü açtığımızda gösterilen kurum
sayısını bu alandan ayarlayabiliriz. Bu alanda kaç kurum gösterileceğini seçersek, aracı
kurum dağılımı modülünü açtığımızda da seçtiğimiz sayı kadar kurum işlemi karşımıza
gelecektir. Biz örnek olması adına aşağıdaki görselde sarı kutu içerisine alınan alanda 2
kurum olarak ayarladık.

Pencere Başlığında Sembolü Göster: Aracı Kurum Dağılımı modülünü açtığımızda
pencere başlığında ilgili hissenin adının yazıp yazmamasını belirleyecebileceğimiz
seçenektir. Bu seçenek işaretli olursa pencere başlığında ilgili hissenin adı da yazar, işaretli
olmazsa pencere başlığında sadece Aracı Kurum Dağılımı yazar. Biz örnek olması için
aşağıdaki görselde sarı kutu içerisine alınan alanda ilgili hissenin adı gözükecek şekilde
ayarladık.
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“

4-) Aracı Kurum Hisse Dağılımı: Aracı kurum hisse dağılımı modülünde
yapılabilecek modül ayarlarını ifade eder. Burada yapabileceğimiz üç ayar var; Filtre Açık,
Varsayılan Birim, Gösterilecek kurum sayısı ve Pencere başlığında sembolü göster.

Filtre Açık: Aracı Kurum Hisse Dağılımı modülünü açtığımızda filtre seçeneklerinin açık
olarak gelip gelmemesinin ayarlayabileceğimiz seçenektir. Eğer bu seçeneği seçili hale
getirirsek aracı kurum dağılımı modülünü açtığımızda filtre aşağıdaki görseldeki sarı renk
ile işaretli alandaki gibi açık gelecektir.
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“

Varantları Dahil Et: Aracı Kurum Hisse Dağılımı modülünü açtığımızda kurumun yaptığı
işlemlere varantların dahil edilmesini ya da edilmemesini belirleyebileceğimiz seçenektir.

Varsayılan Sekme: Aracı Kurum Hisse Dağılımı modülünü açtığımızda kurum ile ilgili iki
sekme mevcut. Bir tanesi Hisse Dağılımı bir tanesi İşlem özeti. Biz buradaki seçenek ile
birlikte, modülü açtığımızda karşımıza hangi seçeneğin otomatik olarak geleceğini
ayarlayabiliyoruz. Biz örnek olması adına aşağıdaki görselde İşlem Özeti seçeneğini
gösterdik.

5-) Derinlik: Derinlik modülünde yapılabilecek modül ayarlarını ifade eder. Burada
yapabileceğimiz dört ayar var; Derinlik kademe sayısı, Alt satırda toplamı göster, Alt
satırda istatistikleri göster, Pencere başlığında sembolü göster.
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“

Derinlik Kademe Sayısı: Derinlik modülünü açtığımız ilgili sembolün(hissenin) görmek
istediğimiz kademe sayısını ayarlayabileceğimiz alandır. Biz örnek olması adına 7 olarak
seçtik.
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“

Alt Satırda Toplamı Göster: Derinlik modülünü açtığımız ilgili sembolün(hissenin) ekranda
gösterilen kademelerinin toplamınının gösterilip gösterilmemesini seçebileceğimiz ayardır.
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“

Alt Satırda İstatistikleri Göster: Derinlik modülünü açtığımız ilgili sembolün(hissenin)
ekranda gösterilen kademelerinin oluşturduğu istatistiklerin gösterilip gösterilmemesini
seçebileceğimiz ayardır.
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“

Pencere Başlığında Sembolü Göster: Derinlik modülünü açtığımızda pencere başlığında
ilgili hissenin adının yazıp yazmamasını belirleyecebileceğimiz seçenektir. Bu seçenek
işaretli olursa pencere başlığında ilgili hissenin adı da yazar, işaretli olmazsa pencere
başlığında sadece Derinlik yazar. Biz örnek olması için aşağıdaki görselde sarı kutu içerisine
alınan alanda ilgili hissenin adı gözükecek şekilde ayarladık.
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“

6-) Emir Girişi: Emir Girişi modülünde yapılabilecek modül ayarlarını ifade eder. Burada
yapabileceğimiz üç ayar var; Emir iletimi öncesinde onay sor, Emir iletimi raporunu göster,
Pencere başlığında sembolü göster.

Emir iletimi öncesinde onay sor: Emir Girişi modülünü açtığımız emiri iletmeden önce
onay sorup, sormama ayarını yapabileceğimiz seçenektir. Bu seçenek işaretli olduğu
takdirde emir iletilmeden onay ekranı karşınıza gelecektir.
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“

Emir iletimi raporunu göster: Emir Girişi modülünü açtığımız ve emri ilettikten sonra
karşımıza emrin iletildiğine dair çıkan mesajın gösterilip gösterilmemesini
ayarlayabileceğimiz seçenektir.. Bu seçenek işaretli olduğu takdirde emir iletildikten sonra
karşımıza iletim raporu çıkacaktır.

Pencere başlığında sembolü göster: Emir Girişi modülünü açtığımızda pencere
başlığında ilgili hissenin adının yazıp yazmamasını belirleyecebileceğimiz seçenektir. Bu
seçenek işaretli olursa pencere başlığında ilgili hissenin adı da yazar, işaretli olmazsa
pencere başlığında sadece Emir Girişi yazar. Biz örnek olması için aşağıdaki görselde sarı
kutu içerisine alınan alanda ilgili hissenin adı gözükecek şekilde ayarladık.
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“

7-) Formasyon Analizi: Formasyon Analizi modülünde yapılabilecek modül ayarlarını
ifade eder. Burada yapabileceğimiz iki ayar var; Filtre açık, Varsayılan sekme.

Filtre Açık: Formasyon Analizi modülünü açtığımızda filtre seçeneklerinin açık olarak gelip
gelmemesinin ayarlayabileceğimiz seçenektir. Eğer bu seçeneği seçili hale getirirsek aracı
kurum dağılımı modülünü açtığımızda filtre aşağıdaki görseldeki sarı renk ile işaretli
alandaki gibi açık gelecektir
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“

Varsayılan Sekme: Formasyon Analizi modülünü açtığımızda karşımıza iki sekme
mevcuttur. Aktifler ve Tamamlananlar. Bu ayar ile birlikte Formasyon Analizi modülünü ilk
açışımızda karşımıza bu iki seçenekten hangisinin açık geleceğini seçebiliriz. Biz örnek
olması için Aktifler seçtik.

8-) Haberler: Haberler modülünde yapılabilecek modül ayarlarını ifade eder. Burada
yapabileceğimiz tek ayar var, o da haber sayısı.
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“

Haber Sayısı: Haberler modülünde geçmişe yönelik kaç haberi gösterebileceğimizi ifade
eder.

9-) Hızlı Al-Sat: Hızlı Al-Sat modülünde yapılabilecek modül ayarlarını ifade eder.
Burada yapabileceğimiz üç adet ayar vardır. Emir iletimi öncesinde onay sor, Emir iletimi
raporunu göster, Pencere başlığında sembolü göster.

Emir iletimi öncesinde onay sor: Hızlı Al-Sat modülünü açtığımız emiri iletmeden önce
onay sorup, sormama ayarını yapabileceğimiz seçenektir. Bu seçenek işaretli olduğu
takdirde emir iletilmeden onay ekranı karşınıza gelecektir.
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“

Emir iletimi raporunu göster: Hızlı Al-Sat modülünü açtığımız ve emri ilettikten sonra
karşımıza emrin iletildiğine dair çıkan mesajın gösterilip gösterilmemesini
ayarlayabileceğimiz seçenektir.. Bu seçenek işaretli olduğu takdirde emir iletildikten sonra
karşımıza iletim raporu çıkacaktır.

Pencere başlığında sembolü göster: Hızlı Al-Sat modülünü açtığımızda pencere
başlığında ilgili hissenin adının yazıp yazmamasını belirleyecebileceğimiz seçenektir. Bu
seçenek işaretli olursa pencere başlığında ilgili hissenin adı da yazar, işaretli olmazsa
pencere başlığında sadece Hızlı Al-Sat yazar. Biz örnek olması için aşağıdaki görselde
başlıkta hissenin adı gözükmeyecek şekilde ayarladık.
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“

10-) Hisse Takas Analizi: Hızlı Al-Sat modülünde yapılabilecek modül ayarlarını ifade
eder. Burada yapabileceğimiz iki adet ayar vardır. Filtre açık ve Pencere başlığında
sembolü göster.

Filtre Açık: Hisse Takas Analizi modülünü açtığımızda filtre seçeneklerinin açık olarak gelip
gelmemesinin ayarlayabileceğimiz seçenektir. Eğer bu seçeneği seçili hale getirirsek Hisse
Takas Analizi modülünü açtığımızda filtre aşağıdaki görseldeki sarı renk ile işaretli alandaki
gibi açık gelecektir.
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“

Pencere başlığında sembolü göster: Hisse Takas Analizi modülünü açtığımızda
pencere başlığında ilgili hissenin adının yazıp yazmamasını belirleyecebileceğimiz
seçenektir. Bu seçenek işaretli olursa pencere başlığında ilgili hissenin adı da yazar, işaretli
olmazsa pencere başlığında sadece Hisse Takas Analizi yazar. Biz örnek olması için
aşağıdaki görselde sarı kutu içerisine alınan alanda ilgili hissenin adı gözükecek şekilde
ayarladık.

11-) Kademe Analizi: Kademe Analizi modülünde yapılabilecek modül ayarlarını ifade
eder. Burada yapabileceğimiz iki adet ayar vardır. Pencere başlığında sembolü göster.
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“

Pencere başlığında sembolü göster: Kademe Analizi modülünü açtığımızda pencere
başlığında ilgili hissenin adının yazıp yazmamasını belirleyecebileceğimiz seçenektir. Bu
seçenek işaretli olursa pencere başlığında ilgili hissenin adı da yazar, işaretli olmazsa
pencere başlığında sadece Kademe Analizi yazar. Biz örnek olması için aşağıdaki görselde
sarı kutu içerisine alınan alanda ilgili hissenin adı gözükecek şekilde ayarladık.

12-) Kurum Takas Analizi: Kurum Takas Analizi modülünde yapılabilecek modül
ayarlarını ifade eder. Burada yapabileceğimiz bir adet ayar vardır. Filtre açık.
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“

Filtre Açık: Kurum Takas Analizi modülünü açtığımızda filtre seçeneklerinin açık olarak
gelip gelmemesinin ayarlayabileceğimiz seçenektir. Eğer bu seçeneği seçili hale getirirsek
Kurum Takas Analizi modülünü açtığımızda filtre aşağıdaki görseldeki sarı renk ile işaretli
alandaki gibi açık gelecektir.

13-) Opsiyon İzleme: Opsiyon İzleme modülünde yapılabilecek modül ayarlarını ifade
eder. Burada yapabileceğimiz bir adet ayar vardır. Dayanak varlık verileri açık gelsin.
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“

Dayanak varlık verileri açık gelsin: Opsiyon izleme modülünü açtığımızda, izlediğimiz
opsiyonun (örnek: GARAN) dayanak varlığının canlı alış-satış-son fiyat bilgilerinin açık
gelmesini ayarlayabileceğimiz seçenektir. Aşağıdaki görselde sarı kutu içerisinde gösterdik.

14-) Sembol Detay: Sembol Detay modülünde yapılabilecek modül ayarlarını ifade
eder. Burada yapabileceğimiz beş adet ayar vardır. Fiyat bilgilerini gizle, Pay senedi için
mali bilgileri gizle, Opsiyon için opsiyon değerlerini gizle, Varant için varant değerlerini
gizle, Pencere başlığında sembolü göster.
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“

Fiyat bilgilerini gizle: Sembol Detay modülünü açtığımızda çıkan başlıklardan Fiyat
Bilgileri verilerini kaldırabileceğimiz/gösterebileceğimiz seçenektir. Eğer bu seçeneği
işaretlersek aşağıda soldaki görselde soldaki ekrandaki gibi Fiyat Bilgileri olmayacaktır.
Eğer bu seçeneği işaretlemezsek aşağıda sağdaki ekranda sarı kutu içerisine alınan alandaki
gibi Fiyat Bilgileri gösterilecektir.

Pay senedi için mali bilgileri gizle: Sembol Detay modülünü hisse senetleri için
açtığımızda çıkan başlıklardan Mali Veriler bilgilerini kaldırabileceğimiz/gösterebileceğimiz
seçenektir. Eğer bu seçeneği işaretlersek aşağıda soldaki görselde soldaki ekrandaki gibi
Mali Veriler olmayacaktır. Eğer bu seçeneği işaretlemezsek aşağıda sağdaki ekranda sarı
kutu içerisine alınan alandaki gibi Mali Veriler gösterilecektir.
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“

Opsiyon için opsiyon değerlerini gizle: Sembol Detay modülünü opsiyon varlıklar için
açtığımızda çıkan başlıklardan Opsiyon Değerleri bilgilerini
kaldırabileceğimiz/gösterebileceğimiz seçenektir. Eğer bu seçeneği işaretlersek aşağıda
soldaki görselde soldaki ekrandaki gibi Opsiyon Değerleri olmayacaktır. Eğer bu seçeneği
işaretlemezsek aşağıda sağdaki ekranda sarı kutu içerisine alınan alandaki gibi Opsiyon
Değerleri gösterilecektir.
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“

Varant için varant değerlerini gizle: Sembol Detay modülünü varant varlıklar için
açtığımızda çıkan başlıklarda Varant Değerleri bilgilerini
kaldırabileceğimiz/gösterebileceğimiz seçenektir. Eğer bu seçeneği işaretlersek aşağıda
soldaki görselde soldaki ekrandaki gibi Varant Değerleri olmayacaktır. Eğer bu seçeneği
işaretlemezsek aşağıda sağdaki ekranda sarı kutu içerisine alınan alandaki gibi Varant
Değerleri gösterilecektir.
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“

Pencere başlığında sembolü göster: Sembol Detay modülünü açtığımızda pencere
başlığında ilgili hissenin adının yazıp yazmamasını belirleyecebileceğimiz seçenektir. Bu
seçenek işaretli olursa pencere başlığında ilgili hissenin adı da yazar, işaretli olmazsa
pencere başlığında sadece Sembol Detay yazar. Biz örnek olması için aşağıdaki görselde sarı
kutu içerisine alınan alanda ilgili hissenin adı gözükecek şekilde ayarladık.
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“

15-) VİOP Emir Girişi: VİOP Emir Giriş ekranında yapılabilecek modül ayarlarını ifade
eder. Burada yapabileceğimiz üç adet ayar vardır. Emir iletimi öncesinde onay sor, Emir
iletimi raporunu göster, Pencere başlığında sembolü göster.

Emir iletimi öncesinde onay sor: VİOP Emir Girişi modülünü açtığımız emiri iletmeden
önce onay sorup, sormama ayarını yapabileceğimiz seçenektir. Bu seçenek işaretli olduğu
takdirde emir iletilmeden onay ekranı karşınıza gelecektir.
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“

Emir iletimi raporunu göster: VİOP Emir Girişi modülünü açtığımız ve emri ilettikten
sonra karşımıza emrin iletildiğine dair çıkan mesajın gösterilip gösterilmemesini
ayarlayabileceğimiz seçenektir.. Bu seçenek işaretli olduğu takdirde emir iletildikten sonra
karşımıza iletim raporu çıkacaktır.

Pencere başlığında sembolü göster: VİOP Emir Girişi modülünü açtığımızda pencere
başlığında ilgili hissenin adının yazıp yazmamasını belirleyebileceğimiz seçenektir. Bu
seçenek işaretli olursa pencere başlığında ilgili hissenin adı da yazar, işaretli olmazsa
pencere başlığında sadece VİOP Emir Girişi yazar. Biz örnek olması için aşağıdaki görselde
sarı kutu içerisine alınan alanda ilgili hissenin adı gözükecek şekilde ayarladık.
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16-) Varant Hesap Makinesi: Varant Hesap Makinesi ekranında yapılabilecek modül
ayarlarını ifade eder. Burada yapabileceğimiz iki adet ayar vardır. Pencere başlığında
sembolü göster, Sekme başlığında sembolü göster.

Pencere başlığında sembolü göster: Varant Hesap Makinesi modülünü açtığımızda
pencere başlığında ilgili hissenin adının yazıp yazmamasını belirleyebileceğimiz seçenektir.
Bu seçenek işaretli olursa pencere başlığında ilgili hissenin adı da yazar, işaretli olmazsa
pencere başlığında sadece Varant Hesap Makinesi yazar. Biz örnek olması için aşağıdaki
görselde sarı kutu içerisine alınan alanda ilgili hissenin adı gözükecek şekilde ayarladık.

Sekme başlığında sembolü göster: Varant Hesap Makinesi modülünü açtığımızda sekme
başlığında ilgili hissenin adının yazıp yazmamasını belirleyebileceğimiz seçenektir. Bu
seçenek işaretli olursa sekme başlığında ilgili hissenin adı da yazar, işaretli olmazsa
pencere başlığında sadece Varant Hesap Makinesi yazar. Biz örnek olması için aşağıdaki
görselde sarı kutu içerisine alınan alanda ilgili hissenin adı gözükecek şekilde ayarladık.
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17-) Opsiyon Hesap Makinesi: Opsiyon Hesap Makinesi ekranında yapılabilecek
modül ayarlarını ifade eder. Burada yapabileceğimiz iki adet ayar vardır. Pencere
başlığında sembolü göster, Sekme başlığında sembolü göster.

Pencere başlığında sembolü göster: Opsiyon Hesap Makinesi modülünü açtığımızda
pencere başlığında ilgili hissenin adının yazıp yazmamasını belirleyebileceğimiz seçenektir.
Bu seçenek işaretli olursa pencere başlığında ilgili hissenin adı da yazar, işaretli olmazsa
pencere başlığında sadece Opsiyon Hesap Makinesi yazar. Biz örnek olması için aşağıdaki
görselde sarı kutu içerisine alınan alanda ilgili hissenin adı gözükecek şekilde ayarladık.

Sekme başlığında sembolü göster: Opsiyon Hesap Makinesi modülünü açtığımızda sekme
başlığında ilgili hissenin adının yazıp yazmamasını belirleyebileceğimiz seçenektir. Bu
seçenek işaretli olursa sekme başlığında ilgili hissenin adı da yazar, işaretli olmazsa
pencere başlığında sadece Opsiyon Hesap Makinesi yazar. Biz örnek olması için aşağıdaki
görselde sarı kutu içerisine alınan alanda ilgili hissenin adı gözükecek şekilde ayarladık.
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18-) Bilanço: Bilanço ekranında yapılabilecek modül ayarlarını ifade eder. Burada
yapabileceğimiz iki adet ayar vardır. Pencere başlığında sembolü göster, Sekme başlığında
sembolü göster.

Pencere başlığında sembolü göster: Bilanço modülünü açtığımızda pencere başlığında
ilgili hissenin adının yazıp yazmamasını belirleyebileceğimiz seçenektir. Bu seçenek işaretli
olursa pencere başlığında ilgili hissenin adı da yazar, işaretli olmazsa pencere başlığında
sadece Bilanço yazar. Biz örnek olması için aşağıdaki görselde sarı kutu içerisine alınan
alanda ilgili hissenin adı gözükecek şekilde ayarladık.

Sekme başlığında sembolü göster: Bilanço modülünü açtığımızda sekme başlığında ilgili
hissenin adının yazıp yazmamasını belirleyebileceğimiz seçenektir. Bu seçenek işaretli
olursa sekme başlığında ilgili hissenin adı da yazar, işaretli olmazsa pencere başlığında
sadece Bilanço yazar. Biz örnek olması için aşağıdaki görselde sarı kutu içerisine alınan
alanda ilgili hissenin adı gözükecek şekilde ayarladık.
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19-) Sermaye Arttırımı: Sermaye Arttırımı ekranında yapılabilecek modül ayarlarını
ifade eder. Burada yapabileceğimiz iki adet ayar vardır. Pencere başlığında sembolü
göster, Sekme başlığında sembolü göster.

Pencere başlığında sembolü göster: Sermaye Arttırımı modülünü açtığımızda pencere
başlığında ilgili hissenin adının yazıp yazmamasını belirleyebileceğimiz seçenektir. Bu
seçenek işaretli olursa pencere başlığında ilgili hissenin adı da yazar, işaretli olmazsa
pencere başlığında sadece Sermaye Arttırımı yazar. Biz örnek olması için aşağıdaki görselde
sarı kutu içerisine alınan alanda ilgili hissenin adı gözükecek şekilde ayarladık.

Sekme başlığında sembolü göster: Sermaye Arttırımı modülünü açtığımızda sekme
başlığında ilgili hissenin adının yazıp yazmamasını belirleyebileceğimiz seçenektir. Bu
seçenek işaretli olursa sekme başlığında ilgili hissenin adı da yazar, işaretli olmazsa
pencere başlığında sadece Sermaye Arttırımı yazar. Biz örnek olması için aşağıdaki görselde
sarı kutu içerisine alınan alanda ilgili hissenin adı gözükecek şekilde ayarladık.
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20-) Getiri Karşılaştırma: Getiri Karşılaştırma ekranında yapılabilecek modül
ayarlarını ifade eder. Burada yapabileceğimiz iki adet ayar vardır. Pencere başlığında
sembolü göster, Sekme başlığında sembolü göster.

Pencere başlığında sembolü göster: Getiri Karşılaştırma modülünü açtığımızda pencere
başlığında ilgili hissenin adının yazıp yazmamasını belirleyebileceğimiz seçenektir. Bu
seçenek işaretli olursa pencere başlığında ilgili hissenin adı da yazar, işaretli olmazsa
pencere başlığında sadece Getiri Karşılaştırma yazar. Biz örnek olması için aşağıdaki
görselde sarı kutu içerisine alınan alanda ilgili hissenin adı gözükecek şekilde ayarladık.

Sekme başlığında sembolü göster: Getiri Karşılaştırma modülünü açtığımızda sekme
başlığında ilgili hissenin adının yazıp yazmamasını belirleyebileceğimiz seçenektir. Bu
seçenek işaretli olursa sekme başlığında ilgili hissenin adı da yazar, işaretli olmazsa
pencere başlığında sadece Getiri Karşılaştırma yazar. Biz örnek olması için aşağıdaki
görselde sarı kutu içerisine alınan alanda ilgili hissenin adı gözükecek şekilde ayarladık.
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Bunları biliyor muydunuz?


Hızlı Al-Sat penceresindeki fiyat kademelerine çift tıklayarak ilgili kademeye emir
gönderilebilmektedir.



Fiyat pencerelerinde çift tıklama aksiyonu özelleştirilebilmektedir. Defaultta
Derinlik ekranı açılsa bile kullanıcı dilerse bunu özelleştirebilir.



Teknik Analiz çalışmaları kaydedilebilmektedir. Detaylı anlatım için; Teknik Analiz
Çalışmaları Nasıl Kaydedilir? (matrikswebtrader.com) adresini ziyaret edebilirsiniz.



Matriks Web Trader uygulamasını bilgisayarınıza yükleyerek kısayol ikonuyla
uygulamaya login olabilirsiniz. Detaylı anlatım için; Bilgisayarıma Nasıl
Yükleyebilirim? (matrikswebtrader.com) adresini ziyaret edebilirsiniz.



Uygulamada fiyat ve haber alamlarını mail adresiniza kurabilirsiniz. Detaylı anlatım
için; Bilgisayarıma Nasıl Yükleyebilirim? (matrikswebtrader.com) adresini ziyaret
edebilirsiniz.



Matriks Web Trader uygulamasını mobil cihazınıza yükleyerek bir mobil uygulama
gibi kullanabilirsiniz. Detaylı anlatım için; Mobil Cihazıma Nasıl Yükleyebilirim? (İOS)
(matrikswebtrader.com) adresini ziyaret edebilirsiniz.



Uygulama içerisinde kendi grafiklerinizi oluşturabilirsiniz. Detaylı anlatım için;
Tablo Verilerinin Grafiksel Gösterimi Nasıl Yapılır? (matrikswebtrader.com) adrezini
ziyaret edebilirsiniz.
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