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İzleme 
Listesi

Emirler

Pozisyonlar

İşlem Ekranı Grafik Kutucukları

Haberler ve 
Takvim

Çalışma Alanı ekranında çeşitli kutucuklar bulunur. Sürükle bırak özelliğiyle bu kutucukların yerini dilediğiniz gibi değiştirebilir, sabitleyebilir veya ara yüzün dışına 
çıkarıp ayrı bir pencerede görüntüleyebilirsiniz. 

Hesap Özeti

1. Çalışma Alanı ve Ayarlar



1. Çalışma Alanı ve Ayarlar

Çalışma alanı ekranınıza başka özelliklere ait kutucuklar eklemek isterseniz, arayüzün sağ üst 
köşesindeki MENÜ butonuna tıklayabilirsiniz. Açılan pencereden istediğiniz özellikleri seçebilir ve 
kutucukları dilediğiniz gibi çalışma ekranınıza dahil edebilirsiniz.

Çalışma alanı ekranınıza çok sayıda sayfa 
eklemeyi planlıyorsanız, birden fazla 
monitör kullanmanız program verimliliğini 
artıracak ve kullanım kolaylığı sağlayacaktır. 

Çalışma Alanı ekranınıza burada yer 
alan pek çok farklı sayfayı kutucuk 

olarak ekleyebilirsiniz.



1. Çalışma Alanı ve Ayarlar

TradeMaster International programının genel ayarları üzerinde değişiklik yapmak isterseniz, yine 
ekranın sağ üst köşesindeki yanda belirtilen sembole tıklayarak ilgili pencereye ulaşabilirsiniz.

Bu pencere üzerinden platformun genel ayarları başta olmak üzere, 
işlem ürünleri, grafik yapıları, uyarılar, yardım ve iletişim bilgisi 
sekmelerinden de istediğiniz ayarlamaları yapabilirsiniz. 

Programın ara yüzünde açık tema tercih etmek isterseniz yine bu 
pencereden değiştirebilirsiniz.

Ayarlar Penceresi



2. İzleme Listesi 

Buradan yeni liste 

oluşturabilirsiniz.

«test-1» isminde yeni bir liste oluşturduğumuzu 

varsayalım. Bu listenin arama kutucuğuna örneğin 

«tesla» yazdığımızda, şirkete ait kontratların 

önünüze düştüğünü göreceksiniz: CFD (fark kont.) 

ve EQ (hisse kont.)
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Tesla’nın hisse kontratını (EQ) seçtik. 

Çalışma alanı sayfasına eklenen Tesla

kuturcuğunun AL-SAT butonlarını artık 

görebilir ve işlem yapabilirsiniz.

İzleme listenize eklediğiniz finansal 

enstrümanların üzerine tıkladığınızda, 

diğer kutucuklar birbirine linki ise tüm 

veriler ona göre otomatik olarak 

güncellenecektir.

Yandaki örnekteki gibi; Tesla hisse 

kontratını tıkladığımızda, ilgili İşlem 

Ekranı ve grafiklerinin de yansıdığını 

görüyoruz.



3. Grafik Kutucuğu

Çalışma Alanı sayfasının sağ üst köşesindeki grafikler kutucuğunu dilerseniz çekip 
çıkarabilir, daha iyi görebilmeniz için büyütebilir, diğer kutucukların altında 
kalmaması için pin’leyebilirsiniz. Bu sayfa özellikleri tüm kutucuklar için 
geçerlidir.

GRAFİK KUTUCUĞU GENEL GÖRÜNÜM

Buradaki arama kutucuğunu istediğiniz finansal enstrümanı 
İngilizce olmak koşuluyla yazabilir ve ilgili grafiğini 
ekleyebilirsiniz. Örnekte Silver’ı görüyorsunuz.

Buradaki sembolleri tıklayarak grafik tipini 
ayarlayabilir, göstergeleri ekleyebilir, not ilave 
edebilirsiniz. 

Grafik Ayarları

Grafik Tipi

Göstergeler



4. İşlem Ekranı

İŞLEM EKRANI GENEL GÖRÜNÜM

Yeşil yandığı için 
piyasası işleme açık.

Alış - Satış Fiyatları

Gecikme 
durumu

Emir tipi, Al-Sat işlemi, lot sayısı, fiyat tutarı, süre, Kar Al-
Zarar Durdur oranlarını bu alandan kolaylıkla 

ayarlayabilirsiniz.

Belirlediğiniz özelliklere göre vereceğiniz emrin ayrıntılarına 
«Emir Ver» butonunun hemen altındaki «Ayrıntıları Göster» 

seçeneğinden ulaşabilirsiniz.

Info tuşuna basarak işlem koşullarına ulaşabilirsiniz. 
İşlem Maliyetleri: Komisyonlar, Borsa ücretleri
Devam eden Harçlar: Taşıma Maliyeti



5. Opsiyon Tahtası

OPSİYON TAHTASI GENEL GÖRÜNÜM

Delta, Net Değişim, 
Son İşlem, Alış-Satış 
gibi pek çok 
parametre burada 
yer alıyor.

Kullanım fiyatı verilerinin 
görünümünü buradan 

değiştirebilirsiniz. 
(4’lü, 8’li, 12’li vs.)

Kullanım Fiyatı

Kullandığınız monitörün ekran boyutu ne kadar büyük ise Opsiyon Tahtası gibi veri yoğun tablolar o denli 
rahat incelenebilir hale gelir.

Vade sonu tarihini ve kaç gün 
kaldığını görebilirsiniz.

Ayarlar seçeneğinden Opsiyon 
Tahtasının sütunlarını 
dilediğiniz gibi 
kişiselleştirebilirsiniz.

Arama kutucuğuna istediğiniz enstrümanı yazarak Opsiyon 
Tahtasındaki verilerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz.



6. Emirler ve Pozisyonlar

Örnek İşlem Emri (Apple Hisse Alımı)

İzleme Listesi ekranındaki arama 
kutucuğuna Apple veya AAPL yazıp 
hisse olanını seçiyoruz.

Apple’ın listeye eklendiğini görüyoruz. 
Üzerine sağ tuşla tıkladığımızda dökülen 
listeden «Yeni İşlem» seçeneğini tıklıyoruz.

İşlem ekranından emir özelliklerini giriyoruz. Piyasa 
tipi olacak şekilde, günlük emir nitelikli 94 adet 
(20.000$ değerinde) Apple hissesi almayı planladık. 
Son olarak Emir Ver butonuna basıyoruz.

Adet yazısın üzerine tıklayıp açılan alana 
USD miktarı da yazabilirsiniz. 94 adet 
20.000 USD’ye denk geliyor.

EMİR VER dedikten sonra işlemimizin detaylarını gösteren 
sayfa açılıyor ve ONAYLA diyoruz.
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YASAL UYARI METNİ
TradeMaster International platformunda herhangi bir alım-satım işlemi 

yapmadan hemen önce karşınıza YASAL UYARI metni penceresi çıkacaktır. Bu 
pencerede söz konusu finansal enstrümanların bulunduğu borsalar ile ilgili 

işlem koşulları ve çeşitli bilgilendirmeler yer alır.



6. Emirler ve Pozisyonlar

Az önceki işlemimizin pozisyon 
detaylarına buradan 

erişebiliriz.

Emrimizle ilgili her türlü detaylı bilgi 
pozisyon detayı sayfasına artık mevcut.

Yaptığımız işlemi artık Çalışma Alanı sayfamızın 
Pozisyonlar listesinde görebiliriz. Ayrıca sağ tıkla 
pozisyon detaylarına ulaşabilirsiniz.

5

Örnek İşlem Emri (Apple Hisse Alımı)



6. Emirler ve Pozisyonlar

Örnek İşlem Emri (Apple Hisse Satımı)

Yine aynı şekilde İzleme Listesinde yer alan 
Apple’a tıklayıp «Yeni İşlem» diyoruz.

Emir işlemi detaylarımızı 
oluşturup onaylıyoruz.

Buradan emri iptal 
edebiliyoruz.

Bu işlemimiz de Emirler listesine 
yansımış durumda.



7. Teminat Ekranı ve Hesap Özeti

Pozisyon Kapatma İşlemi

Pozisyonu kapatmak için buradaki butona 
basıyoruz.

Karşımıza böyle bir kutucuk çıkıyor ve 
Pozisyonu Kapat butonuna tıklıyoruz. 

Emir verme, değiştirme ve iptal etme gibi tüm 
işlemlerimizin detayları Uyarılar kısmında 
listeleniyor.

POZİSYON KORUMU MODÜLÜ
İlgili enstrümanın fiyatında yaşanan 
değişimlere göre AL ya da SAT emri 
vermeniz için uyarıda bulunur.



7. Teminat Ekranı ve Hesap Özeti

Kar Al / Zarar Durdur Ekle
(Pozisyon Korumu Modülü)

POZİSYON KORUMU MODÜLÜ
Satış için Stop koyma ya da Kâr için Satış Emri bırakma 
gibi seçenekleri uyarı mekanizması olarak tercih 
edebilirsiniz.



7. Emirler ve Pozisyonlar

Örnek Hesap Özeti Sayfa Görüntüsü

Info tuşuna basarak çok daha detaylı hesap özeti 
verilerine ulaşabilirsiniz.



8. Haberler ve Takvim ve Geçmiş Raporlar

Çalışma Alanı sayfasının sağ üst köşesindeki menüye tıkladığınızda 
açılan pencereden Haberler ve Takvim’i seçip kutucuklarını 
ekleyebilirsiniz.



8. Haberler ve Takvim ve Geçmiş Raporlar

Geçmiş Raporlar Genel Görünüm



9. Sistem Gereksinimleri



10. Online Giriş Seçeneği

https://www.trademaster.com.tr adresini ziyaret ederek Ana Sayfanın 
sağ üst köşesindeki Online Giriş seçeneğinden TradeMaster International 
platformuna internet tarayıcınız üzerinden de erişebilir, işlemlerinizi 
gerçekleştirebilirsiniz.

https://www.trademaster.com.tr

https://tmiweb.trademaster.com.tr/Login/

Bilgisayarınızın altyapısının 
TradeMaster International programı 

için yeterli donanıma sahip 
olmadığını düşünüyorsanız 

tarayıcıdan giriş yapıp işlemlerinizi 
oradan gerçekleştirmek daha doğru 

bir tercih olabilir.



11. Platforma Giriş Seçenekleri ve İki Faktörlü Kimlik 
Doğrulama ile Hesabınızı Koruma

Trademaster International Platformuna İş Yatırım tarafından size ulaştırılan Kullanıcı No ve Şifre’yi ilgili alanlara yazarak giriş yapabilirsiniz. 
Dilerseniz, iki faktörlü giriş yönetimini seçerek hesabınızı daha güvenli hale getirebilirsiniz.

Platforma girişte bir kimlik doğrulama yöntemi olan İki Faktörlü Doğrulama (2FA) için, cep telefonunuzda bir Kimlik Doğrulayıcı uygulamasına 
sahip olmanız gerekir. Microsoft Authenticator ile Google Authenticator ücretsiz ve popüler kimlik doğrulayıcı uygulamalara örneklerdir. 
Platforma giriş yapmak için kullanılabilecek birçok başka kimlik doğrulama uygulaması da mevcuttur.

Platform/Ayarlar/2 faktörlü kimlik doğrulaması (2FA) menüsüne 
giriş yapın

Nasıl Etkinleştirilir? 



11. Platforma Giriş Seçenekleri ve İki Faktörlü Kimlik 
Doğrulama ile Hesabınızı Koruma

“Bir kimlik doğrulayıcısı kullanın” seçeneğini işaretleyin. Kimlik doğrulayıcı kullanarak TOTP (2FA) etkinleştirildiğinde 
platforma ilk kez giriş yaptığınızda, kimlik doğrulayıcınızı 
kaydetmeniz istenecektir:



11. Platforma Giriş Seçenekleri ve İki Faktörlü Kimlik 
Doğrulama ile Hesabınızı Koruma

Masaüstü bilgisayarlarda;

• Kimlik doğrulama uygulamanızda ekranda gösterilen QR kodunu tarayın.

• QR kodunu tarayamıyorsanız, 26 haneli kayıt kodunu kimlik doğrulama uygulamanızda girin, daha sonra kimlik doğrulayıcıdan 
temin ettiğiniz kodu yazarak kaydı tamamlamak üzere Tamam'a basın.

- Sonraki girişlerinizde kullanıcı no ve şifre adımından sonra kimlik doğrulayıcı uygulamanızda oluşturduğunuz kodu ilgili alana 
girerek giriş yapabilirsiniz. 



Detaylı Anlatım Videosu

İzlemek için tıklayın

TradeMaster International programının nasıl kullanıldığını daha 
da detaylı incelemek için İş Yatırım Youtube kanalındaki 
videomuzu izleyebilirsiniz.

Ayrıca videonun açıklama kısmındaki 
“KONU BAŞLIKLARI” listesini inceleyerek, istediğiniz konunun 
anlatımına tek tuşla ulaşabilir, ilgili dakikadan itibaren 
izleyebilirsiniz. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gk2XrtChttA&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=Gk2XrtChttA&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=Gk2XrtChttA&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=Gk2XrtChttA&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=Gk2XrtChttA&t=4s


İletişim

UYARI: Buradaki bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile
müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Buradaki yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu
görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı
verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Buradaki fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber
verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu
kaynakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

TradeMaster International 
hakkında daha fazla bilgi almak için

https://www.trademaster.com.tr
trademaster@isyatirim.com.tr

(212) 350 24 24


