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Bu kullanıcı kılavuzu Borsa İşlem Platformu’nun 
özelliklerini göstermek ve bu özelliklerin nasıl 
kullanılacağını anlatmak üzere bilgi vermek amacıyla 
hazırlanmıştır.

Ekran görüntülerinde yer alan fiyat, piyasa değeri gibi 
veriler ekran görüntüsünün alındığı tarihe aittir ve 
güncel değeri yansıtmaz. Hesap numarası, müşteri 
numarası gibi bilgiler gerçek değildir.



Yenilenen Borsa İşlem Platformu’na hoşgeldiniz.

Kullandığı yenilikçi teknoloji sayesinde aralarında Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft
Edge, Internet Explorer, Opera, Safari gibi çok kullanılan Internet tarayıcılarının tümünde Borsa
İşlem Platformu’nu çalıştırabilirsiniz.

Yenilenen Borsa İşlem Platformu; Windows, Mac OS, Linux işletim sistemleri ile çalışan
bilgisayarların tümünde çalışır.
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Borsa İşlem Platformu’nu çalıştırmak için
Bireysel İnternet Şube’ye giriş yaptıktan
sonra sırası ile Yatırım > Borsa İşlem
Platformu > Borsa İşlem Platformu
menüsünü seçmeniz gerekmektedir.

Borsa İşlem Platformu’nun açık kalmasını
istediğiniz süre seçimini yaparak platformu
İnternet Şube oturumunuzdan bağımsız
olarak kullanabilirsiniz. Örneğin “Tüm
Gün” seçeneğini seçmeniz durumunda
İnternet Şube oturumunuzu kapatsanız
dahi işlem platformu tüm gün boyunca
çalışmaya devam eder.

Çalıştır butonuna basmadan önce her
takvim ayında bir kez olmak üzere Ön
Bilgilendirme Formu ve Abonelik
Sözleşmesi’ni okuyarak onaylamanız
gerekmektedir. Ardından “Çalıştır”
butonuna tıklayarak Borsa İşlem
Platformu’nu çalıştırabilirsiniz.

1) Borsa İşlem Platformu’nun Çalıştırılması



Çalıştır butonuna tıklamanızı takiben 
İşleminiz Tamamlanmıştır mesajını 
görüyorsanız ancak işlem platformu 
açılmıyorsa kullandığınız tarayıcının “Açılır 
Pencere Engelleyicisi” ayarlarından Borsa 
İşlem Platformu’na izin vermeniz 
gerekmektedir.

Örneğin; yanda yer alan ekran 
görüntüsünde Google Chrome
tarayıcısının Borsa İşlem Platformu’nun 
açılışını engellediği gösterilmiştir. 

Sağ üst köşede yer alan ikona tıklayarak 
“https://www.isbank.com.tr sitesindeki 
pop-up’lara ve yönlendirmelere her 
zaman izin ver” seçeneği seçilerek bu 
sorun çözülebilmektedir. 

Benzer bir sorun yaşamanız halinde 
kullandığınız internet tarayıcısının “Açılır 
Pencere Engelleyicisi” ayarlarını bularak 
Bankamıza izin vermeniz gerekmektedir.

2) Açılır Pencere Engelleyicisi Ayarının Yapılması



3) İşlem Kuralları Bildirim Formu’nun Onaylanması

Borsa İşlem Platformu’nu ilk kez 
kullanıyorsanız öncelikle İşlem 
Kuralları Bildirim Formu’nu
onaylamanız gerekmektedir.

Ardından Borsa İşlem 
Platformu’nu kullanmaya 
başlayabilirsiniz.

Borsa İşlem Platformu ilk olarak 
koyu renklerin hakim olduğu 
Gece Teması ile açılmaktadır. 
İlerleyen sayfalarda açık 
renklerin hakim olduğu Gündüz 
Teması’nı nasıl seçebileceğiniz 
anlatılacaktır.



4) İnteraktif Kullanım Kılavuzunun Takip Edilmesi

Borsa İşlem Platformu’nu ilk kez 
çalıştırdığınızda; menü kullanımlarını anlatan 
ekran üzeri interaktif kullanım kılavuzu otomatik 
olarak açılmaktadır. “İleri” butonuna tıklayarak 
tüm ipuçlarını öğrenebilirsiniz.

İnteraktif kullanım kılavuzuna daha sonra 
yeniden erişmek isterseniz sağ üst köşede yer 
alan “Ayarlar” menüsünü açarak “Kullanım 
Kılavuzu” başlığını seçebilirsiniz. Ardından çıkan 
seçeneklerden çalıştırmak istediğiniz kullanım 
kılavuzunu seçebilirsiniz. 



5) Varlık, Emir ve Hesap Özetinin Görüntülenmesi

Varlıklarınız, Emirleriniz ve Hesap 
Özetiniz ana sayfa üzerinde tek bir 
modül içerisinde yer almaktadır.

Sekmeler arasında geçiş yaparak 
varlıklarınızı, emirlerinizi ve hesap 
değerinizi kolayca 
görüntüleyebilirsiniz.

Her bir başlık kendi içinde alt 
sekmeleri barındırmaktadır.

Örneğin Emirlerim sekmesine 
gittiğinizde sol üst köşedeki Bekleyen, 
Gerçekleşen, İptal Olan sekmelerini 
seçerek yalnızca ilgili kritere uyan 
emirlerinizi görüntüleyebilirsiniz.
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6) Mevcut Ekrana Yeni Modül Eklemek

Mevcut ekranınıza yeni bir modül ekleyerek sayfanızı kişiselleştirebilirsiniz. Yenilenen Borsa İşlem 
Platformu, barındırdığı birçok hazır modülü tek tıkla ekleme kolaylığı sağlayarak işlem 
platformunuzu kişiselleştirmenize olanak tanır.

Modül eklemek için orta üst kısımda yer alan «Modül Ekle» butonuna tıklayarak açılan listeden 
seçim yapmanız yeterlidir.

Örneğin; aşağıdaki ekran görüntüsünde BIST 30 Hisseleri ve Bilanço modülü, ana sayfaya 
eklenmiştir. Özellikle bilgisayarlarında birden fazla monitör kullanan kullanıcılar modül ekleme 
özelliği sayesinde çok geniş ekranlar hazırlayabilir ve ihtiyaçları olan verileri tek bir yerden 
görüntüleyebilir. Modül Ekleme menüsü ile sayfa başına en fazla 20 modül eklenebilir.



7) Mevcut Ekranda Yapılan Değişiklikleri Kaydetmek

Mevcut ekranınızda herhangi 
bir değişiklik yaptıysanız 
(örneğin bir önceki sayfada 
anlatıldığı gibi modül 
eklediyseniz) ekranınızı 
kaydetmeniz gerekmektedir.

Ekranınızı kaydetmediğiniz 
durumda yapmış olduğunuz 
değişiklikler kaybolacak ve 
bir sonraki oturumunuzda 
görünmeyecektir.

Ekran kaydetmek oldukça 
basittir. Ekran isminin 
sağında yer alan “Kaydet” 
butonuna tıklayarak mevcut 
ekranınızda yaptığınız 
değişiklikleri 
kaydedebilirsiniz.



8) Mevcut Ekranda Yapılan Değişiklikleri Yeni Ekran Olarak Kaydetmek

Mevcut ekranınızda 
yaptığınız değişiklikleri 
mevcut ekranınızın üzerine 
kaydedebileceğiniz gibi yeni 
bir ekran olarak da 
kaydedebilirsiniz.

Yeni bir ekran kaydetmek için 
ekran isminin sağındaki ikinci 
butona tıklayarak açılan 
pencerede ekranınıza bir 
isim vermeniz 
gerekmektedir.

Sonraki oturumlarınızda 
ekran seçme menüsünden 
oluşturduğunuz ekranı 
isminden tanıyabilir ve 
kolayca çağırabilirsiniz.
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9) Boş Bir Sayfa Oluşturmak (Kişiselleştirilmiş Ekran)

Yenilenen Borsa İşlem Platformu’nda tüm modülleri 
belirleyeceğiniz boş ekranlar da oluşturabilirsiniz. Bu 
sayede yalnızca görüntülemek istediğiniz modülleri 
ekleyerek platformunuzu kişiselleştirebilirsiniz.

Boş bir ekran oluşturmak için ekran isminin sağında 
yer alan aşağı oka tıklayarak ekran listesiniz açınız ve 
«Boş Ekran Oluştur» butonuna tıklayınız. Ardından 
ekranınıza bir isim vererek kaydediniz.

Boş ekranlarda herhangi bir modül yer almaz.

Modül eklemek için 6. adımda anlatılanları okuyabilirsiniz.

Modüllerinizi ekledikten sonra 7. adımda anlatılanları yaparak 
ekranınızı kaydetmeniz gerekmektedir. 

Bir sonraki oturumunuzda ekran isminin sağında yer alan aşağı 
yönlü oka basarak ekran listesini açabilir ve kaydettiğiniz 
ekranlarınızı açabilirsiniz.
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10) Sayfada Yer Alan Modülleri Değiştirmek

Açılış sayfanızda veya diğer kayıtlı ekranlarınızda yer alan 
modüllerin ekrandaki yerini değiştirmeden modülün 
göstereceği bilgileri değiştirebilirsiniz.

Örneğin; yukarıda yer alan BIST 30 Hisseleri modülünün yerini 
değiştirmeden aynı modülün BIST Yükselenler listesini 
göstermesini sağlayabilirsiniz.

Modüllerin gösterecekleri bilgileri değiştirmek için orta üst 
menüde yer alan düzenleme butonuna tıklamanız 
gerekmektedir.

Düzenle butonuna tıkladığınızda her modül için gösterilebilecek bilgileri 
seçeceğiniz menüler belirecektir.

Açılır listeden ilgilendiğiniz modülü seçerek değişikliği 
gerçekleştirebilirsiniz. Değişikliği gerçekleştirdikten sonra sağ üst köşede 
yer alan Tamam butonuna basmanız gerekmektedir.

Değişikliklerin sonraki oturumlarınızda da korunmasını isterseniz 7. 
adımda anlatılanları uygulayarak ekranınızı kaydetmeniz gerekmektedir.



11) İşlem Hesabının Seçilmesi

Bankamızda birden fazla Yatırım Hesabınız 
varsa, hangi hesabınızdan işlem 
yapacağınızı sol üst köşede yer alan “Aktif 
Hesabım” menüsünden seçmeniz 
gerekmektedir.

Borsa işlemleriniz bu alanda seçili olan 
hesabınız üzerinden gerçekleştirilecektir.



12) İşlem Menüsünün Açılması 

Pay (Hisse Senedi) işlem 
menüsünü açmanın birden fazla 
yolu vardır.

Yenilenen Borsa İşlem 
Platformu’nda işlem menüsünü 
açmanın en kolay yollarından biri 
takip listenizdeki kıymet üzerine 1 
kez tıklamanızdır.  İşlem menüsü, 
ilgili kıymetin hemen altında 
açılacaktır.

Bu menüde paya ait gün içi fiyat 
verileri, alım-satım butonları, 
alarm butonu, kademe analizi, 
takas analizi, derinlik ve hacim 
sayfası, bilanço ve şirket bilgileri 
sayfası gibi birçok bilgiye 
ulaşabileceğiniz butonlar 
bulunmaktadır.



13) Emir İletimi

Yenilenen Borsa İşlem Platformu’nda 
emir iletimi basit ve kolaydır.

Herhangi bir payın (hisse senedinin) 
üzerine tıklayarak, orta üst menüde 
yer alan Al/Sat butonları aracılığıyla 
veya portföyünüzdeki payların 
solunda yer alan Al/Sat butonları 
aracılığı ile Hisse İşlemleri 
penceresini açabilirsiniz.

Bu pencereden emre ilişkin birçok 
seçeneği belirleyebilirsiniz.

Alış veya Satış işlemini tamamlamak 
için ikinci adım olan Emir Onay 
Penceresi’ndeki ”Onayla” butonuna 
basmanız gerekmektedir.

İşleminiz başarıyla tamamlanırsa bir 
sonraki sayfada gösterilecek olan 
sonuç sayfası açılacaktır. İşlem hata 
alırsa, ilgili hata mesajı açılacaktır.
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14) Emir Sonuç Ekranı ve Emir Takibi

Bir önceki sayfada açıklandığı şekilde “Onayla” butonuna 
basılarak sistemimize iletilen emirler sistemlerimiz tarafından 
başarıyla kaydedilirse Emir Sonuç ekranı açılarak emrinizin 
durumu gösterilmektedir.

Örneğin; yandaki ekran görüntüsünde yer alan emrin 
“Borsaya iletilecektir.” statüsünde olduğu görülmektedir ve 
emre ilişkin adet, tutar, komisyon bilgileri listelenmektedir.

Emrinizin durumunu birçok farklı yoldan takip edebilirsiniz.

Emrinizin durumunu Borsa İşlem Platformu üzerinden 
kendiniz takip edebileceğiniz gibi SMS veya E-Posta 
bilgilendirmesi almayı da tercih edebilirsiniz.

Tercihinizi belirledikten sonra ”Tamam” butonuna basarak 
Emir Sonuç penceresini kapatabilirsiniz.



15) Emir Görüntüleme, Değiştirme ve İptal İşlemleri

Emrinize ilişkin bilgileri 
görüntülemek, 
emrinizi iptal etmek ve 
emir iyileştirmek veya 
kötüleştirmek için 
Portföyüm 
modülünden 
«Emirlerim» 
sekmesine giderek her 
bir emrinizin sağında 
yer alan butonlara 
tıklayabilirsiniz.

Portföyüm modülünde 
sekmeler arasında 
geçiş yapmak için 5. 
adımda anlatılanları 
uygulayabilirsiniz.



16) Alarm Ekleme

Takip etmek istediğiniz paya (hisse senedine) alarm kurabilirsiniz. Bu sayede 
pay, belirtmiş olduğunuz fiyata geldiğinde uyarı alabilirsiniz.

Yenilenen Borsa İşlem Platformu’nda alarm kurmak oldukça basittir. Sağ üst 
köşede yer alan «Alarm» butonuna tıklayarak alarm kutusunun açılmasını 
sağlayabilirsiniz. Burada yer alan «Alarm Ekle» butonuna tıklayarak alarm 
kurma penceresinin açılmasını sağlayabilirsiniz.

Açılan pencerede pay ismini girerek belirleyeceğiniz fiyat ve koşullara alarm 
kurabilirsiniz. Alarm kurma işlemini tamamlamak için «Tamam» butonuna 
basmanız gerekmektedir.

Ayrıca herhangi bir payın üzerine tıklayarak işlem penceresini açıp alarm 
kurmanız da mümkündür. İşlem penceresini nasıl açacağınıza ilişkin 
yönlendirmeleri 12. adımda bulabilirsiniz.

Alarm koşulu gerçekleştiğinde, alarm sağ üst köşede bilgilendirme mesajı 
olarak açılacak ve belli bir süre sonra kaybolacaktır.
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17) Takip Listenize Yeni Kıymet Ekleme

1
2

3

Takip listenize yeni kıymet eklemek için 
takip listenizin sağ üst köşesinde yer alan 
«Düzenle» butonuna tıklamanız 
gerekmektedir. (1)

Açılan arama kutusuna kıymet adını 
yazdığınızda ilgili sonuçlar listelenecektir. (2)

Bu listede yer alan kıymetlerin sağındaki 
kutucuklara tıklayıp işaretleyerek listenize 
ekleyebilir ya da tıklayıp işareti kaldırarak 
listenizden çıkarabilirsiniz. Her bir takip 
listesine en fazla 150 kıymet eklenebilir. (3)

Değişikliklerinizin sonraki oturumlarda da 
korunması için sayfanızı mutlaka 
kaydetmeniz gerekmektedir. Kaydetme 
işleminin nasıl yapılacağını 7. adımdan 
öğrenebilirsiniz.

Örneğin; yandaki ekran görüntüsünde ISCTR 
sembolünün takip listesine ekli olduğunu, 
ISCTRTE sembolünün ise takip listesine ekli 
olmadığını görebilirsiniz.



18) Derinlik ve Hacim Bilgilerinin Görüntülenmesi*

Derinlik ve Hacim bilgilerine işlem 
menüsünden, yukarıda gösterilen butona 
tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

İşlem menüsünün nasıl açılacağını 12. 
adımdan öğrenebilirsiniz.

* Derinlik ve Hacim bilgileri yalnızca Hisse Düzey 1 Plus (+) veya Hisse Düzey 2
veri lisansı satın almış olan kullanıcılar tarafından görüntülenebilir. 
Veri lisansı İnternet Şube içerisinden sırasıyla Yatırım >Borsa İşlem 
Platformu>BİST Veri Paketleri menüsünden satın alınabilir.

Hangi lisansa sahip olduğunuzu daha sonraki sayfalarda açıklanacak olan 
«Ayarlar» menüsünden görüntüleyebilirsiniz.



19) Aktif Veri Lisansınızın Görüntülenmesi

Hangi veri lisansını kullandığınızı görüntülemek için sağ üst köşede yer alan 
«Ayarlar» menüsünden «Aktif Lisanslar» penceresini açabilirsiniz.

Lisanslarınızı ve son geçerlilik tarihlerini açılan pencerede 
görüntüleyebilirsiniz.

Derinlik ve Hacim bilgisi görüntülemek isteyen kullanıcılar, Hisse Düzey 1 
Plus (+) veya Hisse Düzey 2 veri lisansını İnternet Şube içerisinden sırasıyla 
Yatırım >Borsa İşlem Platformu>BİST Veri Paketleri menüsünden satın 
alabilirler.



20) Ayarlar ve Bildirimler

Sağ üst köşede yer alan «Ayarlar» menüsü ile Borsa İşlem Platformu’na ilişkin birçok 
seçenek arasından seçim gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin; gece temasından gündüz temasına 
geçiş yapabilir, yazı büyüklüğünü ayarlayabilir veya sembole çift tıkladığınızda platformun 
hangi işlemi gerçekleştireceğini seçenekler arasından seçebilirsiniz.

«Bildirimler» menüsüne tıklayarak, Borsa işlem Platformu üzerinden gerçekleştirdiğiniz 
işlemlerin özetini tarih sırasıyla görüntüleyebilirsiniz.

Ayarlar menüsünde yer alan diğer başlıkların kullanımları önceki adımlarda açıklanmıştır.


