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UTrade Uygulamasına Giriş

Mobil uygulamaya giriş yapılabilmesi için, açılış 
ekranındaki “Müşteri Numarası”, “Kullanıcı Adı” ve 
“Şifre” kutucuklarının doldurulması gerekmektedir.

Henüz giriş bilgileriniz oluşturulmadıysa, ilk şifrenizin 
gönderimi için lütfen yatırım danışmanınız ile 
iletişime geçin. Kullanıcı Adı ve Şifre bilgileriniz kayıtlı 
cep telefonunuza iki ayrı SMS ile gönderilecektir.  
Daha sonrasında “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” bilgileri,           
www.utrade.com.tr linkindeki “Ayarlar” menüsünden 
değiştirilebilir. 

Uygulamaya ilk girişinizden sonra, daha hızlı oturum 
açmak için isterseniz cihazınızın modeline göre “Touch 
ID” veya “Face ID” özelliklerini aktifleştirebilirsiniz. 
Ya da “Ayarlar” sayfasındaki “Beni Hatırla” seçeneği 
ile, müşteri numaranız ve kullanıcı adınızın uygulama 
tarafından otomatik doldurulmasını sağlayabilirsiniz 
(bkz. ‘Ayarlar’, s20).

UTrade Uygulamasını
Telefona Yükleme

iPhone telefonunuza UTrade uygulamasını yüklemek 
için, AppStore üzerindeki arama kutucuğuna 
“UTrade” yazıp aratın. Arama sonuç ekranında çıkan 
uygulamalardan UTrade logosunu taşıyan uygulamayı 
seçin ve “İndir” seçeneğine dokunun.
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İlgili listenin en üzerinde yer alan “Favori Editörü”, 
kullanıcının bu ekranı tercih ettiği enstrümanlara göre 
özelleştirebilmesi amacıyla dizayn edilmiştir. Listede 
“Favori Editörü” seçeneğinin görüntülenebilmesi 
için, ekranın sağ üzerindeki üç noktaya dokunulup, 
açılan kutucuktan “Favorilerim” sekmesinin seçilmesi 
gerekmektedir

“Favoriler” Ekranı

Uygulamaya giriş yaptıktan sonra kullanıcıyı ilk 
olarak “Favorilerim” ekranı karşılar. Ekranda 
görülen enstrümanlar, uygulamadaki “Favorilerim” 
seçeneğine ön tanımlı olarak kullanıcının karşısına 
çıkar. Ekranın sağ üst köşesindeki üç noktaya 
dokunulduğunda açılan listeden “BIST 30”, “BIST 
100”, “BIST Artanlar”, “BIST Azalanlar” ve “VİOP 
Vadeli Sözleşmeler” gibi halihazırda tanımlanmış 
enstrüman listeleri görüntülenebilir. 

Kullanıcılar “Favorilerim” listesinden bir enstrüman 
çıkarmak istediklerinde “Favori Editörü” seçeneğine 
dokunup, açılan “Favoriler” sekmesinde sıralanan 
enstrümanların yanındaki çöp kutusu ikonuna 
dokunarak, ilgili enstrümanı listeden çıkarabilirler.
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Eğer favorilere eklenmek istenen enstrüman “BIST 
30” ve “BIST 100” sekmelerinde bulunmuyorsa, 
“Hisse Tümü” sekmesindeki arama kutucuğunu 
yardımıyla bulunup “Favorilerim” listesine eklenebilir.

“Favorilerim” listesine yeni bir enstrüman 
eklenmek istendiğinde, “Favori Editörü” seçeneğine 
dokunulur. Ekranın üzerindeki “BIST 30”, “BIST 
100” gibi sekmelerden biri seçilip, aşağıda sıralanan 
enstrümanlardan birine dokunulur ve sağ yukarıdaki 
“Kaydet” e basılarak, ilgili enstrüman favori ekranına 
eklenmiş olur. 

Eğer enstrümanların sırası değiştirilmek istenirse, 
kullanıcının isteği doğrultusunda “Favori Editörü” 
başlığındaki “Favoriler” listesindeki enstrümanların 
üzerine basılı tutularak yerleri değiştirilebilir.

“Favorilerim” ekranının en üzerindeki “Hızlı Emir” 
kutucuğunun görünür olması için “Favorilerim” 
ekranının aşağı doğru sürüklenmesi yeterlidir. “Hızlı 
Emir” kutucuğuna istenilen enstrüman yazılarak, 
aranan enstrüman kolayca bulunabilir.
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“Hızlı Emir” kutucuğu görünür halde değilken, 
“Favorilerim” ekranının en üzerinde “BIST Endeksleri 
ve Döviz Enstrümanları” satırı yer alır. Bu satırdan 
“BIST-30”, “BIST-100” gibi endeksler ve seçili döviz 
enstrümanları hakkında, satırda bulunan enstrüman 
kutucuklarına dokunularak, ilgili enstrümana dair 
günlük verilerin yer aldığı bilgi ekranı görüntülenebilir.

Bu satırda görünen enstrümanlar da kullanıcının 
isteği doğrultusunda değiştirilebilir. Bu değişikliği 
yapabilmek için ilgili satırdaki kalem imgesine 
dokunularak, “Döviz ve Endeks Editörü” listesinden 
satırda görüntülenmesi istenen enstrümanlar 
seçilir. Aktif haldeki enstrümanlar, yanlarındaki tik 
işaretlerinden anlaşılabilir.

“Döviz ve Endeks Editörü” listesindeki “BIST-30” ve 
“BIST-100” seçenekleri varsayılan olarak ayarlı olduğu 
için menüden kaldırılamaz. Bunun dışında kalan 
enstrümanlar “Döviz Enstrümanları” listesinden 
seçilerek ana ekrandaki “BIST Endeksleri ve Döviz 
Enstrümanları” satırına taşınabilir. Eğer satırda 
gösterilmek üzere seçili enstrümanların sayısı fazla 
ise, ilgili enstrümanlara satırı sol tarafa kaydırarak 
ulaşılabilir.
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“Favorilerim” penceresindeki piyasa takip ekranının 
sağ üstünde bulunan “Son” ve “Değişim” yazılarının 
üzerine dokunularak, takip edilmek istenen paneller 
değiştirilebilir. İlgili panellere dokunularak “Alış”, 
“Satış”, “Son” ve “Değişim” bilgilerinden ikisi seçilip, 
“Favorilerim” ekranında görünmesi sağlanabilir.

“Favoriler” ekranındaki piyasa takip kısmında 
bulunan bir enstrümanın üzerine dokunulduğunda, 
ilgili enstrümanla alakalı detaylı bilgilerin bulunduğu 
satır aralanır. Aynı enstrümana tekrar dokunularak, 
aralanan satır kapatılabilir.

Piyasa takip ekranındaki enstrümanlardan biri sola 
doğru sürüklenip “Hızlı Emir” kutucuğuna ulaşılabilir. 
İlgili kutucuğa dokunulduğunda ise “Hızlı Emir” ekranı 
yukarıdan aşağıya iner. “Hızlı Emir” ekranı, yapılacak 
işlemin hızını artırabilmek amacıyla asgari düzeyde 
bilgi verecek şekilde tasarlanmıştır. “Hızlı Emir” 
ekranından ilgili enstrümanın stok bilgisi, kullanıcının 
kullanılabilir limiti, enstrüman adet ve işlem tutar 
bilgileri görüntülenip “Al” ve “Sat” emri verilebilir. 
Eğer “Hızlı Emir” ekranı kapatılmak istenirse, açılan 
pencerenin dışında herhangi bir alana dokunulması 
yeterlidir.



- 6 -

“Emirler” Ekranı

“Favorilerim” ekranı üzerindeki enstrümanların 
yanında bulunan “Alış”, “Satış”, “Son” ve “Değişim” 
bilgilerinden birisine dokunulduğunda, kullanıcı emir 
penceresine yönlendirilir. İlgili ekranda enstrümana 
ait son fiyat ve oranlar görüntülenebilir.

Hesap satırının sağ tarafında bulunan ok işaretine 
dokunularak, kullanıcıya ait hesaplar arasında geçişler 
yapılabilir. Hesap satırının altındaki “AL”, “SAT”, 
“AÇIĞA SAT” kutucuklarına dokunularak, verilecek 
emirin yönü değiştirilebilir. Aynı ekranda bulunan 
“Emir Tipi” ve “Emir Geçerliliği” satırlarındaki 
seçenekler, kullanıcının isteği doğrultusunda ok 
işaretleri yardımıyla değiştirilebilir.

Emir penceresinde işlem yapmak üzere seçilen 
enstrüman ile ilgili stok bilgisi, ekranın en altındaki 
“Günlük Özet” satırından öğrenilebilir.

Emir penceresindeki “Fiyat” satırının sağında tanımlı 
olan fiyata dokunulduğunda, fiyat penceresi açılır. 
Bu penceredeki çark üzerinden istenilen fiyat 
seçilebileceği gibi, “Satış Fiyatını Al”, “Alış Fiyatını Al” 
ve “Son Fiyatı Al” butonlarına dokunularak ilgili fiyata 
gidilebilir. 

Uygulama hisse senedi emirleri için manuel giriş 
yapılmasına müsaade etmemektedir fakat kullanıcılar 
arzu ederlerse “Ayarlar” menüsündeki “VIOP Emir 
Girişi için Klavye” seçeneğini aktifleştirerek, VIOP 
emirleri için manuel fiyat girişi yapabilirler.
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Emir penceresinin sağ üstünde bulunan “Grafik” 
simgesine dokunularak, seçilen enstrümana ait fiyat 
grafiği tarihsel bazda incelenebilir. Eğer grafik tarihsel 
olarak belli aralıklarda görüntülenmek istenirse, 
ekranın sağ üst köşesinde bulunan saat simgesine 
dokunulup, açılan ekrandan “Dakikalık”, “Yarım 
Saatlik”, “Saatlik”, “Günlük”, “Haftalık”, “Aylık” ve 
“Yıllık” butonlarından birisi seçilebilir.

Grafik aralığı dikey ve yatay düzlemde, büyütme ve 
küçültme (pinch to zoom) hareketleri yardımıyla 
değiştirilebilir. Kullanıcı, grafiğin üzerinde parmağını 
basılı tutarak, çıkan imleç ve pencere yardımıyla 
istenen tarih hakkında ayrıntılı bilgi alabilir. Eğer imleç 
ve bilgi penceresi kaldırılmak istenirse, ekranın sağ 
üstünde yer alan silgi simgesine dokunulur. 
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Emir penceresinin sağ üstünde bulunan üç 
noktaya dokunarak “Kokpit”, “Emirler”, “Alarmlar” 
ve “Yardım” ekranlarına ulaşılabilir. “Kokpit” 
seçeneğinden ilgili enstrümanın kokpit ekranına, 
“Emirler” seçeneğinden “Emirler” ekranına kısa 
yoldan ulaşım sağlanabilir. “Yardım” ekranından ise, 
emir tipleri ile ilgili yardımcı bilgiler alınabilir.

Kullanıcılar “Emirler” ekranının en üst satırındaki 
“Bekleyen”, “Gerçekleşen”, “İptal” ve “Tüm Emirler” 
butonlarından, gün içinde gönderdikleri emirleri 
filtreleyip inceleyebilirler. Yine aynı ekranın en 
sağındaki “Özet” ekranı yardımıyla, gerçekleştirdikleri 
enstrüman işlemlerinin özet bilgisine ulaşabilirler. 

“Emirler” ekranının sağ üstünde bulunan “Alarmlar” 
seçeneği yardımıyla enstrümanlarla ilgili belirlenen 
fiyatlara alarm eklenebilir. Bunun için gelen ekranın 
üzerindeki fiyat barı ayarlanıp, “Alarm Ekle” 
butonuna dokunulur. Eklenen alarmlar, “Alarm Ekle” 
butonunun altında görüntülenebilir, kullanıcının isteği 
doğrultusunda sola çekilerek silinebilir. 
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Emir Düzeltme / Emir İptal İşlemleri

Emirler ekranının sağ üst köşesinde bulunan 
“Çöp Kutusu” simgesine dokunulduğunda hisse 
emirleri, VIOP veya tüm emirler, kullanıcının isteği 
doğrultusunda toplu olarak silinebilir.

Emir detaylarını görüntülemek için istenen emrin 
üzerine dokunulur. Açılan ekrandan emirle ilgili çeşitli 
bilgilere ulaşılabilir. Ekranın en alt kısmındaki “Fiyat” 
ve “Adet” bilgileri girilerek “Emri İyileştir” butonu 
yardımıyla işlem güncellenebilir. “Emri Sil” butonu ile 
emir iptal edilir.
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Zincir Emir İşlemleri

UTrade uygulamasında Pay Piyasası için zincir 
emir gönderme işlemi tanımlıdır. Zincir emrin 
verilebilmesi için “Emirler” penceresinden zincir 
emrin bağlanacağı ana emir seçilir, açılan pencerenin 
sağ üstünde bulunan zincir simgesi ile ana emire 
bağlanacak enstrüman seçilip detaylar belirtilerek 
emir gönderilir.

Aynı zincir grubundaki emirler, daha rahat 
anlaşılabilmeleri adına “Emirler” ekranında aynı 
renk ile gruplanırlar. Sol yanında herhangi bir renk 
bulunmayan emirler herhangi bir enstrümana 
bağlanmamış tekil emirlerdir.
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“Kokpit” Ekranı

UTrade uygulamasını kullanarak hızlı emir vermek 
isteyen kullanıcılar, ana menüdeki “Kokpit” seçeneğine 
dokunabilirler.

İlgili seçeneğe dokunulduktan sonra açılan ekranda, 
kullanıcının “Favorilerim” ekranında karşısına çıkan 
enstrümanlar listelenir. 
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“Favorilerim” ekranında bulunmayan enstrümanların 
kokpit ekranına girmek için, istenen enstrümanın 
emir penceresinin sağ üstünde bulunan üç noktaya 
dokunulup, açılan kutucuktan “Kokpit” sekmesi 
seçilebilir. Kullanıcının isteği doğrultusunda, “Kokpit” 
ekranındaki “Ayarlar” seçeneğine dokunulup, emir 
gönderiminden sonra çıkan “Emir Onayı” ekranını 
görme seçeneği değiştirilebilir (bkz. ‘Ayarlar’, s19). 

İstenilen enstrüman listeden seçildikten sonra, 
açılan ekrandaki “Alış” ve “Satış” kolonlarıyla talep 
edilen “Fiyat” satırının kesişiminde bulunan hücreye 
dokunulup, istenen emir miktarını yazıldıktan sonra 
“Gönder” kutucuğuna basılır.

Ekranın en alt kısmından günlük özet ve toplam 
pozisyon bilgilerine ulaşılabilir. “Fiyat” kolonundaki 
sarı renkli hücre enstrümanın o anki fiyatını 
göstermektedir.
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Çöp kutusunun yanında bulunan çark simgesinden 
“Kokpit Ayarları” penceresine ulaşılabilir. Eğer ilgili 
pencere kapanmak istenirse, ekranın dışındaki bir 
alana dokunulması yeterlidir. 

“Kokpit” ekranının üstündeki çöp kutusu simgesi, ilgili 
enstrümandaki emirlerin silinmesini sağlar. Kullanıcı 
gönderdiği emir tipinin tamamını silmek istemezse, 
bekleyen emirlerin bulunduğu hücrelere dokunarak, 
çıkan “Emri Sil” kutucuğu yardımıyla emirleri tek tek 
de silebilir. 

“Kokpit Ayarları” penceresindeki “Aktif fiyata 
odaklan” seçeneği aktif hale getirilirse, son fiyatın 
aşağı veya yukarı hareket etmesi durumunda, 
kokpit ekranı son fiyatın tam ortada kalacağı şekilde 
otomatik olarak hizalanır.
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Eğer alt hesapların özetleri görüntülenmek istenirse, 
ekranın üstündeki “Bütün Hesaplar” yazısına 
dokunarak, görüntülemek istediği alt hesaba geçiş 
yapabilir.

Ekranın üstündeki grafik simgesine dokunulduğunda, 
alış fiyatının sonunda “Kar / Zarar” kolonu belirir.

“Portföy” Ekranı

Kullanıcı portföyünü kontrol etmek isterse, ana 
menüde bulunan “Portföy” sekmesini seçerek bütün 
hesaplarının toplamını gösteren grafik ve bilgilere 
ulaşabilir.
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“Nakit” sekmesine dokunulduğunda “Cari”, “Kredili” 
ve “Mevduat” kalemleri ayrı ayrı görüntülenir. 
Buradaki “Cari” satırına dokunulduğunda ise T, T+1 
ve T+2 bakiyeleri görüntülenir.

Kullanıcı, “Portföy” ekranının üst kısmındaki 
grafiklerden portföy dağılım bilgilerine ulaşabilir. 
Ekran ilk açıldığında görülen dilim grafik, portföydeki 
enstrümanların yüzdesel dağılımını göstermektedir. 

“Portföy” ekranındaki tüm enstrüman tipleri, “Özet” 
sekmesinin altında görüntülenebilir. Eğer diğer 
enstrüman tipleri hakkında daha ayrıntılı bilgi alınmak 
istenirse, ilgili enstrüman “Özet” sekmesinin yanındaki 
sekmelerden seçilebilir.

Grafiğin sağ üst köşesinde bulunan sütunlara 
dokunulduğunda ise, portföy içindeki enstrümanların 
tutarları kolon grafiği olarak görüntülenebilir. 
Grafikler üzerindeki dağılımlara tıklandığında, ilgili 
enstrümana ait sekmeye geçilir. 
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“Portföy” ekranının sağ üzerindeki “Pozisyonlar” 
başlığına dokunulduğunda, seçili hesaptaki Pay 
senetlerine ait detaylı bilgilerin alınabileceği bir sayfa 
açılır. 

Ayrıca “VİOP Teminat” sekmesindeki aynı satıra 
dokunulduğunda anlık kar/zarar ve teminatlar 
hakkında daha ayrıntılı bilgiler alınabilir. 
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“Hisseler” sekmesinden, kullanıcının portföyündeki 
hisselerin detayları görülebilir. Bu hisselerden 
birisine dokunulduğunda, çıkan pencereden ilgili 
hisseye ait pozisyon detayı görüntülenebilir. Yine aynı 
penceredeki “Emir Hazırla” kutucuğuna dokunularak, 
ilgili enstrümanın emir ekranına geçilebilir. Aynı 
özellikler “VIOP” sekmesi için de kullanılabilir.

“Heatmap” Ekranı

“Heatmap ekranına “Heatmap” ekranı açıldığında 
varsayılan olarak BIST 100 endeksine dahil 
enstrümanlar gösterilir. 
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“Heatmap” ekranında bulunan enstrümanlar 
hakkında detaylı bilgi alabilmek için istenilen 
enstrümanın üzerine dokunulur. Enstrümana 
ait detay penceresinin sağ alt köşesindeki “Alış/
Satış” yazısına tıklandığında, ilgili enstrümanın emir 
penceresine geçiş yapılır. 

Ekranın üzerindeki “BIST 100 HeatMap “ yazına 
dokunularak, “BIST 30”, “Favoriler” ve “VIOP Vadeli 
Sözleşmeler” listeleri arasında geçiş yapılabilir. 

Ekranın sağ üst köşesinde bulunan butondan “A-
Z”, “Z-A” ve “%” gibi seçenekler yoluyla payların 
A’dan Z’ye, Z’den A’ya alfabetik veya yüzdesel olarak 
sıralanması sağlanabilir. 
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“Haberler” Ekranı

Ana menüdeki “Haberler” seçeneği ile, Bloomberg 
HT ve CNN Türk gibi medya kanallarında yayınlanan 
haber başlıkları takip edilip, bu başlıklara dokunularak 
ilgili haber sitelerine ulaşılabilir.

“Heatmap” ekranındaki enstrümanlara ait detay 
penceresinde bulunan yıldız kutucuğuna dokunularak 
ilgili enstrüman “Favorilerim” listesine eklenebilir.
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“Ayarlar” Ekranı

Ana menüdeki “Ayarlar” ekranı, “Uygulama Ayarları”, 
“Kokpit Ayarları”, “İşlem Ayarları” ve “Şifre Değiştir” 
başlıkları olmak üzere, toplam dört ana başlıktan 
oluşur.

“Bağlantıyı Açık Tut” seçeneği aktifleştirildiği zaman, 
UTrade uygulamasından başka bir uygulamaya 
geçildiğinde, uygulama arka planda çalışıp güncel 
verileri almaya devam eder.

Alış, satış, iyileştirme ve emir iptali işlemleri 
öncesinde teyit ekranı görüntülenmek isteniyorsa, 
“İşlem Onayı” seçeneği aktif hale getirilmelidir. Teyit 
ekranı görüntülenmek istenmediği takdirde, ilgili 
seçenekten kapatılabilir.

“Kokpit Ayarları” kısmında bahsedilen ayarlar ile 
ilgili bilgiye dokümanın “Kokpit Ekranı” bölümünden 
ulaşılabilir.

İşlem ayarları başlığının altında yer alan “Varsayılan 
Emir Miktarı” seçeneği ile, emir pencerelerindeki 
emir miktarı kutucuğunda her açılışta otomatik 
olarak gelen sayı seçilebilir.
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“Touch ID - Face ID” Özelliklerinin 
Etkinleştirilmesi

Kullanılan telefonun modeline göre, 
“Ayarlar>Uygulama Ayarları” başlığı altında yer 
alan “Touch ID/Face ID Etkinleştir” seçeneği 
aktifleştirilerek; uygulamaya giriş “Müşteri 
Numarası”, “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” kutucuları 
doldurulmadan sadece parmak izi ya da yüz tanıma 
sistemi kullanılarak sağlanabilir. Bu seçeneklerin 
kullanıma açılması için, ilgili seçeneklerin daha 
öncesinde cihaz üzerinde etkinleştirilmiş ve parmak 
izi veya yüzün cihaza tanıtılmış olması gereklidir. 
Touch ID/Face ID seçeneğinin aktifleştirilmesi 
sonrasında, giriş ekranında çıkan “Touch-ID/Face-ID 
ile Giriş” butonuna dokunarak, uygulamaya giriş ilgili 
özelliklerin kullanımı vasıtasıyla yapılabilir.

Güvenlik prosedürleri çerçevesinde müşterinin 
şifresinin kullanım süresinin dolmasının sonucunda, 
cihaz üzerinde aktifleştirilmiş “Touch ID/Face ID” 
özellikleri de otomatik olarak kapatılır.  Böyle bir 
durumda, kullanıcının ilgili özellikleri tekrar açması 
için öncelikle yeni bir şifrenin oluşturulması, daha 
sonrasında ise açılış ekranındaki “Müşteri Numarası”, 
“Kullanıcı Adı” ve “Şifre” kutucuklarının manuel 
olarak doldurularak uygulamaya giriş yapılması ve ilgili 
ayarların tekrar aktifleştirilmesi gerekmektedir. 
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“Beni Hatırla” Seçeneğinin   
Etkinleştirilmesi

Uygulamanın giriş ekranında görülen “Müşteri 
Numarası” ve “Kullanıcı Adı” kutucuklarının, uygulama 
açılışında otomatik olarak doldurulması için, “Ayarlar” 
menüsündeki “Uygulama Ayarları” kısmında bulunan 
“Beni Hatırla” seçeneği aktif hale getirilmelidir. İlgili 
ayarın aktif hale getirilmesi ile, açılış ekranındaki 
“Müşteri Numarası” ve “Kullanıcı Adı” kutucukları, 
cihaza önceden tanımlanmış bilgiler doğrultusunda 
otomatik olarak doldurulacak; böylece uygulamaya 
giriş yapmak için yalnızca “Şifre” kutucuğunun 
doldurulması yeterli hale gelecektir. 

Ana Menüye Dönüş

Uygulamadaki herhangi sayfadan ana menüye 
dönülmek istendiğinde, sayfaların sol üst köşesinde 
bulunan üç çizgiye dokunularak, istenen sayfaya geçiş 
yapılabilir.


