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TradeAll TR tablet versiyonuna giriş yapmak için 
TradeAll uygulamasını indirerek, açılış ekranında 
‘TradeAll TR’ butonuna tıklayabilirsiniz. 

Ak Yatırım’da yatırım hesabınız yoksa 
‘Gecikmeli Veri’ butonuna tıklayarak, 

15 dakika gecikmeli veri içeren 
deneme versiyonuna giriş yapabilirsiniz.

Ak Yatırım’da yatırım hesabınız varsa ‘Giriş’ butonuna tıklayarak, 
TradeAll TR tablet versiyonuna erişebilirsiniz.
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TradeAll TR Tablet
Uygulamasına Giriş 

1. Uygulamaya Giriş



TradeAll TR Web Uygulamasına Giriş

TradeAll TR şifre talebinde bulunmak için 
‘Şifre Al / Şifre Güncelle’ butonuna tıklayabilirsiniz.

TradeAll TR şifreniz, Ak Yatırım’da kayıtlı cep telefonunuza
SMS ile gönderilecektir. Yeni şifreniz ile uygulamaya 
giriş yapabilirsiniz. 

2. Açılış Ekranı

TradeAll TR tablet ve web uygulamalarında açılış ekranı üzerinde takip listenizi güncelleyebilir, 
anlık fiyat izleyebilir, grafik inceleyebilirsiniz. 

TradeAll TR web uygulamasına, tarayıcınızın adres çubuğuna http://web.tradealltr.com.tr  
adresini yazarak ulaşabilirsiniz. 
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Açılış ekranının sol bölümünde takip listesi yer almaktadır.

Takip listenizi güncellemek için,

        
        sembol kolonunda yer alan kodların üzerine tıklayarak açılan ‘Sembol Listesi’ penceresinden 
        seçim yapabilir, 

        üst menüde bulunan ‘Takip Listem’ kategorisinden hazır listeleri seçebilirsiniz.

Fiyat pencerelerindeki sütun başlıklarına tıklayarak, yeni sütunlar ekleyebilir, 
başlıkların sırasını ve sütun genişliklerini değiştirebilirsiniz.

TradeAll TR web versiyonda, ekranda yer alan fiyatlara sağ tıkladığınızda ilgili finansal 
enstrüman için analiz, grafik, işlem penceresi kısayollarının yer aldığı menüleri açabilirsiniz.
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Ekranın sağ bölümünde yer alan arama çubuğuna takip ettiğiniz finansal enstrümanın kodunu 
yazarak, detaylarını görüntüleyebilirsiniz.

Bu bölümde yer alan AL/SAT butonuna tıkladığınızda, seçili finansal enstrüman için işlem 
penceresi açılacaktır.

Ekranın alt bölümünde yer alan ‘Haberler’ modülünde KAP haberlerini görüntüleyebilirsiniz. 

3. Menü Adımları

Haberler modülünün üstünde yer alan arama kutucuğuna hisse senedi kodu veya 
şirket adı yazarak ilişkili haberleri filtreleyebilirsiniz.

Uygulamanın menü adımları ekranın üst bölümündeki bantta yer almaktadır. 

Ekranın üst bandında bulunan ‘Saat’ üzerine tıklayarak veri akışını durdurabilir veya başlatabilirsiniz.
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Takip Listem menüsünde hazır listeler bulunmaktadır. Menüde bulunan endeks BIST, VIOP ve 
Para Piyasaları listelerini seçerek ekranın sol bölümünde bulunan kolonu güncelleyebilirsiniz. 

Analiz menüsü ile seçili finansal enstrümana ait 
yüzeysel ve derinlikli fiyat ekranlarını açabilir, 
kademe ve takas verileriniz inceleyebilir, 
ilişkili haberleri ve grafiği görüntüleyebilirsiniz. 

Diğer menüsü ile ekonomik takvim ve kurum 
işlem & hacim gibi çeşitli finansal verilere ulaşabilirsiniz.  
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Ayarlar menüsü ile aktif veri lisanslarınızı görüntüleyebilir, oturumlarınızın zaman aşımı süresini 
belirleyebilir, ekran ayarlarını güncelleyebilir, TradeAll TR şifrenizi değiştirebilirsiniz.. 

Takas, Derinlik, Getiri, Kademe, Grafik ve Haber butonları ekranın sağında seçili finansal 
enstrümana ait verilere ulaşabilirsiniz.

Takas butonu ile takas verilerini inceleyebilir,

Portföy Hisse & VİOP emirlerinizi görüntüleyebilir, portföy ve hesap bilgilerinizi,

Derinlik butonu ile derinlikli fiyat penceresini,

Getiri butonu ile günlük, haftalık, aylık getiri yüzdelerini,

Kademe butonu ile kademe verilerini,

Grafik butonu ile teknik analiz yapabileceğimiz grafik penceresini,

Haber butonu ile KAP haberlerini görüntüleyebilirsiniz. 

Sosyal medya ikonlarına tıklayarak, TradeAll Youtube kanalı ve 
Twitter hesabını görüntüleyebilir, piyasa analiz videolarını izleyebilir ve 
anlık bilgilendirmeleri takip edebilirsiniz. 

Algoritmik İşlemler butonuna tıklayarak, Ak Yatırım’da algoritmik işlemler hakkında 
bilgi almak için açılan formu doldurabilirsiniz

Güvenli Çıkış butonu ile uygulamadan çıkış yapabilirsiniz.
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4. Portföy Ekranı

Hisse Emirlerim’ ve ‘VİOP Emirlerim’ butonlarına tıklayarak bekleyen, gerçekleşen ve iptal edilen 
emirlerinizi görüntüleyebilirsiniz.

Bekleyen emirlerinizde iptal ya da iyileştirme yapmak için, değişiklik yapmak istediğiniz 
emrin bulunduğu satırdaki ‘İyileştir’ & ‘Sil’ butonlarına tıklayabilirsiniz.

Portföy ekranlarının alt bölümlerinde işlem limiti, kredi limiti ve teminat bilgilerinizi 
görüntüleyebilirsiniz.

Portföy ekranında bulunan AL/SAT butonuna tıklayarak emir iletim ekranını açabilirsiniz.
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5. Zincir Emir 

Hisse senedi emirlerinize bağlı zincir emir hazırlamak için;

‘Hisse Emirlerim’ ekranında bekleyen emirleri filtreleyerek,

zincir bağlamak istediğiniz emrin bulunduğu satırdaki ‘Zincir’ butonuna tıklayabilirsiniz.

Zincir emirlerinizin ‘Durum’ kolonunda ‘Zincir Emir’ ifadesi yer alacaktır.
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6. Teknik Analiz 

TradeAll TR tablet ve web versiyonlarında grafik üzerinde teknik analiz yapabilirsiniz. 

Ekranın sağ bölümünde yer alan ‘Grafik’ ikonuna tıklayarak, seçili enstrümanın grafiğini açabilir, 

grafik üzerinde trend çizebilir ve indikatör ekleyebilirsiniz. 

Açılan grafik penceresinin üst bölümünde grafik menüsü yer almaktadır. 

G’ butonuna tıklayarak periyot seçebilir, 

                              butonuna tıklayarak trend çizebilir,

‘I’ butonuna tıklayarak indikatör ekleyebilir,

‘P’ butonu ile indikatör parametrelerini değiştirebilir, 

                                                                        butonlarına tıklayarak grafik üzerinde sağ/sola ilerleyebilir 

veya bar aralıklarını daraltabilir/genişletebilirsiniz. 

Grafik üzerinde trend çizmek için, 

      trendin başlangıç noktasına dokunduktan sonra grafik menüsünden ‘Trend Başlat’ 

      butonuna tıklamanız, 

      trendin geçeceği ikinci noktaya dokunduktan sonra grafik menüsünden ‘Trend Bitir’ 

      butonuna tıklamanız gereklidir. 

Bu işlem sırasında grafik menüsünde ‘Trend’ yerine ‘Fibo Ret’ işaretli olursa, aynı yöntemle 
Fibonacci Retracement çizimi yapılabilir.
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7. Ayarlar  

Uygulamanın ‘Ayarlar’ menüsünde yer alan,

 
‘Kullanıcı Bilgileri’ butonu ile uygulamaya giriş bilgilerinizi görüntüleyebilir,

‘Şifre Değiştir’ butonu ile TradeAll TR şifrenizi güncelleyebilir, 

‘Yazı Büyüklüğü’ butonu ile yazı karakterlerinin büyüklüğünü değiştirebilir,

‘Satır Yüksekliği’ butonu ile satır genişliklerini değiştirebilir,

‘Lisanslarım’ butonu ile hesabınıza tanımlı aktif veri lisanslarını görüntüleyebilir, 

‘Zaman Aşımı’ butonu ile oturumlarınızın zaman aşımı süresini belirleyebilir,

‘Güvenli Çıkış’ butonu ile uygulamadan çıkış yapabilirsiniz. 
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