TURKISH YATIRIM İNTERNET ŞUBESİ
DAHA HIZLI ve DAHA KOLAY


İnternet şubede her sayfada sayaç bulunmaktadır. Böylelikle müşterilerimiz, şube
üzerinde herhangi bir alanı tıkladığında sayaç sıfırlanacak; 20 dk. boyunca hareketsiz
kalması halinde ise internet şube müşterilerimizin güvenliği için kapanacaktır.



Ana menülerin altında yer alan sayfalarla ilgili kısa yollar üst kısımda yer almaktadır.
Müşterinin tek sayfadan ilgili menüye ait işlemlerini kolayca yapabilmeleri
sağlanmıştır.

AÇILIŞ SAYFASI
Açılış sayfasında A-B-C Grubu hisse senetlerine ait bilgilendirme mesajı yer almaktadır.

MENÜLER
HESAP İŞLEMLERİ
Alt Menüler ve Özellikleri


Hesap Özeti / Hesap Ekstresi / Menkul Ekstresi / Gerçekleşen İşlemler / Para
Hareketleri / Maliyet İzleme / Stopaj İzleme / Komisyon ve Giderler

İçinde bulunulan takvim yılı için belirlenen tarih aralığında sorgulama yapılabilmekte,
yazıcıya gönderilmekte ve e-mail adresine rapor gönderimi de yapılabilmektedir. Önceki
yıllar için yapılacak sorgulamalarda “Geçmiş yıllara ait isteklerinizde Lütfen Müşteri
Temsilcinize Başvurunuz” uyarısı verilmektedir.

HİSSE İŞLEMLERİ
Alt Menüler ve Özellikleri


Emirler
Gün içinde gerçekleşen, bekleyen, iptal edilen tüm emirler tek sayfada görüntülenip,
bekleyen emirlerin düzelt, böl, iptal et ve zincir ekle işlemleri kısa yollar sayesinde
yapılabilmektedir.



Hisse Al / Hisse Sat
Tek sayfadan işlem girilebilmekte ve aynı zamanda işlem limiti de görüntülenmektedir.
Üst kısımda yer alan “hisse al/hisse sat/açığa satış/emirler/hesap özeti” kısa yolları
sayesinde müşteri tek ekrandan dilediği menüye geçiş yapabilmektedir.



Emir Düzelt / Toplu Düzelt / Emir Sil / Emir Böl / Tek Seansa Çek

Düzeltme, silme ve tek seansa çekme seçenekleri ile ilgili ayrıca alt menüler
oluşturulmuştur.


Zincir Emir
Bekleyen emirlere zincir emir ekleme işlemi yapılabilmekte, ya da koşul fiyat
belirleyerek ilgili koşul gerçekleştiğinde borsaya iletilmek üzere emir sisteme
kaydedilebilmektedir. (ana emrin tamamı gerçekleştiğinde zincir emir aktif olacaktır)
Ayrıca zincir emir menüsünde “yeni emir” tıklanarak, koşul fiyatlı ve 2 iş gününe kadar
geçerli olmak üzere pasif emir girişi de yapılabilmektedir.



Menkul Listesi
Kredi teminat oranları, kredi durumu, brüt takas uygulaması bilgileri bu ekran
üzerinden izlenebilmektedir. Kredi kullanan müşterilerin alım-satım işlemi yapmadan
önce kurum teminatlarını bu sayfadan görebilmeleri sağlanmıştır.

VOB İŞLEMLERİ
Alt Menüler ve Özellikleri


Vob Hesap Özeti
Teminat bilgileri, mevcut pozisyon, maliyet bilgileri, müşterinin tanımlı olduğu emir
marj grubu vob hesap özetinde yer almaktadır



Vob Alış /Vob Satış
Tek ekrandan emir iletilmesi sağlanmıştır. Seçilen sözleşmenin ilk kademedeki anlık
alış/satış fiyatı ve derinlik bilgisi “yenile” butonu tıklandığında güncellenebilmektedir.
Ayrıca yine bu ekranlardan teminat bilgileri ve varsa mevcut pozisyona ait bilgiler de
izlenebilmektedir.



Vob Emirler
Gün içinde gerçekleşen, bekleyen, iptal edilen tüm emirler tek sayfada görüntülenip,
bekleyen emirlerin düzelt, böl, iptal et işlemleri kısa yollar sayesinde yapılabilmektedir.



Gerçekleşen İşlemler
Belirlenen tarih aralığı için gerek işlem sırası ile gerekse özet şeklinde sorgulama
yapılabilmektedir.



Teminat Aktarım Talebi
Müşteriler Vob’ dan cari hesaplarına, cari hesaplarından Vob’ a teminat aktarım
taleplerini iletebilirler



Nakit Hareket Ekstresi / Hesap Ekstresi / Kar-Zarar Raporu / Alım-Satım Teyit Formu
İçinde bulunulan takvim yılı için belirlenen tarih aralığında sorgulama yapılabilmekte,
yazdırılabilmekte ve e-mail adresine rapor gönderimi de gerçekleştirilebilmektedir.
Geçmiş yıllar için yapılacak sorgulamalarda “Geçmiş yıllara ait isteklerinizde Lütfen
Müşteri Temsilcinize Başvurunuz” uyarısı verilecektir

FON İŞLEMLERİ
Alt Menüler ve Özellikleri


Fon Alım
Tek sayfadan tüm fonlarımız görüntülenip, Fon seçimi yapıldıktan sonra “devam”
tıklandığında fon alım emri gönderilebilmektedir. Bu sayfada ayrıca fon alım-satım
işlem saatleri hakkında bilgi mevcuttur.



Fon Satım

Fon satım ekranında müşteri mevcut fon bilgilerini görebilmekte ve satım işlemini
gerçekleştirebilmektedir. Bu sayfada ayrıca fon alım-satım işlem saatleri hakkında bilgi
mevcuttur.


İhbar Talepleriniz
Fon alım-satım taleplerinin izlenebildiği sayfadır.



Fon Ekstresi
2010 yılı için belirlenen tarih aralığında sorgulama yapılabilmekte ve e-mail adresine
rapor gönderimi de gerçekleştirilebilmektedir. 2009 yılı için yapılacak sorgulamalarda
“Geçmiş yıllara ait isteklerinizde Lütfen Müşteri Temsilcinize Başvurunuz” uyarısı
verilmektedir.



Fon Performansları
Fon Performansları tıklandığında TURKISH Yatırım kurumsal web sitesindeki fon
performans bilgilerinin izlendiği sayfa açılacaktır.

HALKA ARZ
Alt Menüler ve Özellikleri
 Talep Girişi / Talep İzleme
Sadece halka arz zamanlarında açık olan Halka Arz Menüsünden ön talep ve kesin
Talepler girilebilmektedir.
Girilen talepler “Talep İzleme” ekranından takip edilebilir.

EFT İŞLEMLERİ
Alt Menüler ve Özellikleri


Eft Talebi / Talep İzleme
Hesaba-isme-kredi kartına eft taleplerinin girilebileceği sayfa üzerinden 20.000 TL’ye

kadar olan EFT talepleri internet üzerinden saat 16:00’ya kadar ücretsiz yapılmaktadır.
Hızlı EFT Seçeneği ile sisteme daha sonra kullanılmak üzere banka bilgileri
kaydedilmekte, yeni kayıt eklenebilmekte, sistemde kayıtlı banka bilgilerinden biri
seçilerek para transferi yapılabilmektedir. Ayrıca daha önce kaydedilen banka bilgileri
üzerinde değişiklik ve iptal işlemleri yapılabilmektedir.
Girilen talepler, “Talep İzleme” sayfasından izlenebilmektedir.

KİŞİSEL BİLGİLER
Alt Menüler ve Özellikleri


Bilgi İzleme
Sisteme kayıtlı olan ev / iş adresi, telefon / e-mail bilgileri ve müşteri temsilcisi bu
ekrandan izlenebilmektedir.



Talimatlar
Müşterilerin internet limitlerinin üstündeki nakit transfer talepleri ve iletişim
bilgilerinde yapacakları değişiklikler için talimat örnekleri oluşturulmuş ve bu sayfada
“Nakit Transfer Talimatı” ve “İletişim Bilgileri Değişikliği Talimatı” olarak müşterilerin
kullanımına sunulmuştur.



Banka Bilgilerimiz

TURKISH YATIRIM A.Ş’ nin banka bilgileri bu sayfada görüntülenmektedir.
Müşteriler yatırım hesaplarına para gönderecekleri zaman bu sayfadan TURKISH
YATIRIM A.Ş hesap numaralarına ulaşabilirler.



Şifre / Parola Değiştir
İnternet şifre ve parolasının değiştirilmesi bu sayfadan yapılmaktadır.

ONLINE BORSA
İnternet şubenin içinde yer alan Online Borsa linki tıklandığında Java Matriks ekranı
ekranı açılmaktadır. Bu ekran ile müşterileri piyasadaki son işlem fiyatlarını, haberleri,
yüzdesel değişimleri izleyebilmektedir. Aynı zamanda hisse alım-satımı da
yapılabilmektedir.

