
KULLANIM KILAVUZU

Mobil



App Store veya Google 
Play Store’dan Paritem 
uygulamasını cep telefonunuza 
indirmeniz yeterlidir.

App Store / Google Play Store



•	Uygulamayı	indirdikten	sonra	
Ana	sayfa	görüntüsü	aşağıdaki	
gibi	olacaktır.	

•	Ana	sayfada	Paritem’i	
kullanmanız	için	gerekli	olan	
“Giriş”, “Pariteler”, “Haberler”, 
“Takvim”	ve	“Hesap	Açın”	
menüleri	yer	almaktadır.	

•	“Hesap	Açın”	menüsünden	
deneme	hesabı	açarak	kendinizi	
deneyebilir	ya	da	gerçek	hesap	
başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ana Sayfa



•	Ana	sayfada	sol	alt	köşede
		“Giriş”	bölümüne	tıklayarak	
gerekli	olan	hesap	türü,	
kullanıcı	adı	ve	parola	bilgilerini	
doldurarak	sisteme	giriş	
yapabilirsiniz.

Giriş



•	Sisteme	giriş	yaptıktan	sonra		
hesabınız	ile	ilgili	bakiye,	
paritem	no,	açık	Kar/Zarar	
margin	kapasitesi	ve	toplam	
açık	pozisyonlarınız	bilgilerine	
ulaşabilirsiniz.

•	Ayrıca	en	çok	takip	ettiğiniz	
parite bilgilerini görebilirsiniz.

•	Pariteler/Ayarlar	bölümünden		
kullanıcı	tarafından	değişiklik	
yapılmadığı sürece pariteler ve 
hesap	bakiye	bilgileri	2	saniyede	
bir	güncellenmektedir.	

Giriş



•	Paritem’de	işlem	yapmak	
istediğiniz	paritelerin	ekran	
görüntüsü	aşağıdaki	gibi	
olacaktır.	

•	Paritem’de	işlem	yapabileceğiniz	
26	adet	parite	bilgisi	bu	menüde	
yer	almaktadır.

Pariteler



•	Sağ	alt	köşede	yer	alan	
“Ayarlar” menüsünden 
ana	sayfada	görüntülemek	
istediğiniz pariteler ile ilgili 
sıralama yapabilir ve paritelerin 
güncellenme süresini 
seçebilirsiniz.	

•	İlgili	pariteleri	seçmek	için	
sağ	tarafta	bulunan	kutucuğu	
işaretlemeniz	gerekmektedir.

•	Ayrıca	paritelerin	sırasını	
değiştirebilirsiniz.	Döviz	çiftinin	
bulunduğu satırda sola dayalı 
alt	alta	3	çizgi	imgesini	tutup	
istediğiniz sıraya taşımanız 
yeterli	olacaktır.

Pariteler



•	İşlem	yapmak	istediğiniz	pariteye	
tıklayarak	işlem	penceresine	
ulaşabilirsiniz. 

•	“Parite	Al/Sat”	menüsünde	işlem	
yapmadan	önce	maksimum	
marjin	oranınızı	kontrol	
edebilirsiniz. 

•	İşlem	yapmak	istediğiniz	
miktarlar	20K,	5M	gibi	
tanımlanmış	değerler	olup	K’lar	
bin,	M’ler	milyon	anlamına	
gelmektedir.	

•	Miktar	satırında	en	sağda	yer	
alan	OK	işaretine	tıkladığınızda	
işlem yapabileceğiniz diğer 
miktarlar	listelenir,	buradan	da	
seçim	yapabilirsiniz.	

•	İşlem	yapmak	istediğiniz	pariteyi	
tıkladığınızda	miktar	kutucuğu	
kırmızı	rengi	aldıktan	sonra	
işlem yönünüze göre alış ya da 
satış yapabilirsiniz.

•	Döviz	çifti	bazında	en	son	
yaptığınız	işlem	miktarı,	en	başta	
ve	kırmızı	olarak	yer	alacaktır.	

İşlem Girişi



•	İşleminiz	gerçekleştiği	anda	
	 “İşleminiz	tamamlanmıştır”	
şeklinde	bir	uyarı	mesajı	
alırsınız.

İşlem Girişi



•	Gerçekleşen	işleminize	
ait	bilgileri	açık	işlemler	
menüsünden görebilirsiniz. 

•	Döviz	cinsi,	miktar,	açılış	paritesi,	
piyasa fiyatı ve piyasa fiyatına 
göre	güncel	Kar/Zararınızı	
görebilirsiniz. 

•	Açık	işlemleriniz	açılış	tarihi	ve	
saatine	göre	sıralanmaktadır.

•	Güncel	pariteye	göre
		Kar/Zarar	bilgisini	görmek	
istiyorsanız	ekranın	sol	altındaki	
“Yenile” butonuna basmanız 
gerekmektedir.		

Açık İşlemler / IOS



•	Açık	işlemler	menüsünde	yer	alan	
pozisyonunuzun	üstüne	tıklayarak	
“İşleme	Bağlı	Emir”	ekranından		

			“Kar	Al”,		“Zarar	Durdur”	ya	da	
“Zarar	Takip”	emri	bırakabilirsiniz.	

•	Emir	bıraktığınız	işlemin	satırın	sol	
başındaki	bilgi	işaretinin	rengi	kırmızı	
olacağından	emirlerinizi	kolaylıkla	
takip	edebilirsiniz.	

•	Ayrıca	“Pozisyonu	Kapat”	seçeneğini	
tıklayarak	pozisyonunuzun	tamamını	
veya	bir	kısmını	kapatabilirsiniz.

Açık Pozisyon Kapatma - 
Emir Bırakma



•	Miktar	seçerken	miktar	penceresinin	
üzerinde	elde	edeceğiniz	kar	ya	da	
zararı	anlık	olarak	görebilirsiniz.	

•	Açık	pozisyonunuza	emir	bırakmak	
için	“Kar	Al”,	“Zarar	Durdur”	ya	da	
“Zarar	Takip”	kutucuğuna	dokunarak	
ilgili	boş	alana	emir	bırakacağınız	
pariteyi	girebilir	ya	da	okları	
kullanarak	otomatik	seçebilirsiniz.

Açık Pozisyon Kapatma - 
Emir Bırakma



•	Pozisyonlar	menüsünde	
“Pozisyon	Özeti”,	“Kapanan	
Pozisyonlar”,	“Açık	İşlemler”	
bölümlerini	kullanarak	mevcut	
açık	işlemlerinizi	ve	kapanan	
işlemlerinizi görebilirsiniz.

Pozisyonlar



•	Açık	olan	pozisyonlarınıza	ait	
özet detayı pozisyon özetinde 
görebilirsiniz. 

• “Pozisyon Özeti” menüsünde 
herhangi bir paritede hem alış 
hem satış yaptığınızda işlemi 
aynı	satırda	hem	uzun	hem	kısa	
pozisyon	olarak	göreceksiniz.

Pozisyon Özeti



•	Son	24	saat	içinde	kapattığınız	
pozisyonlarınız ile ilgili döviz 
cinsi,	miktar,	açılış	paritesi,	
kapanış	paritesi,	Kar/Zarar,	
açılış	tarihi	ve	kapanış	tarihini	
görebilirsiniz.

Kapanan Pozisyonlar



•	Emirler	menüsüne	giriş	yaparak	
yeni emir veya fiyat uyarısı 
bırakabilirsiniz.	

•	Herhangi	bir	emir	bıraktıktan	
sonra emriniz ile ilgi döviz cinsi, 
miktar,	alış	veya	satış	bilgisi	ile	
emir	çeşidinizi	görebilirsiniz.

•	Paritem	uygulaması	açık 
değilken,	gerçekleşen	emir	veya	
fiyat uyarılarınız telefonunuza 
bilgi	mesajı	olarak	gelir.	Böylece,	
emirlerinizi ve fiyat uyarılarınızı 
takip	edebilirsiniz.	

Emirler



•	Bakiye	görüntüleme	ekranından	
Paritem hesabınız ile ilgili 
“Paritem No”, “Teminat Cinsi” 
ve	“Margin	Kapasite”niz	ile	
teminat	döviz	cinsi	karşılığı	
“Toplam	Bakiye”,	“Açık	Kar/
Zarar”,	“Kullanılabilir	Bakiye”,	
“Açık	Pozisyon”	ve	“Hedge	
Sonrası Pozisyon” bilgilerinize 
ulaşabilirsiniz.

Bakiye Görüntüleme



•	Ana	sayfada	bulunan	haberler	
menüsünden o güne ait haber 
akışını	takip	edebilirsiniz.	

•	Haberin	“Devamı”	bölümünü	
tıkladığınızda	detayları	
okuyabilirsiniz.

Takvim ve Haberler



•	Açıklanacak	verileri	günlük	
olarak	takvim	menüsünden	
takip	edebilirsiniz.	Aynı	menüde	
bulunan bölge bölümünden 
görmek	istediğiniz	bölgeyi	
seçebilirsiniz.	(ABD	-	Avro	
Bölgesi	–	İngiltere-	Türkiye	vb.)	

Takvim ve Haberler



•	Parite	AL/SAT	menüsü	içerisinde	
yer	alan	grafiklerin	dikey	veya	
yatay	ekran	görüntüsü	ile	tam	
ekran	özelliğini	kullanarak	
“Tik”,	“Dakikalık”,	“Saatlik”	ve	
“Günlük”	analiz	yapabilirsiniz.	

•	Ayrıca	grafik	çeşidini	mum,	bar	
ve	line	olarak	değiştirebilirsiniz.

Grafikler




