
ING TRADER 
IQ KULLANIM KILAVUZU



1) ING Trader IQ’ya nasıl giriş yapabilirim?

ING Trader IQ uygulaması açılır ve sağ altta yer alan Portföyüm’e tıklanarak giriş yapılır.

2) ING Trader IQ’ya giriş sağlamak için gerekli olan bilgiler nelerdir?

Kullanıcı kodu veya T.C. Kimlik Numarası yazıldıktan sonra ING İnternet Şubesi’ne  girişte kullanılan şifre 
yazılır ve girişe tıklanır. 

3) ING Trader IQ ve ING Mobil şifrem aynı mıdır?

Evet aynıdır. ING Mobil şifresi değiştirilirse ING Trader IQ şifresi de değişmiş olur.

4) ING Trader IQ’ya giriş sağladıktan sonra hisse alım satım işlemi nereden yapılır?

Portföyüm’e tıklandıktan sonra Hisse İşlemleri ➛ Emir Girişi butonu seçilir ve alım satım işlemi yapılır. 



5) ING Trader IQ’da alım satım işlemi nasıl yapılır?

Emir Girişi butonuna tıklandıktan sonra alım yapılacaksa (Al), satış yapılacaksa (Sat) butonuna tıklanır. 
Sembol butonuna tıklanarak işlem yapılacak hisse senedi seçilir, fiyat ve adet bilgisi girilir. 
Emir Tipi seçildikten sonra Tamam butonuna tıklanır.

6) Emir tipleri nelerdir? 

• Limit emir (LMT): Limit emirler fiyat ve miktar belirtilerek girilen emirler olup emrin gerçekleşmeden    
  kalan kısmı pasif olarak gün sonuna kadar bekler ve gün sonunda Borsa İstanbul tarafından iptal edilir.
• Piyasa emir (PYS): Piyasa emirde fiyat belirtilmez, minimum emir büyüklüğünün katları şeklinde       
 verilen emir, pasif emirlerle kısmen veya tamamen karşılaşır, emrin gerçekleşmeden kalan kısmı iptal  
 edilir.
• Piyasadan limite: Piyasa emirleri gibi fiyatsız olarak sadece miktar belirtilerek girilen emirdir. Karşı      
 taraftaki sadece en iyi fiyat kademesindeki emirlerle eşleşerek işleme dönüşürler. Ancak işleme        
 dönüşmeyen kısım, gerçekleşen son işlem fiyatını alarak limit fiyatlı emre dönüşür ve emir             
 defterinde beklemeye geçer. Sürekli işlem seansında girilen emir karşı tarafta bekleyen bir emir        
 olmaması durumunda hemen iptal edilir.

7) Limit emir tipi için kullanılacak emir geçerlilik süreleri nelerdir? (LMT)

Günlük emir: Emir girildiği günde geçerlidir. Gün sonuna kadar eşleşmezse işlem sistem tarafından 
otomatik olarak iptal edilir.
Kalanı iptal et: Girildiği veya aktif oldugu anda, pasifte karşı tarafta bekleyen emirlerin durumuna göre 
emrin tamamının veya bir kısmının gerçekleşmesi, aksi takdirde gerçekleşmeyen kısmının iptal edilmesi 
için kullanılan emir türüdür.

8) Piyasa emir tipi için kullanılacak emir geçerlilik süreleri nelerdir? (PYS)

Dengeleyici: Açılış seanslarında fiyat belirtilmeden eşleşme fiyatına göre gönderilen süre türüdür.
Açılış ve kapanış seansları da dahil olmak üzere tek fiyat yöntemi uygulanan tüm seans bölümlerinde, 
fiyat belirleme sürecinde hesaba katılmayan ancak belirlenen eşleşme fiyatı seviyesinde 
karşılanmadan kalan emirler ile işlem yapmak üzere girilen emirlerdir. 
Kalanı iptal et: (KİE) girildiği veya aktif oldugu anda, pasifte karşı tarafta bekleyen emirlerin durumuna 
göre emrin tamamının veya bir kısmının gerçekleşmesi, aksi takdirde gerçekleşmeyen kısmının iptal 
edilmesi için kullanılan süre türüdür.



9) Piyasadan limite emir tipi için kullanılacak emir geçerlilik süreleri nelerdir?

Günlük emir: Emir girildiği günde geçerlidir. Gün sonuna kadar eşleşmezse işlem sistem tarafından 
otomatik olarak iptal edilir.
Kalanı iptal et: Girildiği veya aktif oldugu anda, pasifte karşı tarafta bekleyen emirlerin durumuna göre 
emrin tamamının veya bir kısmının gerçekleşmesi, aksi takdirde gerçekleşmeyen kısmının iptal edilmesi 
için kullanılan emir türüdür.

10) Zincir Emir nedir?

Zincir Emir, hisse senedi piyasasına iletilmek üzere sisteme girmiş olduğunuz ve gerçekleşmemiş olan 
ana emire bağlanan bu emrin tamamının gerçekleşme şartına bağlı olarak yine hisse senedi piyasasına 
iletilmek üzere tanımlanan hisse senedi alım veya satım emirlerinin tamamı olarak tanımlanabilir.

11) ING Trader IQ’da zincir emir nasıl verilir?

‘XXX’ hisse senedinin anlık fiyatın 6.25-6.26 olduğunu ve elimizde 1000 adet ‘XXX hisse senedi olduğunu 
düşünelim. Eğer ‘XXX 6.10 TL fiyata gelirse de zarar durdurmak istediğimizi ve elimizdeki 1000 adet ‘XXX’ 
Hisse senedini satmak istediğimizi düşünelim, İlk önce ‘XXX’ senedine 6.11 TL fiyatla 1 adet alış emrini 
pasife yazıyoruz. Sonrasında emirlerim ekranında bekleyen 1 adet ‘XXX’ 6.11 fiyatındaki emrimizin 
üzerine tıklıyoruz, sağ üsteki ‘…’ (üç nokta) işareti ile seçeneklerden zincir emri seçiyoruz. Piyasa 
fiyatından veya 6.10 TL limit fiyat satış olacak şekilde 1000 adet zincir satış emri ekliyoruz.
İlk Emir: 1 adet alış 6.11 TL
İkinci Emri: 6.10 TL limit fiyata veya piyasa fiyatıyla Zincir emir olarak 1000 adet satış
‘XXX’ 6.11 TL fiyata düştüğünde ikinci emir yani zincir emir çalışacak ve zarar durdurma gerçekleşecektir. 
(Zincir emrin sisteme gönderildiği sırada belirlenen fiyatta yeterli miktarda alıcı olması durumunda)
Zincir emir girişi sırasında işlem limiti ve stok kontrolü yapılmaz. İşlem limiti ve stok kontrolü ana emrin 
gerçekleşmesinin ardından bağlı emrin gönderilmesi sırasında yapılır. Gönderim sırasında işlem limiti 
veya hisse stokunun müsait olmaması durumunda bağlı emir gönderilmez. Zincir emrin gönderimi 
sırasında ilgili hesabın müsait olması hesap sahibinin sorumluluğundadır.

12) Park Et butonu alım satım ekranında ne için kullanılır?

Hızlı gönderim için hazırda bekletilen (park edilen) emirlerin gösterilip gizlenmesini sağlar. Park 
durumunda hazırlayarak bekletilen emirlerden, onay kutusu seçili olanlar borsaya bu butonla iletilebilir.

13) Park edilen emirlere nereden ulaşılır? 

Portföyüm ➛ Hisse İşlemleri ➛ Park Emirlerim adımları izlenerek ulaşılır.



14) Park edilen emirler borsaya nasıl iletilir ve silinir?

Portföyüm ➛ Hisse İşlemleri ➛ Park Emirlerim adımları izlenir, daha sonrasında emir üzerine gelinip sola 
kaydırıldıgında ok sembolüne tıklanır, emir silinecekse çöp kutusu sembolüne tıklanır, park emirler toplu 
olarak borsaya iletilecek ya da silinecek ise sağ üstte üç nokta sembolüne tıklanarak yapılacak işlem 
adımı seçilir.

15) ING Trader IQ’ya iletilen emirler nerede görülür? 

Portföyüm ➛ Hisse İşlemleri ➛ Emirlerim butonuna tıklanarak; bekleyen, gerçekleşen, iptal edilen 
emirler görülür. 



16) ING Trader IQ’da pasifte bekleyen emirler nasıl iptal edilir veya düzeltilir?

Portföyüm ➛ Hisse İşlemleri ➛ Emirlerim butonuna tıklandıktan sonra bekleyen butonuna tıklanır, iptal 
edilecek veya düzeltilecek emrin üzerine gelinir, sağ üstteki üç noktaya tıklandıktan sonra yapılacak 
işlem adımı seçilir.

17) ING Trader IQ’da portföy nasıl görüntülenir?

Portföyüm ➛ Anlık Portföy özeti takip edilir. Aynı zamanda bu adımlardan ok sembolüne tıklanarak 
portföydeki hisse senetlerinin ortalama birim maliyetine ve kâr zarara da ulaşılır.



18) ING Trader IQ’da hesap ekstresine nasıl ulaşılır?

Portföyüm ➛ Hisse İşlemleri ➛ Hesap Ekstresi adımları ile ulaşılır. İstenilen tarih aralığı girilerek e-posta 
yolu ile de alınabilir.

19) ING Trader IQ ile havale işlemi nasıl yapılır? 

Portföyüm ➛ Havale İşlemleri adımları izlendikten sonra gönderen ve alıcı hesabı seçilir. Havale işlemi 
menkul hesaba yapılacak ise Pazar seçeneği aktif gelecek olup ➛ Hisse veya Viop adımlarından işlemin 
mahiyetine göre seçilir. 

20) Hafta sonu havale işlemi yapılabilir mi?

Sadece mesai günlerinde havale işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.



21) ING Trader IQ ile T+2 bakiyesine nasıl ulaşılır?

Portföyüm ➛ Anlık Portföy özeti veya Portföyüm ➛ Hisse İşlemleri ➛ Portföyüm adımları takip edilerek 
ulaşılır.

22) Alarm kurma özelliği nasıl çalışır ve nasıl kurabilirim?

Fiyat Alarmı;
-İşlem yapılacak hisse senedinin fiyatının yükseleceği veya düşeceği bekleniyorsa bildirim gelmesi 
amacıyla alarm kurulur.
Alarm özelliğinin kullanılabilmesi için derinlik lisansına sahip olunması gereklidir.
-En önemli özelliklerinden biri her gün emir vermek yerine beklenilen fiyata geldiği zaman bildirim 
gelmesidir. 

Haber Alarmı;
-Takip edilen şirketlere ait kap haberi düşmesi durumunda bildirim gelmesi amacıyla alarm kurulur.



Fiyat alarmı nasıl kurulabilir? 
ING Trader IQ uygulamasına giriş yapıldıktan sonra sol üst menüde yer alan sembole tıklanır, Alarmlar 
seçeneği seçilir, bildirim gelmesi istenilen hisse senedi için Sembol seçeneğinin üzerine tıklanarak ilgili 
hisse senedi seçilir. Alan butonuna tıklanarak istenilen bildirim kriteri seçilir, Alarm Ekle butonuna tıklanır.

23) ING Trader IQ uygulaması ile takip edilen şirketlere ait sermaye artırım haberlerine nasıl ulaşılır?

ING Trader IQ uygulamasına giriş yapıldıktan sonra sol üst menüde yer alan sembole tıklanır, Araştırma 
butonunun üzerine gelinerek Sermaye Artırımları seçeneği seçilir ve sağ üstte yer alan Arama butonuna 
tıklanarak ilgili hisse senedi görülür.

24) ING Trader IQ’da yer alan şirket kartı sekmesi nedir ve nasıl ulaşılır?

-Şirket kartı takip edilen şirkete ait sektör, ortaklık yapısı ve iletişim adresi gibi bilgilerin yer aldığı 
sekmedir. ING TRADER IQ uygulmasına giriş yapıldıktan sonra sol üst menüde yer alan sembole tıklanır, 
Araştırma butonunun üzerine gelinerek Şirket Kartı seçilir.



25)  ING Trader IQ uygulamasında lisans bilgileri nereden görüntülenir?

ING Trader IQ uygulamasına giriş yapıldıktan sonra sol üst menüde yer alan sembole tıklanır, 
Lisans Bilgileri butonu seçilir.

26) Bildirim merkezi nedir, nasıl ulaşılır ve içeriğinde neler bulunur?

- Bildirim merkezi işlem yapılan hisse senedine ait alım-satım bildirimlerinin, günlük destek direnç 
paylaşımlarının, bülten ve raporlar gibi bilgilerin yer aldığı sekmedir.

ING Trader IQ uygulamasına giriş yapıldıktan sonra sol üst menüde yer alan sembole tıklanır, 
Bildirim Merkezi butonuna tıklanarak ulaşılır. 



27) Hata Bildir butonu nedir ve nasıl ulaşılır?

ING Trader IQ uygulaması kullanılırken alınan hatanın incelenebilmesi adına kullanıcının bildirimde 
bulunabilmesi ve hataya ait ekran görüntüsü ekleyebilmesi olanağı sağlayan sekmedir.

ING Trader IQ uygulamasına giriş yapıldıktan sonra sol üst menüde yer alan sembole tıklanır, Hata Bildir 
butonuna tıklanarak ulaşılır.

28) Tanımları Güncelle butonu nedir ve nasıl ulaşılır?

ING Trader IQ uygulamasının uygulama verilerini, hisse senedi, viop kontrat ve varant tanımlarını 
güncellemektedir.

29) Varant nedir? Varantlar ile ilgili bilgilere ING Trader IQ uygulamasından nasıl ulaşılır?

 Varantlar yatırımcıya, dayanak varlığı önceden belirlenen bir fiyattan 
 belirli bir tarihte alma ya da satma hakkı veren menkul kıymet 
 özelliğindeki sermaye araçlarıdır. Varantlar ile ilgili bilgilere ING TRADER IQ 
 uygulamasından ulaşabilmek için uygulamaya giriş yapıldıktan 
 sonra sol üst menüde yer alan sembol seçilerek Varant butonuna tıklanır.

 30) ING Trader IQ uygulamasından varant ile ilgili hangi  
 bilgilere ulaşılabilir?

 Tüm varantlar, varant hesap makinesi, en çok işlem gören varantlar,         
 varantlar ile ilgili günlük bültenler, varant risk haritası, varantlar ile ilgili       
 bilgilendirici dokümanlar, varantlar ile ilgili altın öğütler ve varant            
 sözlüğüne ulaşılabilir.



31) Viop nedir? ING Trader IQ uygulaması ile Viop işlemlerine nasıl ulaşılabilir?

Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımının 
gerçekleştiği Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nın kısa adıdır.

ING Trader IQ uygulamasına giriş yapıldıktan sonra Portföyüm ➛ Viop İşlemleri butonu seçilerek 
ulaşılabilir. 

32) Viop’ta kimler işlem yapabilir?

Viop’ta işlem yapılabilmesi için, Viop üyesi bir kuruluşta hesap açılması, gerekli teminatın yatırılması ve 
alım satım kararlarının üyeye ulaştırılması yeterlidir. 

33) Viop’ta işlemler hangi saatler arasında yapılabilir?

Pay Türev Pazarı 09.30-18.10 Diğer Türev Pazarları 09.30-18.15
Akşam Seansı: 19.00-23.00 (Emir girişinde Aksam Seansı Dahil kutucuğu işaretlenmelidir.)



34) ING Trader IQ’ya giriş sağladıktan sonra Viop işlemi nereden yapılır?

Portföyüme tıklanıp Viop İşlemleri ➛ Emir Girişi seçeneği seçilerek Viop işlemi yapılır.

35) ING Trader IQ ile Viop alım satım işlemi nasıl yapılır?

Emir Girişi butonuna tıklandıktan sonra alım yapılacaksa (Al), satış yapılacaksa (Sat) butonuna tıklanır. 
Pazar seçeneği seçilerek işlem yapılacak pazar seçilir, seçim yapılacak pazara göre değişiklik gösteren 
Dayanak Varlık butonuna tıklanıp seçim yapılır, Sözleşme tercihi de seçildikten sonra fiyat ve adet bilgisi 
girilir. Emir Tipi ve Geçerlilik Süresi seçilip Tamam butonuna tıklanır.



36) Viop’ta emir tipleri nelerdir?

Viop’ta emir tipleri; limit, piyasadan limite, şart emirlerdir. 

37) Viop’ta şart emir nedir? 

Bu emir türü, emri giren tarafından ilgili sözleşme için belirlenen fiyattan (aktivasyon fiyatı) ya da alış 
emirleri için daha yüksek ve satış emirleri için daha düşük fiyatlardan piyasada işlem olması 
durumunda, emrin işlem sisteminde aktif hale gelmesi amacıyla kullanılır.

38) Viop’ta geçerlilik süreleri nelerdir?

Viop’ta geçerlilik süreleri; günlük, iptale kadar geçerli, kalanı iptal et, gerçekleşmezse iptal et, tarihli 
süreleridir.

39) Viop’ta (tarihli) geçerlilik süresi nedir?

Sisteme girilen tarihe kadar geçerlidir. Belirtilen tarihe kadar eşleşmezse ya da iptal edilmezse
bu tarihte gün sonunda sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir. Sistemde, sözleşmenin vade 
sonundan daha ileri bir tarih girilmesine izin verilmez. 

40) Viop işlemi için gerekli olan teminat tutarı nedir?

Takasbank tarafından belirlenen teminat tutarının iki katıdır.



41) ING Trader IQ’da Viop işlemi için iletilen emirler nerede görülür?

Portföyüm ➛ Viop İşlemleri ➛ Emirlerim butonuna tıklanarak; bekleyen, gerçekleşen, iptal edilen 
emirler görülür. 

42) ING Trader IQ’da Viop işlemi için pozisyonlar nerede görülür?

Portföyüm ➛ Viop İşlemleri ➛ Pozisyonlarım adımları takip edilir. Aynı zamanda bu adımlardan ok 
sembolüne tıklanarak pozisyonlardaki uzun, kısa, net miktar, son fiyat, tutar, ortalama birim maliyetine 
ve kâr zarara da ulaşılır.

43) ING Trader IQ’da Viop işlemi için teminatlar nerede görülür?

Portföyüm ➛ Viop İşlemleri ➛ Teminatlarım adımları takip edilir.



44) ING Trader IQ’da Viop işlemi için kâr-zarar ekstresi nerede görülür? 

Portföyüm ➛ Viop İşlemleri ➛ Viop Kâr-Zarar ekstresi adımları takip edilir.

45) ING Trader IQ’da Viop işlemi için Viop ekstresi nerede görülür?

Portföyüm ➛ Viop İşlemleri ➛ Viop Ekstresi adımları takip edilir.

46) ING Trader IQ’da Viop işlemi için Viop nakit ekstresi nerede görülür?

Portföyüm ➛ Viop İşlemleri ➛ Viop Nakit Ekstresi adımları takip edilir.



47) ING Trader IQ’da Viop işlemi için teminat yatır-teminat çek işlemi nasıl yapılır?

Portföyüm ➛ Viop İşlemleri ➛ Teminat Yatır/Teminat Çek Adımları takip edilir. Teminat yatırma son saati 
17.00 olup teminat çekme son saati 15.30’dur. Hafta sonu teminat yatırma-çekme işlemi yapılamaz. 

48) ING Trader IQ uygulamasında Bist Yükselenler listesine nasıl ulaşılır?

ING Trader IQ uygulamasına giriş yapıldıktan sonra sol üst menüde yer alan sembol seçilip
Analizler ➛ Bist Yükselenler butonuna tıklanarak ulaşılır.

49) ING Trader IQ uygulamasında Bist Düşenler listesine nasıl ulaşılır?

ING Trader IQ uygulmasına giriş yapıldıktan sonra sol üst menüde yer alan sembol seçilip
Analizler ➛ Bist Düşenler butonuna tıklanarak ulaşılır.

 50) ING Trader IQ uygulamasında Bist Hacimliler listesine nasıl ulaşılır?

 ING Trader IQ uygulamasına giriş yapıldıktan sonra sol üst menüde yer     
 alan sembol seçilip Analizler ➛ Bist Hacimliler butonuna tıklanarak ulaşılır.



51) ING Trader IQ uygulamasında getiri karşılaştırmasına nasıl ulaşılır?

ING Trader IQ uygulamasına giriş yapıldıktan sonra sol üst menüde yer alan sembol seçilip
Analizler ➛ Getiri Karşılaştırması butonuna tıklanarak ulaşılır.

52) ING Trader IQ uygulamasında finansal tablo analizine nasıl ulaşılır?

ING Trader IQ uygulamasına giriş yapıldıktan sonra sol üst menüde yer alan sembol seçilip
Analizler ➛ Finansal Tablo Analizi butonuna tıklanarak ulaşılır.

53) ING Trader IQ uygulamasında teknik analize nasıl ulaşılır?

ING Trader IQ uygulamasına giriş yapıldıktan sonra sol üst menüde yer alan sembol seçilip,
Analizler ➛ Teknik Analiz butonuna tıklanarak ulaşılır.
 

54) ING Trader IQ uygulamasında sembol listesi nedir ve nasıl oluşturulur?

İstenilen hisselerin; alış-satış fiyatları, işlem hacmi, %fark gibi bilgilerin görülebilmesi amacıyla eklenip 
takip edebilme imkânı sunan listedir. Aynı zamanda birden fazla sayfa oluşturarak sayfalar arası 
semboller eklenebilir.

Sol alt kısımda yer alan Sayfam butonuna tıklanır ➛ sağ üst bölümde yer alan Kalem sembolü seçilerek 
sembol eklenir.
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