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ÖZEL EMİRLER 

KULLANIM AMACI 

Özel emir türleri ile piyasayı sürekli takip etmeden yatırım stratejinize uygun olarak yeni alış/satışlarınız ya da 

portföyünüzde bulunan stoklarınız için piyasaya fiyatlarına göre tetiklenecek emir stratejileri kurgulayabilirsiniz. 

Bu dökümanda Osmanlı Yatırım tarafından siz müşterilerimize sunulan emir türlerini ve emir girişi yaparken dikkat 
edilmesi gereken hususları hakkında bilgi verilmektedir.  

Ücretlendirme: 

E-şube, AktifTrader ve Osmanlı Trader platformlarında yer alan özel emirlerin kullanımı ücretsizdir.  Matriks ve Foreks 
işlem platformundaki özel emirleri kullanmak için platform sahipleri platform kullanım ücreti dışında ücret ödemezler. 
 
Emir Türleri ve Kullanımı 
 

  HİSSE VARANT FX HİSSE VADELİ DÖVİZ VADELİ 

Kar Al Zarar Durdur (Korunma) Emri X   X X X 

Hareketli Zarar Durdur Emri (İz süren stop) X     X X 

Süreli Emir X     X X 

İptale Kadar Geçerli Emir     X X X 

Tarihli Emir     X X X 

Parçalı Emir X     X X 

Şartlı Emir X     X X 

Biri Diğerini İptal Eden Emir X     X X 

Zincir Emir X     X X 

Bekleyen Emir İptalİ/Şarta Bağlı X     X X 

Bekleyen Emir İptalİ/Zincire Bağlı X     X X 

Vadeli Strateji Emri       X X 

Toplu (Sepet) Emir X X       

Pairs Trading  X X   X X 

Sürekli Tekrar Eden Emir X X       

Dengeleyici Emir X         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



2 
 

1. Kar Al/Zarar Durdur Emri 

1.1 Hisse ve Vadeli Sözleşme 

Bulunduğu İşlem Platformu: E-Şube ve AktifTrader Web/Mobil Özel Emirler Menüsü 

İsterseniz hisse/vadeli sözleşmede yeni bir alım yaparken, isterseniz portföyünüzde bulunan bir hisse/ vadeli 

sözleşmeler için kar al /zarar durdur seviyesi belirleyerek emir girişi yapabilirsiniz. 

Hisse/vadeli sözleşme alım yaparken giriş yapmak için altta gösterilen ekranda yeni hisse/vadeli sözleşme seçeneğini, 

portföyünüzde bulunan hisse/vadeli sözleşmelerde emir vermek için ise diğer seçeneği kullanmalısınız. Bu menüden 

hisse ve vadeli sözleşmeler için kar al zarar durdur emri gönderebilirsiniz. 

Emir girerken belirttiğiniz fiyat seviyesinden piyasada işlem geçtiğinde emriniz tetiklenir ve piyasa fiyatıyla 

gerçekleşmek üzere borsaya iletilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus belirttiğiniz fiyat seviyelerinin tetiklenme 

seviyeleri olduğudur. Emirlerinizin bu fiyattan gerçekleşme zorunluluğu yoktur. Belirttiğiniz fiyatlarla tetiklenen 

emirler piyasadaki fiyat ile eşleşecektir. Çok yaygın olmamakla beraber fiyat hareketliliği yüksek hisse ve vadeli, 

sözleşmelerde ani fiyat hareketlerinde fiyat kayması riski olabileceği dikkate alınmalıdır.  

Kar al/zarar durdur seviyelerini fiyat seviyesi girişi ile belirleyebileceğiniz gibi oran ile de belirleyebilirsiniz (%10 zararla 

pozisyonu kapat gibi). Oran ile emir girdiğinizde aktif fiyat+-aktif fiyat*girilen oran/100 formülü ile kar al zarar durdur 

seviyeleri hesaplanır. Örneğin kar alda oran olarak 1 girdiğinizde o andaki aktif fiyata göre %1’lik bir fark ile kar al 

seviyesi belirlenir.  

 

Örnek: 

1 adet THYAO hissesi için 15.15’ten kar al ve %1 oranla (emir girildiği andaki piyasa fiyatına göre, örnekte 14.84’E göre 

14.69 fiyat seviyesidr) zarar durdur emri girilmiştir. Piyasada 15.15’ten ya da 14.69’dan işlem gerçekleştiğinde emir 

piyasaya gönderilecektir. Son fiyat 15.15 oldu ve emir tetiklendi, borsaya gönderilen emir piyasadaki fiyattan 

gerçekleşecektir. O an piyasada 15.17 de olabilir 15.12 de olabilir. Emir 15.15’ten gerçekleşmek zorunda değildir. 15.15 

tetiklenme fiyatıdır, işlemin gerçekleşeceği fiyat değildir. 
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Emirlerinizi PKP (Piyasa Kalanı Pasife Yaz) olarak da gönderebilirsiniz. Bu durumda emrinizin piyasa fiyatından 

gerçekleşmeyen miktarı, gerçekleşen kısım ile aynı fiyattan pasife yazılacaktır.  

Kapanış seansında kar/al zarar durdur emirleri gönderilememektedir. 17.55’ten sonra oluşan fiyat hareketlerinde emir 

tetiklenmeyecektir. 

Emir girerken emirleriniz stok kontrolü yapılmadan kabul edilir. Emir tetiklendiğinde eğer portföyünüzde yeterli miktar 

yok ise emir gerçekleşmez. Dolayısıyla eğer aynı hissede başka pasif emirleriniz var ise bunlar da dikkate alınacak ve 

eğer bu pasif emirlerle birilikte portföyünzüde yeterli miktar yok ise emriniz tetiklense bile gerçekleşmeyecektir. 

Portföyden kar al/zarar durdur emri girmeden önce pasifte bekleyen emirlerinizi kontrol etmeniz gerekir. Ayrıca pasife 

satış yazarsanız kar al/zarar durdur emrinizi iptal etmeniz gerekir. 

30 güne kadar emir geçerlilik süresi belirleyebilirsiniz. Bu durumda emriniz belirttiğiniz süre boyunca borsaya 

iletilecektir. 1 gün geçerli emirler gün sonunda iptal olur. Geçerlilik süresi alım emri için değil, kar al/zarar durdur 

emirleri içindir. Eğer kar al/zarar durdur emri girdiğiniz hisse senedinde emir süresi içerisinde temettü, bedelli, bedelsiz 

sermaye artışı olursa meydana gelecek ani fiyat değişimlerinden etkilenmemeniz için emirler iptal olacaktır.  

1.2 Osmanlı FX 

Bulunduğu İşlem Platformu: AkitfTrader FX web, Osmanlı FX mobil ve Matriks Trader 

Osmanlı FX desktop, web ve mobil uygulamalarından, FX işlemleriniz için kar al/zarar durdur emir girişi yapabilirsiniz. 

Fiyat seviyesi belirleyerek kar al/zarar durdur seviyeleri belirleyebileceğiniz gibi tutar üzerinden de (1,000 USD ile kar 

al, 100 USD ile zarar durdur) emir verebilirsiniz. 
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Girmiş olduğunuz emirler için de Açık Pozisyonlar sekmesinden kar al zarar durdur seviye ve tutarlarını 

güncelleyebilirsiniz. 

 

2. Hareketli Zarar Durdur (İz Süren Stop) Emri 

Bulunduğu İşlem Platformu: E-Şube, AktifTrader Web/Mobil Özel Emirler Menüsü 

Hareketli zarar durdur emirlerinde fiyatın yükselmesi durumunda zarar durdur seviyesi aktif fiyata göre sürekli olarak 

yeniden hesaplanır. Fiyatın düştüğü durumlarda zarar durdur seviyesi başlangıçta belirlenen fiyat olacak şekilde sabit 

kalır. Örneğin %5 ile en başta zarar durdur seviyesi belirlediniz. Emri girdiğiniz anda ise fiyat 6.03’tü. Zarar durdur 

seviyeniz minimum 5.73 olacak şekilde fiyat yukarı gittikçe yukarı yönlü güncellenir. İlk belirlediğiniz zarar durdur 

seviyesinin (5.73) altına inmez. 

Kar al/zarar durdur seviyelerini fiyat adımı ve oran ile belirleyebilirsiniz. Fiyat adımı ile emir girdiğinizde aktif fiyat-fiyat 

adımı kadar zarar durdur seviyesi belirlenir (aktif fiyat: emir girdiğiniz andaki piyasa fiyatıdır). Oran ile emir girdiğinizde 

aktif fiyat+-aktif fiyat*girilen oran/100 formülü ile kar al zarar durdur seviyeleri hesaplanır. Örneğin kar alda oran 

olarak 1 girdiğinizde o andaki aktif fiyata göre %1’lik bir fark ile kar al seviyesi belirlenir. Bu menüden hisse ve vadeli 

sözleşmeler için hareketli zarar durdur emri gönderebilirsiniz. 
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3. Süreli Emir 

3.1 E-Şube ve AktifTrader Web/Mobil Özel Emirler Menüsü 

Süreli emir ile tavan taban fiyat kısıtlaması olmadan istediğiniz fiyat seviyesi için 30 güne kadar geçerli emir girişi 

yapabilirsiniz. Girilen emir belirlediğiniz süre boyunca gerçekleşene kadar her gün aktif olur ve fiyat marj dahilinde 

(tavan taban fiyat aralığında) olduğunda piyasaya iletilir. Süreli emirler limit emir olarak girilir. Bu menüden hisse ve 

vadeli sözleşmeler için süreli emir gönderebilirsiniz. 
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Belirlediğiniz fiyat GARAN alışı için 7 TL olsun. Sistem her gün hissenin fiyat marjını kontrol eder. Yukarıdaki örnekte 

alış yapmak istenilen 7 fiyatı, taban fiyatın altında olacağı için emir direk olarak borsaya gönderilmez, sistemde tutulur 

ve fiyat marj dahilinde olunca borsaya gönderilir. 

 
3.2 BIST VIOP Süreli Emir 
 
Bulunduğu İşlem Platformu: Tüm işlem platformları 
 
Bu emir, BİST Yönetiminin sağladığı bir emir türü olup tüm aracı kurumların kullanımına açıktır ve sadece vadeli 
sözleşmeleri için geçerlidir. 
 
▪ İptale Kadar Geçerli: Emir iptal edilene kadar geçerlidir. Bu emir süresi seçildiğinde, emrin iptal edilmediği ve 

eşleşmediği durumda, emir sözleşmenin vade sonuna kadar geçerli olur ve vade sonunda sistem tarafından 

otomatik olarak iptal edilir.  

 

 
 

▪ Tarihli: Emir, Sisteme girilirken belirtilen 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.  

 

 



7 
 

4. Parçalı Emir 

4.1 E-Şube ve AktifTrader Web/Mobil Özel Emirler Menüsü 

Alış ya da satış yapmak istiyorsunuz ancak hisse fiyatındaki gün içi hareketlilikten etkilenmek istemiyorsanız parçalı 

emir ile emirlerinizi eşit zaman aralıklarında göndererek piyasada gerçekleşen ilgili dönemdeki fiyat ortalamasına yakın 

bir fiyattan işlem gerçekleştirebilirsiniz. 

Gün içerisinde belirlediğiniz zaman aralığında parçalar halinde alım veya satım yapabilir dolayısıyla piyasa 

ortalamasına yakın bir fiyattan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Belirlediğiniz toplam adet, zaman aralığına 

bölünerek otomatik olarak piyasa fiyatlı emir olarak gönderilir. Örneğin bir saatlik bir zaman dilimi seçtiniz, adeti 10 ve 

parça sayısını 5 olarak belirlediniz. İlgili zaman aralığında her 12 dk’da bir 2 adetlik emir piyasa fiyatından borsaya 

iletilecektir.  

Parçalı emirler sadece günlük olarak girilebilmektedir. Dilerseniz valörlü (ileri tarihli) emir girişi de yapabilirsiniz. 

Zaman dilimi hesaplanırken seansın açık olduğu zamanlar dikkate alınmaktadır. En fazla 20 parça emir 

girilebilmektedir.  

Bu menüden hisse ve vadeli sözleşmeler için parçalı emir gönderebilirsiniz. 

 

4.2 FXPlus Platformu  

TWAP-Ağırlıklı Ortalama Fiyattan Emir 

İşlem Yapmak istediğimiz miktarı zamana bölerek piyasaya gönderir. 

Örnek: 5.000 adetlik emri 4 saat boyunca 1. Pasif Fiyata gönder. 

Bu durumda Seçtiğimiz hesap üzerinden Verdiğimiz aralığa denk gelen adeti (Bu hesapta her dk. için 21 adet otomatik 

hesaplanmıştır) 

• Pasif fiyatından piyasaya iletecektir (Piyasa veya Aktif Fiyatlar Kullanılabilir). 

• Aşağıda ilgili kurumun ilgili miktarlardan gerçekleşen işlemleri görülmektedir. 

• TWAP emri sadece FXPlus platformu üzerinden kullanılabilir. 
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5. Şartlı Emir 

5.1 E-Şube ve AktifTrader Web/Mobil Özel Emirler Menüsü 

Şartlı emir ile emir gönderimini belirlediğiniz bir şarta bağlarsınız. Belirlediğiniz şart gerçekleştiğinde emriniz borsaya 

iletilir. Örneğin “Garan” hissesinin yükseleceğini ancak şu anda hala pahalı olduğunu önce düzeltme yapıp sonra 

yükseleceğini düşünüyorsunuz. Bu durumda eğer garan fiyatı 9.50’nin altına düşerse “Garan” hissesi al şeklinde şartlı 

emir girebilirsiniz.  

Bu menüden hisse ve vadeli sözleşmeler için şartlı emir gönderebilirsiniz. Şartlı emirlerinizi 30 güne kadar geçerli olacak 

şekilde girebilirsiniz.  
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5.2 Şarta Bağlı Emir İptali 

Bulunduğu İşlem Platformu: AktifTrader Web/Mobil Özel Emirler Menüsü 

Şarta bağlı Emir iptali, şarta bağlı emirlerin başka bir uygulamasıdır. Bu emir çeşidi ile emirlerinizin iptalini belirli bir 

şartın gerçekleşme durumunda bağlayabilirsiniz. Tanımladığınız şartın gerçekleşmesi durumunda seçtiğiniz pasifte 

bekleyen normal ya da zincir emirlerinizi sistem otomatik olarak iptal edecektir. Şarta bağlı emir iptalini BIST ve VİOP 

emirleriniz için kullanabilirsiniz. 

 

 
5.3 BIST Şartlı Emir 
 
Bulunduğu İşlem Platformu: Tüm işlem platformları 
 
Bu emir, BİST Yönetiminin sağladığı bir emir türü olup tüm aracı kurumların kullanımına açıktır. Emir girilirken belirtilen 

şartın sağlandığı anda aktif hale gelen emirlerdir. Şart olarak, emrin girildiği veya aynı grupta yer alan başka bir 

sözleşmedeki son, en iyi alış ve en iyi satış fiyatı kullanılabilir. Bu emir vadeli sözleşmelerde kullanılmaktadır. Şarta bağlı 

emirlerin özellikleri aşağıda yer almaktadır:  

▪ Belirli bir fiyat (son fiyat, en iyi alış veya satış) koşuluna bağlı olarak girilirler. 

▪ Belirlenen fiyat koşulundan emir girilmesi veya işlem gerçekleşmesi durumunda şarta bağlı emir aktif hâle gelir 

yani belirtilen koşul gerçekleştiğinde emir tetiklenir.  

▪ Emrin girildiği anda aktivasyon koşulunu sağlayan bir emrin Sistemde bekliyor olması veya son işlem fiyatının 

aktivasyon koşulunu sağlıyor olması durumda emir sisteme girildiği anda aktif hâle gelir.  

▪ Emir aktif hâle gelene kadar emir defterinde yer almaz.  

▪ Emrin girildiği sözleşmeler ile koşul olarak kullanılan sözleşmelerin aynı grupta yer almaları gerekir. 
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Örnek emir giriş ekranı; 

 

Örnekte görüleceği üzere şubat kontratı satış fiyatı 140.00’ın altına düşerse Aralık kontratına 135.900’den alım emri 

gönderir. 

6. Biri Diğerini İptal Eden Emir 

Bulunduğu İşlem Platformu: E-Şube ve AktifTrader Web/Mobil Özel Emirler Menüsü 

Biri diğerini iptal eden emir, birbirine bağlı iki emirden oluşur. Her iki emir de aynı anda Borsa’ya gönderilir. Emirler 

arasında öncelik yoktur. Emirlerden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda, diğeri sistem tarafından iptal edilir. 

Bu menüden hisse ve vadeli sözleşmeler için emir gönderebilirsiniz. 
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7. Zincir Emir 

7.1 Genel Zincir Emir 

Bulunduğu İşlem Platformu: AktifTrader Web/Mobil Özel Emirler Menüsü 

Zincir emir, emirleriniz arasında ilişki kurmanızı sağlar. Borsaya gönderdiğiniz ana emirlerinizin gerçekleşmesi 

durumunda, bağlı zincir emirleriniz otomatik olarak borsaya iletilir. Ana emirleriniz gerçekleşmeden ona bağlı 

emirleriniz borsaya iletilmez.  

İstediğiniz sayıda ana emir ve bunlara bağlı alt emir tanımlayabilirsiniz. Bu menüden hisse ve vadeli sözleşmeler için 

şartlı emir gönderebilirsiniz. 

 

 

7.2 Bekleyen Emire Zincir Emir  

Bulunduğu İşlem Platformları: Osmanlı Trader, AktifTrader ve Osmanlı İdeal  

Bekleyen emirlerinize zincir emir ekleyebilirsiniz. Emriniz gerçekleştiğinde zincir emir aktif olacaktır. Zincir emrinize 

yeni zincir emirler ekleyerek emir zinciri oluşturabilirsiniz. Zincir emir bağlı olduğu emir gerçekleşirse aktif olacaktır. 

Bu emir tipi sadece hisse için kullanılabilir. 
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7.3 Zincire Bağlı Emir İptali 

Bulunduğu İşlem Platformları: AktifTrader Web/Mobil Özel Emirler Menüsü 

Borsada bekleyen emirlerinizden seçtikleriniz, belirttiğiniz ana emirin gerçekleşmesi durumunda otomatik olarak iptal 

edilecektir. Bu emir türünü BIST ve VİOP’ta bekleyen emrilerinzin iptali için kullanabilirsiniz. 
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7.4 Sürekli Tekrar Eden Emir 

Bulunduğu İşlem Platformu: FX Plus Tradepad 

Hızlı emir iletimi ve tüm pasif emirleri takip ederek, emir girişinden önce kar ve zarar seviyelerinin tanımlanarak emir 

gönderilmesini sağlayan penceredir. Kullanım kolaylığı ile çok kısa zamanlarda karar verip iyileştirmeler yapılmasına 

olanak sağlamaktadır. 

  

• Sol Çift Click ile istenilen kademeye Alış 
ve Satış Kademelerine Emir girişi 
yapılabilir 

• Girilen Emirlerin seviyeleri ve 
Miktarlarını Pencere üzerinde 
görüntülenir. 

• Pasif Emirleri Sürükle bırak yöntemi 
ile değiştirilebilir. 

• İptal Kolonundan Tek Tuş ile Emir İptali 
yapılabilir. 

• İptal Kolon başlığından Tek Tuş ile Tüm 
Alış/Satış Tarafında bulunan emirlerin 
iptali yapılabilir. 

• Kar Al ve Zarar kes seviyeleri ile 
emir iletimi. 

• Aynı Hesaptan Birçok hisse yönetimi 
yapılabilmektedir. 

• Yüksek, Düşük, AOF ve Son Fiyatları 
farklı renkler ile belirlenmektedir. 

 

 

8. Vadeli Strateji Emri (Pozisyon Taşıma Emri) 

Bulunduğu İşlem Platformları: E-Şube, AktifTrader Web/Mobil Özel Emirler Menusü 

Vadeli strateji emri ile Dolar/TL, endeks ve altın/Dolar sözleşmelerinde iki vade arasında yayılma emir verebilrisiniz. 

Tek emir girişi ile seçilen dayanak varlığıa ait kontratta yakın vade al uzun vade sat ya da uzun vade al yakın vade sat 

işlemlerini gerçekleşeştirebilirsiniz. Hedef fiyat farkı alanına hedeflediğiniz spread (fiyat farkı) değerini girerek emir 

gönderebilirsiniz. Spread aralığı borsa tarafından belirlenen limitler dahilinde olmalıdır. Bu limitler işlem yapılan 

sözleşmelerin önceki gün uzlaşma fiyatı baz alınarak BİST Yönetimi tarafından hesaplanır ve hesaplanan limit dışında 

kalan işlemler BİST tarafından reddedilir. Bu emir türü ile vade sonunda pozisyon taşıma (roll) işlemlerinizi pratik bir 

şekilde gerçekleştirebilirsiniz.  
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9. Toplu Emir Gönderimi 

9.1 E-Şube Toplu Emir 

E-şube hisse sekmesi toplu emir menüsünden hisseler için toplu emir gönderimi yapabilirsiniz. Bu menü birden fazla 

alış ya da satış emri göndermek istediğinizde hızlı ve pratik bir şekilde emir girişi yapmanıza imkan verir. 

 

9.2 Sepet Emir 

Bulunduğu İşlem Platformu: FX Plus  

Piyasaya Toplu halde birden fazla hisse senedini belirlenen kriterlerde iletmek için kullanılmaktadır. 

Çarpan Kullan Özelliği ile Emir İletimi 

 

Kompozisyondaki Hisselerin ağırlıklarını belirler, Girilen VIOP Kontratı karşılığı kadar Hisse Senedine işlem yapar. 
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Oranla Özelliği ile Emir İletimi 

 

Girilen TL Miktarı kadar işlemi Hisse Senetlerine verilen ağırlıkla piyasaya gönderir. Bu emir tipi FXPlus işlem 

platformu üzerinden kullanılabilir. 

10. Pair Trade Emri 

Bulunduğu İşlem Platformu: FX Plus  

 

Birbirleri ile korolasyonu olan 2 adet hisseye alış ve satış göndermek için kullanılır. Bu emir tipi FXPlus işlem 

platformu üzerinden kullanılabilir. 

11. BIST Dengeleyici Emirler (Imbalance Orders)  

Bulunduğu İşlem Platformu: Tüm İşlem Platformları  

 

Açılış ve kapanış seansları da dahil olmak üzere tek fiyat yöntemi uygulanan tüm sabah ve akşam seans bölümlerinde, 

fiyat belirleme sürecinde hesaba katılmayan ancak belirlenen eşleşme fiyatı seviyesinde karşılanmadan kalan emirler 

ile işlem yapmak üzere girilen emirlerdir. Bu tip emirler, eşleşme fiyatından kalan emirler bittiğinde veya eşleşme 

fiyatından kalan emir yoksa birbirleri ile de eşleşme fiyatından işleme dönüşebilirler. Dengeleyici emirler arasındaki 
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öncelik sıralaması emrin sisteme giriş zamanına göre belirlenir. Her iki tarafta da açılış fiyatı seviyesindeki limit fiyatlı 

emirlerin tükenmesinin ardından, alış ve satış tarafındaki dengeleyici emirler birbirleri ile karşılaşarak açılış fiyatından 

işleme dönüşürler. Herhangi bir eşleşme işlemine konu olmayan dengeleyici emirler iptal edilirler. Bu emir tipi hisse 

için kullanılabilir. 

12.Diğer Konular 

E-şube ve Aktif Trader’dan girmiş olduğunuz özel emirlerin durumunu görüntüleme, emirleri iptal etme ya da emir 

düzeltme işlemleri için Özel Emri Girişi altında bulunan Özel Emir Düzeltme sekmesini kullanabilirsiniz. 

 

Dikkat edilmesi gereken hususlar: 

• Temettü ödemesi, bedelli veya bedelsiz sermaye artırımlarından dolayı meydana gelebilecek ani fiyat 

değişimlerinden etkilenmemeniz için vermiş olduğunuz özel emirler, sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir. 

Eğer o gün ilgili hissenin temettü ödemesi varsa emriniz iptal edilecektir. 

• Portföyünüzde stoğunuz yetersiz ise ya da pasifteki emirleriniz düşüldüğünde stoğunuz yetersiz ise emriniz 

gerçekleşmeyecektir. 

• Kar al zarar durdur emirleri piyasa fiyatlı gönderilir. Belirlediğiniz seviye tetiklenme fiyatıdır. İşlemin gerçekleşeceği 

fiyat değildir. İşlem bu fiyattan gerçekleşebilir ya da gerçekleşmeyebilir. 

• Kar al zarar durdur emrini stoktan girmediyseniz hisse alım işleminiz gerçekleşmeden kar al zarar durdur seviyeleri 

görülse bile satış işleminiz gerçekleşmeyecektir. 

• Geçerlilik süresi 1 günden fazla olacak şekilde iletilen emirler PKP seçilmediği takdirde kalanı iptal et şeklinde 

çalışır. Kısmen gerçekleşme durumunda gerçekleşmeyen kısım iptal olur. PKP ise günlük olarak çalışır. PKP emir 

kısmen gerçekleşmiş ise kalan kısım o gün için pasife yazılır. Ertesi gün tekrar emir gönderilmez. 

 

 


