
İDEAL GENEL KULLANIM KILAVUZU 

Kurulum: 

İdeal Masaüstü Veri Terminali’ni bilgisayarınıza kurmak için websitemizdeki “Destek” menüsüne gelip 

“İndir” diyerek kurulum dosyasının bulunduğu sayfaya yönlendirilirsiniz. 

 

 https://idealdata.com.tr/indir/ adresindeki “iDeal Kurulum” dosyasını klikleyerek, setup(kurulum) 

dosyasını bilgisayarınıza indirin.

 

İndirmiş olduğunuz kurulum dosyası İndirilenler/Downloads klasöründe oluşturulacaktır.  

 

Kurulum dosyasını çift klikle çalıştırın. Açılan sayfada “Next” butonuna basarak kurulum adımlarını 

başlatın. 

https://idealdata.com.tr/indir/


 

 

Kullanıcı Sözleşmesinin bulunduğu adımı onaylayın ve “Next” kutucuğunu klikleyin. 

 

Açılan sayfada kurulacak klasörü belirleyin ve “Next” kutucuğunu klikleyin. Bu alan fabrika ayarlarında 

C:\ klasörü olarak belirlenmiştir.  



 

 

Açılan sayfada Kısayol Dosyası adı tanımlanmış olarak gelecektir. Bu sayfada da “Next” kutucuğunu 

işaretleyerek ilerleyin. 

 

 



Son olarak Kurulum bilgilerine ait özet sayfayı da “Next” olarak işaretleyip, kurulumu başlatın. 

 

Kurulum tamamlandıktan sonra “Finish” diyerek işlemi tamamlayabilirsiniz. Kurulum bittikten sonra 

masaüstünüzde oluşturulmuş olan “ideal” programına çift klik yaparak giriş yapın. 

 

 

Bağlantı ve Lisanslar: 

Programı açtıktan sonra giriş yapabilmek için önünüze otomatik olarak “Bağlantı ve Lisanslar” 

penceresi gelecek fakat gelmemesi durumunda sol üstten “İdeal” veya ”İdealgo” butonunu klikleyip 

“Bağlantı ve Lisanslar” seçeneğine tıklamak gerekir.  



 

Açılan pencerede “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” bölümlerini doldurup Bağlan’a basarak İdeal’inize giriş 

sağlayabilirsiniz. “Bağlantı Var” “Yayın Açık” yazısı ekranda göründüğünde veri akışı başlar. 

 



 

İdeal ekranınızda görüntülemekte olduğunuz veriler lisanlarınıza göre çeşitlilik arz etmektedir. Sahip 

olduğunuz lisansları “Lisanslarım” sekmesine klikleyerek görüntüleyebilirsiniz. 

 

 

 

Portföy Girişi: 

                    

Portföy girişi için ekranın üstündeki ikonlardan “alış-veriş sepetine” tıklayabilir veya sol üstten 

İdeal/İdealgo butonuna klikleyip “Portföy” seçeneğini tercih edebilirsiniz.  



 

 

Açılan penceredeki kullanım sözleşmesini okuyup onayladıktan sonra pencerenin üst bölgesinde yer 

alan “Hesaplar” kutucuğuna tıklayın. 

 

Hesaplar penceresi açıldıktan sonra sağ taraftaki “Kurum” seçeneğinden aracı kurumunuzu seçin ve 

hemen altındaki “Hesap No” kutucuğuna aracı kurumunuzdaki hesap numaranızı girin ve “Ekle” 

kutucuğuna basın. 



 

 

 

 

 



Son olarak “Portföy Penceresi” içerisinde bulunan kırmızı “Login” butonuna basıp, aracı kurumunuzda 

almış olduğunuz şifreyi veya parola/şifre bilgilerini girip “Bağlan” kutucuğunu klikleyin. 

 

 

Hesabınıza bağlandıktan sonra kırmızı olan “Login” butonu yeşile dönecek ve portföyünüze ait 

varlıkları ve bakiye bilgilerini görüntüleyebileceksiniz.  

 

 

 

Sayfalar: 

Bağlantınızı sağlayıp, portföy girişinizi de yaptıktan sonra Terminal’in sol üst kısmında “Diğer” 

yazısının hemen sağındaki menüye tıklayarak takip edeceğiniz hisse ve kontratlar için herhangi bir 

sayfa seçebilir veya beğendiğiniz sayfalardan birini farklı isimlendirip menünün sağındaki “Disket” 

ikonuna basarak kendi sayfanızı kaydedebilirsiniz.  



 

               Disket İkonuna basarak sayfanızı kaydedebilirsiniz. 

Kişiselleştirilmiş bir sayfa örneği: 

 

 

Sayfa oluştururken boş bir fiyat penceresi çağırıp içerisine takip etmek istediğiniz hisse, kontrat veya 

endeksleri eklemek için sol üstten İdeal/İdealgo menüsüne klikleyip “Fiyat Penceresi” seçeneğine 

tıklamanız gerekir.  



 

Karşınıza gelecek boş fiyat penceresinde “Kod” sütununun altına takip edeceğiniz hisse, kontrat, 

endeks, emtia veya pariteleri kodlarını yazarak ekleyebilirsiniz. 

 

 

 

Fiyat Penceresi Senetler: 

Hisseleri, kontratları vb. ayrı bir pencerede kendi kategorisinde görüntülemek için, şablon olarak 

tasarlanmış olan fiyat pencerelerini sayfanıza ekleyebilirsiniz. 

Hisselere ait fiyat penceresi için sol üstten BIST>Fiyat Penceresi>Tüm Senetler diyerek BIST içerisinde 

işlem gören tüm hisseleri görüntüleyebilirsiniz.  



 

Açılan pencerede hisselere ait kodların üzerine tıklayarak takip etmek istediğiniz hissenin kodunu 

değiştirebilirsiniz.  



  

 

Fiyat bölgesinde çift klik yaparak da o hisseye ait derinlik bilgisine ulaşabilirsiniz. 

 

 

 

 



Yükselen ve Düşen Tablosu 

Günün en çok yükselen, en çok düşen ve en yüksek hacim gerçekleşen hisselerin bulunduğu tabloya 

sol üstten BIST>Yükselen Düşen Tablosu diyerek ulaşabilirsiniz. 

 

 

 

BIST Tüm İşlemler 

Borsa İstanbul’da gerçekleşen tüm işlemleri görüntüleyebilmek için, sol üstten BIST>Tüm İşlemler 

diyebilirsiniz. 



 

 

 

Fiyat Penceresi VİOP: 

Vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmelerini görüntüleyebilmek için sol üstten VİOP>Ana Pazar 

seçeneğini işaretlemek gerekiyor. 



 

Açılan viop şablon fiyat fiyat penceresinde kodun bulunduğu satırın üzerine klikleyerek farklı 

vadeleri ve kontratları girebilirsiniz. 

 

 

Viop sözleşmelerinde sadece yakın vadeleri görüntülemek için sol üstten VİOP>Aktif 

Kontratlar seçeneğini klikleyin. 



 

Bu pencerede VIP- koduyla başlayan kontratlar, ürünlerin yakın vadeye ait değerlerini 

gösterir.  

 

Bu kodların fiyat bölgesini çift klikle tıklayarak derinlik pencerelerini de görüntüleyebilirsiniz. 



 

 

 

Fiyat Penceresi Endeksler & Pariteler & Emtialar: 

Endeks, parite ve emtialara ilişkin verileri görüntüleyebilmek için sol üstten “Diğer” menüsüne 

klikleyip açılan seçeneklerden tercihte bulunabilirsiniz.  

 

Endekler için “CFD-Yurtdışı Endeksler” ve “Dünya endeksleri” seçeneklerini tercih edebilirsiniz. 

Pariteler için “Pariteler” seçeneğini ve emtialar için de “Kıymetli Madenler” seçeneğini tercih 

edebilirsiniz.  



 

 



 

 

 

Sütun Biçimlendirme: 

Bakmakta olduğunuz fiyat penceresindeki sütunları değiştirmek için, değişiklik yapacağınız sütun 

başlığı üzerinde sağ klik yapıp, açılan menüden görmek istediğiniz sütun başlığını seçebilirsiniz. 

 

Yine sütunlara ait ekleme, silme, ve diğer hizalama işlemleri için herhangi bir sütun başlığı 

üzerinde sağ klik yaparak değişikliği gerçekleştirebilirsiniz. 



 

 

Derinlik Ekranı Biçimlendirme: 

Takip etmekte olduğunuz derinlik pencereleri ile ilgili değişiklikleri derinlik ekranı üzerinde sağ klik 

yapıp, özellikler seçeneğine gelerek gerçekleştirebilirsiniz. 

 



Yapmış olduğunuz değişiklikleri kaydetmek için yine derinlik penceresi üzerinde sağ klik yapıp, patern 

seçeneği üzerine gelerek farklı kaydet diyebilirsiniz. Kişiselleştirilmiş derinlik pencerenize bir isim 

vererek kaydedebilir ve bundan sonra açılan tüm derinlik pencerelerinin aynı gelmesini 

sağlayabilirsiniz. *(Viop derinlik penceresi hisse derinlik penceresinden bağımsızdır, dolayısıyla iki ayrı 

patern oluşturulması gerekmektedir.) 

 

Yapmış olduğunuz değişikliklerin ardından üst menüdeki disket butonuna basarak sayfanızı 

kaydetmeyi unutmayın. 

 

Emir Pencereleri: 

İdeal içerisinde 5 tip emir penceresi mevcuttur. Bunlardan 3 tanesi hisseler için 1 tanesi viop emirler 

için ve sonuncusu da hem viop hem de hisse işlemleri için kullanılan ve içerisinde 10 kademe derinlik 

bilgisinin de bulunduğu Kademeli Emir Penceresi’dir(KEP). 

Emir pencerelerine ulaşabilmek için üst menüdeki ikonların bulunduğu yerden emir penceresi 

ikonuna tıklayabilirsiniz. 

               En sağdaki emir penceresi ikonuna tıklayabilirsiniz. 



 

 

Emir Penceresi 1 

 

 

Emir Penceresi 2 

 

 

Emir Penceresi 3 



 

 

Viop Emir Penceresi 

 

 

Kademeli Emir Penceresi (KEP) 

 



 


