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01 
Programın  
Web  
Ortamında  
İndirilmesi 

Bankamız tarafından size iletilen mail 
içeriğinde yer alan Alba FX döviz işlem 
platformu linkini  Internet Explorer’a 
yapıştırarak bilgisayarınıza indiriniz.  

• İndirme işlemini 
gerçekleştirmeden önce Java 
programının güncel olduğundan 
emin olunuz.  
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02 
Platformun  
Kurulumu 

İndirme linkini çalıştırdığınızda gelen 
uyarı ekranında «Allow» (izin ver) 
butonuna tıklayınız. Böylece programın 
kurulumu tamamlanmış olacaktır. 
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03    
Sertifikanın  
Platforma  
Eklenmesi 

Alba Fx platformu, indirme işleminin 
ardından otomatik olarak açılacaktır. 
Bankamız tarafından size iletilen mailde; 

• Kullanıcı adınız 

• Tek kullanımlık şifreniz 

• Tek kullanımlık pin kodunuz 
mevcut olacaktır. 
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04 
         Şifre 

    Belirleme  

• Platformun açılan ekranına, 

kullanıcı adınızı yazınız ve tek 

kullanımlık şifrenizi giriniz. 

“Giriş” tuşuna basınız.  

• Açılan Yeni ekranda yeni şifrenizi 

belirleyiniz. Şifreniz en kısa 6, en 

uzun 30 haneli olabilir. Şifrenizin 

harf ve sayı içermesi 

gerekmektedir.   “Submit” tuşuna 

basınız. 

• Tek kullanımlık pin kodunuzu 

giriniz. 

• Takip eden adımlardan sonra, 

yeni şifreniz oluşmuş olacaktır. 

Platformu her açtığınızda 

kullanıcı adınız otomatik olarak 

gelecek ve belirlediğiniz yeni 

şifrenizle giriş yapabileceksiniz. 
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05 
Platforma   

  

 

 

 

• “Preference” butonuna tıklayınız. 

• “Language” seçeneğini seçiniz. 

• “Türkçe” dil seçimini yapınız. 
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06 
İndikatif  
(Gösterge)  
Kur Ekranı 

İndikatif kur ekranında, seçtiğiniz 

döviz çiftleri için gösterge fiyatları 

görebilirsiniz. Her bir pencerede, 

seçtiğiniz döviz çifti için Spot ve 

Forward kurları görüntüleyebilirsiniz. 

(Sistem şu an için forward işlemlere 

kapalıdır.) 
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İndikatif kur gösterge ekranını 

ayarlamak için sağ üs tarafta bulunan 

“çark” butonuna tıklayarak ayarlama 

yapmanız gerekmektedir. 

 

 
Ayarlar sekmesinden istediğiniz döviz 

çiftlerini ekranınıza ekleyebilir. Bugün, 

spot ve forward için fiyat gelmesini 

sağlayabilirsiniz. İstediğiniz döviz 

çiftlerini ekledikten sonra “Apply” 

(Uygula) butonuna tıklayınız. 
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 USD/TRY çiftine ait pencerede: 

- Dolar almak için «Buy USD»/«Al 

USD», - Dolar satmak için «Sell 

USD»/«Sat USD»  altında 

belirtilen gösterge kur rakamını 

tıklayınız. 

Böylece Kur Talep Ekranı açılacaktır. 
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07 
Kur Talep  Almak ya da satmak istediğiniz döviz 
Ekranı türünün miktarını Kur Talep Ekranına 

yazarak «Send / Gönder» butonuna 

basınız. Canlı Kur Ekranı açılacak ve 1 

dakika boyunca Bankamızın size 

sunduğu en iyi kur, ekranınızda 

görüntülenecektir. 
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08 Bankamız tarafından size sunulan en iyi işlem  

                                            kuru, ekranınıza 1 dakika boyunca canlı olarak  
Canlı Kur                                yansıyacaktır. İşlem bilgilerini kontrol ederek  
Teklif Ekranı                          ekranda gördüğünüz işlem kurunu tıkladığınızda        

işlemi kabul etmiş ve işlemi tamamlamış 

olursunuz. Tamamlanan işleminizin detayları SMS 

ile tarafınıza gönderilir. 
DİKKAT: İşlemi tamamlamanız durumunda bir 

daha iptal etmeniz mümkün değildir. 

Bir dakikalık süre içerisinde işlemi 

tamamlamamanız durumunda kur pasif hale 

gelecektir. Aynı işlem için tekrar kur almak için 

«Send Again / Yeniden Gönder» butonunu 

tıklayabilirsiniz. 

Henüz tamamlamadığınız bir işlemden 

vazgeçmek için İptal butonunu, işlem tutarını 

değiştirmek için ise “Amend / Değişiklik” 

butonunu tıklayabilirsiniz. 
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09 
Ekrana Kur  
Gelmemesi  
Durumu 

Döviz alım satımında 5/24 
işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 
Kıymetli maden alım satımında ise 
haftaiçi 09.00 – 16.45 saatleri 
arasında işleminizi 
gerçekleştirebilirsiniz. 

 



 

 

10 
Pratik  İndikatif kur ekranında yer alan RFS 
Yöntem seçeneklerinden «Standart (direct)»’i 

seçerek işlem tutarınızı direkt olarak bu 

ekrandan girebilirsiniz. Böylelikle Kur 

Talep Ekranına girmeden direkt olarak 

Canlı Kur Teklif Ekranı açılacaktır. 
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11 
Geçmiş  

İşlemler Programın alt kısmında yer alan  

Executed / Gerçekleşen İşlemler                   

sekmesinden  gerçekleşen işlemlerinizi, All 

/ Tüm İşlemler sekmesinden ise geçmiş tüm 

kur (gerçekleşen/gerçekleşmeyen) 

taleplerinizi görüntüleyebilirsiniz. 
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12 
Şifre                                   Platforma giriş için kullandığınız  
Değiştirme şifrenizi değiştirmek için öncelikle        

müşteri şube tarafından portföy 

yöneticiniz ile iletişime geçiniz.  

 Portföy yöneticiniz tarafından bize gelen 

şifre değiştirme isteğiniz doğrultusunda 

yeniden oluşturulan geçici şifreler 

sistemde kayıtlı e-mail adresinize 

gönderilecektir. 

 Tarafınıza ulaşan geçici şifre ve PIN kodu 

ile tekrar şifre belirleyerek işlemlerinize 

devam edebilirsiniz.  
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13  
Platformdan Çıkış Platformdan çıkış yapmak için ilk şifre giriş 

pencerenizde bulunan “Oturumu Kapat” 

butonununa tıklamanız yeterli olacaktır.  
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14 
İletişim Soru ve sorunlarınız için bize 

fx@albarakaturk.com.tr e-posta 

adresinden ve 0216 666 00 40 no’lu 

destek hattından ulaşabilirsiniz. 


