
ZMobil ÜZERİNDEN ZRY HESAP AÇILIŞ VE 
SÖZLEŞME İŞLEMLERİ



• ZMobil üzerinden müşteri bilgileri girilerek sisteme giriş yapılır.

• Mobil menüde Yatırım Ziraat Yatırım (Borsa) seçilir.



• Ziraat Yatırım (Borsa) menüsü altından “ZRY (Borsa) Hesap Açılışı” seçilir.



• Uygunluk anketi olmayan müşteriler hesap açılış öncesinde uygunluk anketini yapmak zorundadır. 
Uygunluk anketi işlemi Zmobil üzerinden yapılabilmektedir. Uygunluk anketi olmayan müşteriler için Zry
Borsa Hesap Açılışı öncesinde uygunluk anketinin yapılmasına yönelik yönlendirmeler çıkmaktadır.



• Uygunluk anketi ekranları; 



• Zry hisse işlemlerini yapabilmesi için müşterinin uygunluk anketi risk puanının 3 ve üzeri olması
gerekmektedir.



• Uygunluk anketi tamamlandıktan sonra Ziraat Yatırım (Borsa) menüsü altından “ZRY (Borsa) Hesap Açılışı” 
seçilir. 



• Ziraat Yatırım hesabının bağlı olacağı Ziraat Bankası Vadesiz Hesap seçimi yapılır.



• Vadesiz hesap seçimi sonrası çıkan ekrandan Ekstre Gönderim Kanalı seçilir (E-mail, Posta), Elektronik
Bildirim Onay isteği belirlenir, Ekranda yer alan Ziraat Sözleşmeleri sırası ile açılıp okunarak işaretlenir
ve Devam butonuna basılır.



• Sözleşmeler sırası ile açılmadan işaretlenemez ve Sözleşmelerin hepsi açılıp işaretlenmeden devam
edilmesine sistem tarafından izin verilmemektedir.



• Tüm sözleşmeler okunup işaretlendikten sonra önce onay verilerek hesap açılış işlemi tamamlanır



• Hesap açılış sonrasında müşterinin onay vermis olduğu Ziraat Yatırım Sözleşmeleri müşterinin tanımlı mail 
adresine iletilir.



• Hesap açılış sonrasında müşterinin onay vermis olduğu Ziraat Yatırım Sözleşmeleri Yatırım—> Ziraat Yatırım
(Borsa) menüsü altında bulunan “Sözleşmeler” menüsü altındaki “Onayladıklarım” alanında yer almaktadır.



• Müşterilerimiz istemesi halinde “Onayladıklarım” alanında yer alan onay verdikleri sözleşmelerini ayrı ayrı
olarak kendilerine e-mail olarak gönderebilirler. Onaylanan sözleşmeler başlığı içerisinde sözleşme versiyon
numarası, portföy numarası ve onaylanan tarih bilgileri yer almaktadır.



• Sisteme yeni sözleşme tanımlanması durumunda “Sözleşmeler” menüsünün altında “Onayımda Bekleyenler” 
alanında yeni sözleşme yer alacaktır. “Sözleşmeleri Göster” butonuna basarak 3 set halindeki sözleşmelere
sırası ile onay vererek yeni sözleşmelerini onaylayabileceklerdir.  



• Sözleşmelerimi Göster butonuna bastıktan sonra sırası ile “Risk Bildirim Formu, Ön Bilgilendirme Formu, 
Çerçeve Sözleşmesi” açılacak her bir sözleşme “Onaylıyorum, Devam Et” butonuna basıldıktan sonra
onaylanmış olacaktır.



• Sözleşmelerin tamamı onaylandıktan sonra onaylanan yeni sözleşmeler müşterinin tanımlı olan mail adresine
iletilecektir.


