
 

 

OnrexTRemeTRading   - www.borsauzman.com 

Borsa’da ticaret mi dediniz! Sizi duyar gibi olduk. İşinizi çok kolaylaştıracak, çok özel bir sistem/algoritma ile geliyoruz. 

OnrexTRemeTRading nasıl üretildi? 

OnrexTRemeTRading sistemi/algoritması 2018 yılından bu yana Onur Erkan Yıldız tarafından devam eden bir teknik analiz araçlar bütünüdür. Bu gösterge BIST100, VIOP30, Varantlar ve FOREX ürünlerinin hepsi ile 

oluşturulmuş bir havuza optimize edilerek, indikatörler sepeti ile oluşturulmuştur.  

OnrexTRemeTRading size ne kazandıracak? 

Gelişen teknoloji ile kazanç fırsatları çeşitleniyor, kazanç miktarları artıyor ancak risk oranımızda sürekli olarak bir artış içerisinde. OnrexTRemeTRading göstergesi ile bu risk oranını minimize ederken, kazanç/getiri 

oranını da maksimum etmeyi amaçladık. Performans testlerimizden tam başarı ile geçen bu özel sistem işlerinizi çok kolaylaştıracak! 

OnrexTRemeTRading ile birlikte aşağıda belirtilen tüm çalışmaları yapabileceksiniz; 

Sistem kendi içinde barındırdığı geometrik, harmonik ve diğer teknik araçlar sayesinde size otomatik alım-satım sinyalleri üretecektir. Siz bu sinyaller ile pozisyon alabilir, sistem ya da farklı bir aracın vereceği işaretlere 

göre zarar kes ya da kar al yazabilirsiniz. OnrexTRemeTRading sizin adınıza önemli düzeyde teknik analiz çalışmalarını otomatik olarak yürütecektir. 

 



 

 

 İdealData ile çalıştırabileceğimiz bu sistemde dilerseniz tarama yapabileceksiniz. Taramalar sonucunda OnrexTRemeTRading size belirttiğiniz zaman dilimlerinde, belirttiğiniz bar sayısı kadar periyotta sinyal 

üreten hisse senetlerini sunacaktır. Sizin yapacağınız ise bunların arasından bir sepet oluşturmak ya da içlerinden birini seçip pozisyon almak olacaktır. OnrexTRemeTRading benzer tarama araçları gibi onlarca 

hisse senedini sizin önünüze sermeyecektir! OnrexTRemeTRading ciddi manada potansiyel gösteren kırılımları gerçekleşmiş hisse senetlerini size sonuç olarak bildirecektir. 

 

Örnek bir tarama listesi 

 

Örnek2 tarama listesi 

 



 

 

 OnrexTRemeTRading ile birlikte grafiğiniz üzerinde Onur’s Power, Onur’s PMA, OnrExtPerformans ve Onur’sİtkiÖlçme  olmak üzere 4 adet gösterge yer alacaktır. Mevcut sistem ile bağlantılı çalışan bu 

göstergeler, sistem kullanma eğitimi sonrasında size anlatılacaktır. Bu göstergeler bundan sonraki yol arkadaşlarınız olacaktır. 

 

  



 

 

 OnrexTRemeTRading ile robotik çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz. Algoritmik trading konusunda üst düzey bir performans veren OnrexTRemeTRading göstergesi ile hesabınızı robota bağlayabilir ve yapay zeka ile 

alım satım yaptırabilirsiniz. Buna ilişkin geçmiş dönem performanslarını size aşağıda ileteceğiz.  

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

OnrexTRemeTRading sistemini nasıl kullanabilirim?  

OnrexTRemeTRading sistemini borsauzman.com üzerinden online olarak satın alabilir, eğer henüz satışta değilse ön sipariş olarak indirimli bir şekilde edinebilirsiniz. OnrexTRemeTRading sistemi borsauzman.com 

tarafından size aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık ve sınırsız lisans olarak sunulacaktır. Bunların ön sipariş fiyatlandırması ve net satış fiyatlandırması aşağıda size iletilecektir. OnrexTRemeTRading sistemini satın aldığınız takdirde 

bir online eğitim ile canlı olarak sistemin kullanılışı size anlatılacak ve sistem ile alakalı lisans süreniz boyunca danışma hakkınız bulunacaktır. Sistem lisansı sadece bir kullanıcı için geçerlidir ve lisans süresi bittiği zaman 

otomatik olarak sisteminizde devre dışı kalacaktır. Sistem kurulumunu talep etmeniz dahilinde teknik ekibimiz gerçekleştirecektir. OnrexTRemeTRading sisteminin tüm hakları borsauzman.com’a aittir ve hizmet 

edinilmeye başlandığı takdirden itibaren, anlık bilgilere ulaşıldığı için iade hakkı bulunmamaktadır. Eğer ekstrem bir durumdan kaynaklı iade hakkı talep ederseniz, iyi niyet göstergesi olarak bunu yetkililerimiz ile 

görüşmenizi öneriyoruz.  

OnrexTRemeTRading Sistem Ücretlendirmesi; 

 

Önemli: Tüm lisanslar için ön siparişte ekstra olarak %10 iskonto uygulanacaktır. 

 

 

OnrexTRemeTRading Aylık Lisans 

 

1099 TL (KDV Dahil)   

Tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksitlendirme seçenekleri 

Borsauzman.com eğitim paketi satın almış olan kullanıcılarımıza %5 indirim (Havale/EFT Yöntemi ile) 

 

 

OnrexTRemeTRading 3 Aylık Lisans 

 

2499 TL (KDV Dahil) 

Tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksitlendirme seçenekleri 

Borsauzman.com eğitim paketi satın almış olan kullanıcılarımıza %8 indirim (Havale/EFT Yöntemi ile) 

 

OnrexTRemeTRading 6 Aylık Lisans 

6499 TL (KDV Dahil) 

Tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksitlendirme seçenekleri 

Borsauzman.com eğitim paketi satın almış olan kullanıcılarımıza %8 indirim (Havale/EFT Yöntemi ile) 

 

OnrexTRemeTRading Yıllık Lisans 

9999 TL (KDV Dahil) 

Tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksitlendirme seçenekleri 

Borsauzman.com eğitim paketi satın almış olan kullanıcılarımıza %8 indirim (Havale/EFT Yöntemi ile) 



 

 

 

OnrexTRemeTRading Sınırsız Lisans 

17899 TL (KDV Dahil) 

Tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksitlendirme seçenekleri 

Borsauzman.com eğitim paketi satın almış olan kullanıcılarımıza %8 indirim (Havale/EFT Yöntemi ile) 

 

 


