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MAC OS X META TRADER 4 KURULUMU

İntegral Trader 4'ü Mac bilgisayarlarınıza Wine Bottler yükleyerek kullanabilirsiniz.

1) Wine Bottler

Microsoft Windows sistemleri için geliştirilmiş bir uygulamayı 
MAC üzerinde çalıştırmak için kullanılan ücretsiz bir yazılımdır.

https://www.integralforex.com.tr/mac-os-metatrader

adresinden “Wine Bottler İndir”  butonu yardımı ile indirebilirsiniz.

2) İntegral Trader

https://www.integralforex.com.tr/meta-trader-4

adresinden “Meta Trader İndir” butonu yardımı ile indirebilirsiniz.

İnternet bağlantı hızınıza, bağlı olarak programların indirilmesi işlemini 
beklemek gerekebilir.

Wine ve winebottler uygulamalarını seçip applications klasörü içerisine 
sürükleyip bu klasörün içerisine konumlanmasını sağlayınız.
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Bu işlem tamamladıktan sonra; önceden indirmiş olduğumuz integral.exe’yi çalıştırınız.

Karşımıza çıkan seçeneklerden “Convert to simple OS X Application bundle with Winebottler” seçeneğini 
seçerek kurulum işlemine devam edebilirsiniz.



Kurulum devam ederken karşılaşacağınız aşağıdaki gibi bir ekran olacaktır. ”Open” seçeneğini tıklayarak 
devam edebilirsiniz.

Kurulum tamamlanırken karşılaşacağınız aşağıdaki gibi bir ekran dosyaların bulunacağı konumu ve kullan-
mak istediğiniz dosya adı konusunda sizi yönlendirecektir. Aşağıda görüldüğü gibi dosya adınızı “İntegral 
trader” olarak masaüstüne konumlandırabilirsiniz. 
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Kurulum aşağıdaki gibi devam edecektir.

Kurulum devam ederken
bazı yönlendirmeler olacaktır.
“Next” diyerek bu aşamada 
devam edebilirsiniz.
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Not:   İlk açılışta programın yapılandırılması işleminin tamamlanması için birkaç dakika bekliyoruz. 
 İşlem tamamlandığında program açılacaktır. 

Kurulum  aşağıdaki ekran ile son bulacaktır.

Karşınıza gelecek olan bu ekran ile Meta Trader bilgileriniz ile giriş yapabilirsiniz.
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Programı tekrar çalıştırmak istediğinizde oluşturduğunuz integral trader simgesi üzerinde "Show Package 
Contents” komutu ile içeriği görüntüleyebilir.
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Contents > Resources > wineprefix > drive_c > Program Files > Integral Trader klasörü içerisinde bulunan 
“Terminal.exe” dosyasını Wine programı ile tekrar açabilirsiniz.



Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında 
değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate 
alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler 
mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan        
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.     
bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş 
veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer     
konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar 
alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır.                    
Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, 
dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve 
hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.

Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış 
olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir 
yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. 
Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı 
kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum 
çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu 
bulunmamaktadır.

Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi 
kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat 
beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli 
bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
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