META TRADER 4
MOBİL İŞLEM
PLATFORMLARI
Kullanım Kılavuzu

Meta Trader 4
Mobil İşlem Platformları
Kullanım Kılavuzu

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM
PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU
1

Kurulum

Meta Trader 4 mobil işlem platformunu
cihazınıza kurmak için öncelikle
uygulama marketine giriş yapmanız
gerekmektedir. Girişin ardından arama
bölmesine “Meta Trader 4” ya da
“MT4” yazarak aratınız. Ardından çıkan
sonuçlar arasından Resim 8.1.’de
gösterilen uygulamayı seçerek indirme
ve kurma işlemlerinin yapılmasını
bekleyiniz. Bazı durumlarda kurulumu
otomatik olarak gerçekleştirmeyebilir.
Bu gibi durumlarda cihaz üreticinizin
yetkili birimleri ile iletişime geçebilirsiResim: 8.1 niz. Kurulumun gerçekleştirilmesinin
ardından uygulama simgesine basarak Meta Trader 4 mobil işlem
platformunu çalıştırınız.
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Hesaplar

MT4 mobil işlem platformunun sol açılır menüsünün en üstünde
yer alan ve mevcut hesap bilgilerinizin yer aldığı, aynı zamanda
diğer hesaplara geçiş yapabileceğiniz alandır.

3

Giriş Yapma & Demo Hesabı

1 Mevcut Bir Hesabınız İle Giriş Yapma
Gerçek Hesaba Giriş:
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de daha önce açmış
olduğunuz gerçek bir hesabınız varsa yeni hesap penceresinden
“Var olan hesabınıza giriş yapın” seçeneğini seçerek devam
ediniz. (Resim 8.1) Ardından “aracı kurum bul” yazan arama
alanına “integral” yazarak aratınız. Resim 8.2’de gösterilen
sunuculardan birini seçiniz. Hesap girişi penceresi açıldığında giriş
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numaranızı ve şifre alanına da
hesabınıza ait giriş şifresini
yazarak alt kısımda yer alan
“giriş yap” butonuna basınız.
Başarısız giriş denemesinde
bilgilerinizi kontrol ederek tekrar
giriş yapmayı deneyiniz. Şifre
alanı küçük büyük harf girişleri
için duyarlıdır.
Resim: 8.2

Deneme Hesabına Giriş:
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de daha önce açmış
olduğunuz bir deneme hesabınız varsa yeni hesap penceresinden “Var olan hesabınıza giriş yapın” seçeneğini seçerek devam
ediniz. Ardından “aracı kurum bul” yazan arama alanına
“integral” yazarak aratınız. Resim 8.3’te gösterilen sunuculardan
birini seçiniz. Hesap girişi penceresi açıldığında giriş alanına hesap
numaranızı ve şifre alanına da hesabınıza ait giriş şifresini yazarak
alt kısımda yer alan “giriş yap” butonuna basınız. Başarısız giriş
denemesinde bilgilerinizi kontrol ederek tekrar giriş yapmayı
deneyiniz. Şifre alanı küçük büyük harf girişleri için duyarlıdır.

Resim: 8.3

2 Yeni Bir Deneme Hesabı Oluşturma
Yeni bir deneme hesabı oluşturmak
için ”kişisel bir demo hesap açın”
başlıklı menüye basın. Ardından
“aracı kurum bul” yazan arama
alanına “integral” yazarak aratınız.
Resim 8.4’te gösterildiği gibi kişisel
bilgilerinizi yazınız. “Hesap Bilgisi”
kısmından
başlangıç
bakiyenizi
seçebilirsiniz.
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4

Kotasyon

1 Semboller Ve Fiyatlar
Kotasyon penceresi içerisinde
gözlemlemiş
olduğunuz
semboller ve fiyatlar anlık olarak
değişmekte ve gerçek piyasa
fiyatlarını ifade etmektedir.
Kotasyon penceresi içerisinde
daha fazla ürün görmek istiyorsanız ekranınızın sağ üst tarafında yer
alan artı (+) işaretine basarak
sembol ekleme penceresini açınız.
(Resim 8.5) Burada yer alan gurup
klasörlerinin
üzerine
basarak
içerisinde yer alan sembolleri
seçebilirsiniz. Seçmiş olduğunuz
semboller
otomatik
olarak
kotasyon penceresinde ki ana
listeye eklenmiş olacaktır. Eğer
Resim: 8.5
kotasyon listenizdeki sembolleri
azaltmak isterseniz sağ üst tarafta yer alan kalem işaretine basarak
düzenleme alanını açın. Yine sağ üst tarafta kalem işaretinin yerini
alan çöp kovasına basın ve aşağıda yer alan listeden kaldırmak
istediğiniz sembolleri seçin ve sol üst tarafta yer alan çöp kovası
simgesine basın. Onay simgesinin yanında kaç adet sembol
kaldırmak istediğinizin sayısını görebilirsiniz.
2 Yeni İşlem Açma
Yeni bir pozisyon açmak için
kotasyon pencerenizde yer alan
sembollerden
bir
tanesinin
üzerine basın. Açılan pencerede
“Yeni İşlem” sekmesine basın.
Emir penceresi açıldığında en üst
kısımda yer alan emir tipini seçin.
Anlık bir işlem yapabileceğiniz
gibi bekleyen emir seçeneklerini
de buradan görüntüleyebilirsiniz.
Ardından ikinci sırada yer alan
hacim kısmında ne kadar
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büyüklükte bir pozisyon açmak istediğinizi seçin. Eğer S/L ya da
T/P belirlemek isterseniz buradan da yazabilirsiniz. Seçimlerinizi
tamamladıktan sonra yeni işleminiz için “SELL” ya da “BUY”
seçeneğini seçerek yeni işleminizi açabilirsiniz. (Resim 8.6)
3 Seçilen Sembol İçin Grafik Açma
Kotasyon penceresi içerisinde seçilen
sembol üzerine basarak sembol
menüsünü açın. Açılan menüde
“grafik aç“ sekmesine basarak yeni bir
grafik açabilirsiniz. (Resim 8.7)

Resim: 8.7

4 Seçilen Sembol Özellikleri
Kotasyon penceresi içerisinde seçilen sembol üzerine basarak
sembol menüsünü açın. Açılan menüde “sembol özellikleri”
sekmesine basın. Ardından açılan pencere içerisinde sözleşme
büyüklüğünden spread oranlarına kadar bir çok detayı görüntüleyebilirsiniz.
5 Gelişmiş Görünüm Modu
Kotasyon penceresi içerisinde seçilen sembol üzerine basarak
sembol menüsünü açın. Gelişmiş görünüm sekmesine bastığınızda kotasyon penceresinde yer alan sembollerin anlık ve gün
içinde değişen bilgilerine ulaşabilirsiniz.
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Grafikler

1 Zaman Aralıkları
Grafiğinizi
kullanmak
istediğiniz
zaman periyod dilimini seçebilirsiniz.
Bunun için grafiğin üzerine bir kez
bastığınızda ekranınıza çıkan ‘O’
menüsünü kullanabilirsiniz.
(Resim 8.8)
Resim: 8.8
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2 Artı İmleci Kullanımı

4 Sembol değiştirme

Üst tarafta yer alan (+) simgesine tıklayarak grafik üzerinde
daha rahat bilgi edinebileceğiniz (+) çubuğunun açılmasını
sağlayabilirsiniz. (Resim 8.9)

Grafik penceresi üstünde yer
alan menüde Resim 8.11’de
gösterilen sekmeye bastığınızda kotasyon penceresi
içerisinde kullanmakta olduğunuz sembollerin listesi
açılacaktır. Bu listeden dilediğinizi seçerek hızlıca grafik
görünümüne geçebilirsiniz.
Bu özellik şu an için sadece
android
işletim
sistemli
cihazlarda kullanılabilmektedir.

Resim: 8.9

3 Göstergeler / Pencereler
Teknik analiz yapmak istediğinizde bu menüden dileğiniz
göstergeyi seçerek kullanabilirsiniz. (Resim 8.10)
Resim: 8.11

Resim: 8.10
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6

İşlem

1 İşlem Penceresi Detayları

3 Açık Pozisyonları Sıralama

İşlem penceresi açık olan pozisyonlarınızı ve bekleyen
emirlerinizin gösterildiği terminal alanıdır. Aynı zamanda
bu alanda teminat ve bakiye
bilgilerinizi de görüntülüyebilirsiniz.

Resim 8.12’de gösterilen
simgeye
basarak
açılan
menüden dilediğiniz sıralamayı seçebilirsiniz.
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Tarihçe

1 Kapatılan Pozisyon
Detaylarını Görüntüleme
Kapattığınız ya da iptal
ettiğiniz pozisyonlarınızı bu
menü içerisinde görüntülüyebilirsiniz. (Resim 8.13)

Resim: 8.12

2 Açık Pozisyonu Kapatma
ve Düzeltme (Bekleyen
Emir)
İşlem penceresi içerisinden
açık olan ya da bekleyen
emrinizin üzerine basarak
detaylarını açın. Daha sonra
açılan
detay
bilgilerinin
üzerine basılı tutarak “Emri
düzenle” sekmesine basın.
Açılan emir penceresi içerisinden istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz.
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Posta Kutusu

2
Kapatılan Pozisyonları
sıralama
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Resim 8.14’te gösterilen
simgeye basarak açılan menüden dilediğiniz sıralamayı
seçebilirsiniz.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gönderilen
bildirimlerin
ve
araştırma
departmanı tarafından hazırlanan stratejilerin, yorumların,
verilerin yayınlandığı sekmedir.
(Resim 8.16)

Resim: 8.16

Resim: 8.14

3 Belirli Tarihler Arasında
ki Kapatılan Pozisyonları
Görüntüleme
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Haberler

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yurtdışı kaynaklı
stratejilerinin ve haberlerin
yayınlandığı sekmedir.
(Resim 8.17)

Ekranınızın üst kısmında yer
alan zaman dilimlerinden
birini seçebilir ya da özel bir
aralık belirleyebilirsiniz. Menüden dilediğiniz sıralamayı
seçebilirsiniz. (Resim 8.15)

Resim: 8.15
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10

Mesajlar

Mesaj özelliğinin kullanılabilmesi için kullanmış olduğunuz cihazınızın bildirim
özelliklerinin açık olması gerekmektedir.
MetaQuotes ID
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. mobil işlem platformunun bilgisayarınızdaki
işlem
platformunuz
ile
haberleşmesini sağlar.
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2 Grafik Ayarları
Grafik penceresi ile ilgili
ayarları yapabilmenizi sağlar.
3 Mesaj Ayarları
Bildirim ayarlarınızı yapabilmenizi sağlar.
4 Haber Ayarları
Haberleri aktif hale getirebilmenizi sağlar.
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Ayarlar

1 Kotasyon Ayarları
Kotasyon ekranınızın gelişmiş mod’da görünebilmesini ve sesleri aktif edebilmenizi sağlar. (Resim 8.18)

Günlük

1 Günlük Hakkında Genel
Bilgi
Günlük alanı, mt4 mobil
işlem platformunda yapmış
olduğunuz
işlemlerin
kaydının tutulduğu alandır.
2 Tarih Aralığında Günlük
Bilgisi Görüntüleme
Günlük alanı içerisinde yer
alan bilgilerin belirlediğiniz
tarihler arasında görüntülenebilmesini sağlar.
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Resim: 8.18

9

Hakkında

Bu alan içerisinde cihazınızda
yüklü olan mt4 işlem platformunun versiyonunu ve ilgili
versiyonun yayınlanma
tarihini görebilirsiniz. Ancak
bazı cihazlarda bu alan içerisinde ekran bekleme ayarlarını ve ses ayarlarını da yapabilirsiniz.
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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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