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ANDROID CİHAZLAR İÇİN META TRADER 4 KULLANIM KILAVUZU 

 

Öncelikle android markete (https://play.google.com) gidilerek arama kısmına ‘Meta Trader 4’ yazılır. 

Arama sonuçlarında aşağıdaki gibi programın logosu ve adı görünecektir. 

                

Meta Trader 4 programının yüklenmesinden sonra, mevcut bir hesaba giriş yada ya da yeni demo 

hesap açma ekranı gelecektir. Her ikisini de açtığınızda programı açtığımızda kurum aramanız için bir 

ekran belirecektir: 

   

 

https://play.google.com/
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1. Gerçek Hesaba Giriş: 

Gerçek hesaba giriş kısmında sunucu ‘Oyak Yatırım – Real Oyak’ seçilmelidir. Sunucu seçiminden 

sonra, karşımıza aşağıdaki ekran gelecektir. Burada, müşteri numarası ve şifre girerek sisteme giriş 

yapılır. 

 

2. Demo Hesaba Giriş: 

Demo hesaba giriş kısmında sunucu ‘Oyak Yatırım - Demo’ seçilmelidir. 

Sunucu seçiminden sonra karşımıza aşağıdaki ekran gelecektir. Burada müşteri numarası ve şifre 

girerek sisteme giriş yapılır. 

3. Demo Hesap Açılışı: 

Sıfırdan demo hesap açılışı için; aşağıdaki ekranda ‘Demo Hesap Aç’ kısmına basılır ve ‘Oyak Yatırım – 

Demo’ sunucusu seçilir.  

Ardından kişisel bilgiler doldurulur ve kayıt oluşturulur. 
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4. Ekranlar: 

Hesaba giriş yapıldığında ilk olarak ‘kotasyon’ sekmesi karşımıza çıkacaktır. Burada, çeşitli pariteleri 

görmek mümkündür.  

Herhangi bir paritenin üzerine basılı tuttuğunuzda, sağdaki ekran çıkacaktır: 
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Bu ekranda, ilgili paritede yeni emir girebilir, o paritenin grafiğini açabilir, paritenin özelliklerine 

ulaşabilirsiniz. Burada ‘Semboller’ sekmesi ise, ‘Kotasyon’ sayfasına yeni bir parite eklemeye ya da 

sayfadan bir pariteyi silmeye yarayacaktır. 

Herhangi bir paritenin üzerine basılı tuttugunuzda gelen ‘semboller’ sekmesinden aşağıdaki ilk 

görüntüye ulaşılacaktır. Burada, sembol eklemek için ‘+’ simgesine basılır ve parite gruplarının olduğu 

2. görüntüye ulaşılır. Buradan parite grubuna girip ilgili pariteye basıldığında otomatik olarak listeye 

eklenmektedir. 

3. resimde, sembol silme ekranı bulunmaktadır: ilk ekrandaki çöp kutusu simgesine basıldığında, 

silmek istediğiniz pariteleri seçebildiğiniz 3. ekran karşınıza çıkacaktır. Buradan silmek istediğiniz 

pariteleri işaretleyerek ‘sil’ butonuna basıp, silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. 

 

      

İşlem girmek için, ilgili paritenin üzerine basılı tutarak ‘Yeni Emir’ kısmına basmanız gereklidir. Yeni 

emir ekranı aşağıdaki gibi belirecektir. Bu ekranda lot miktarı, parite ve emir tipi seçilebilir. Buradaki 

emir tipleri, aşağıdaki gibidir. Emir tipleri ve işlevleri ile ilgili detaylı bilgiye web sitemiz üzerinden 

ulaşabilirsiniz. 

Limit Alış: Buy Limit 

Limit Satış: Sell Limit 

Şartlı Alış: Buy Stop 

Şartlı Satış: Sell Stop 
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İşlem sekmesinde ise yapmış olduğunuz işlemleri ve açık pozisyonları görebilirsiniz. Ayrıca bu kısımda 

teminat seviyenizi, bakiyenizi ve varlık tutarınızı da takip edebilirsiniz. Girmiş olduğunuz bir emrin 

üzerine basılı tutmanız halinde, emri düzenleyebileceğiniz, silebileceğiniz ya da grafiğine 

ulaşabileceğiniz kısayol menüsü açılacaktır. 
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Tarihçe kısmında, günlük, haftalık ya da aylık olarak yapmış olduğunuz bütün işlemlere ulaşabilirsiniz. 

Böylece anlık olarak hesap ekstrenizi de görebilirsiniz. 

 

 

Grafik sekmesinden ise grafik sayfasına ulaşabilirsiniz. Burada, sağ alt köşedeki simge, grafiği açık olan 

paritede yeni emir girmeyi sağlar. ‘f’ simgesine basıldığında, göstergeler ve bunlarla ilgili ayarlar 

yapılabilir. 
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Saat simgesine tıklandığında, grafik periyodu seçilir. Dolar simgesine basıldığında, grafiğini açacağınız 

pariteyi seçmeniz için bir ekran açılır. 

   

 


