I PHONE İÇİN META TRADER 4 KULLANIM KILAVUZU
Öncelikle itunes ya da Apple Store’da arama kısmına ‘Meta Trader 4’ yazılır. Arama sonuçlarında
aşağıdaki gibi programın logosu ve adı görünecektir.

İlgili sayfaya girildiğinde, karşımıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Buradan ‘YÜKLE’ kısmı
tıklandığında, ‘Yeni Hesap’ başlığı altındaki ikinci resim karşınıza çıkacaktır.

Karşımıza çıkan bu ekrandan hem var olan gerçek hesabımıza girebilir; hem de demo hesaba giriş
yapabilir ya da yeni demo hesap açabilirsiniz.
1. Gerçek Hesaba Giriş:
Gerçek hesaba giriş kısmında sunucu ‘Oyak Yatırım – Real Oyak’ seçilmelidir.
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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.
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Ardından kişisel bilgiler doldurulur ve kayıt oluşturulur.

4. Ekranlar:
Hesaba giriş yapıldığında ilk olarak fiyatlar sekmesi karşımıza çıkacaktır. Burada, çeşitli pariteleri
görmek mümkündür. Yeni bir parite eklemek istediğinizde, sağ üst köşedeki ‘+’ dan ‘Sembol Ekle’
menüsüne ulaşmak mümkündür. Burada arzu ettiğiniz paritenin grubuna girip ekleyebilirsiniz.
Sayfadaki yeşil ‘+’ butonuna bastığınızda ve sağ üstten ‘bitti’ butonuna bastığınızda ‘Fiyatlar’
sekmesinde eklediğiniz parite de görünecektir.
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Listedeki bir pariteyi silmek için ise, üst kısımda bulunan ‘Gelişmiş’ kısmından sekmeyi seçerek çöp
kovası simgesine basılır ve o paritenin silinmesi sağlanır.

Bir parite ile ilgili detaylı bilgiye erişmek için ise, o parite ile ilgili detay kısmına girilebilir. Bir paritenin
üzerine basıldığında, aşağıdaki ‘İşlem’, ‘Grafik’ ve ‘Detaylar’ kısmı gelmektedir. Burada ‘Detay’
sekmesinden ilgili paritenin swap, spread, basamak gibi bilgilerine erişilebilir.
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Bir paritenin grafiğini açmak istediğinizde, aşağıdaki grafik
sekmesinden faydalanabilirsiniz. Bu grafik sekmesinde,
dakikalık, 15 dakikalık, saatlik gibi farklı periyotlar bulmak
mümkündür. Ayrıca mum ya da çizgi grafik seçenekleri
mevcuttur. Grafik ayarlarına ise sağ üst köşedeki çıkrıklı
grafik simgesinden ya da ‘Ayarlar’ sekmesindeki ‘Grafik
Ayarları’ menüsünden ulaşabilirsiniz.

İşlem sekmesinde, teminat durumunuzu, açtığınız
pozisyonları görmek mümkündür. Buradan teminat seviyesi
de takip edilebilir.
Yeni işlem girmek için bir grafik üzerine basılabilir ya da
‘Fiyatlar ’ sekmesi içinde bir paritenin üzerine basılarak
işlem girilmesi sağlanabilir.
Burada emir tipleri ve parite aşağıdaki gibi seçilebilir. Emir
tipleri ile ilgili detaylı bilgiyi, web sitemizdeki emir tipleri
kısmından alabilirsiniz.
İşlem girilmek için ilgili kısımlara girildiğinde aşağıdaki gibi
bir ekran çıkacaktır:
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Girmiş olduğunuz pozisyon
aşağıdaki gibi ‘İşlemler’
sekmesinde görünecektir.
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Tarihçe kısmında, günlük, haftalık ya da aylık olarak yapmış olduğunuz bütün işlemlere ulaşabilirsiniz,
bu sayede anlık olarak hesap ekstrenize ulaşabilirsiniz.
‘Ayarlar’ sekmesinden ise programın tüm bileşenlerinin ayarlarına ulaşmak mümkündür. ‘Hesaplar’
sekmesinden hesap ayarlarına ulaşılabilir. Grafikler kısmında yine grafik ayarlarına girilebilir. Mesajlar
kısmında, platform üzerinden size yollanan e postalara ulaşabilirsiniz. Günlük kısmından ise hesapla
ilgili tüm detaylara ulaşılabilir, sistemin hesabınızla ilgili tuttuğu bütün logları içerir.
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