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1. Platform Hakkında
İlk açıklama
MetaTrader 4 platformu uluslararası mali piyasalarda ticaret için profesyonel ve güvenli bir platformdur.
Bu platform sayesinde tüm büyük döviz çiftlerine, endeksler üzerinde CFD, petrol ve petrol ürünlerine
erişim sağlıyorsunuz. Sistem, gereksinimleri düşük ve sezgisel çalışma alanı sunduğu için kullanımı
kolaydır.

Temel avantajlar
MetaTrader 4 aşağıdaki temel avantajları içerir:


Tüm pazarlara erişim - Forex, Emtia, Endeksler;



Sezgisel tasarım ve kolay kullanım;



Kişisel ve özel çalışma alanları oluşturma;



Beşinci ondalığa kadar bilgi;



Otomatik uzman (expert advisors) sistemleri ile Ticaret;



Nо Dealing Desk emir gerçekleştirme.
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2. Platformu Yükleme
Aşağıdaki bağlantıdan kurulum dosyasını indirebilirsiniz:
http://www.metatrader.benchmark.bg/files/BenchmarkMT.exe
Kurulumu başlatmak için Run butonuna tıklayın:

1. Şartları okuyun ve Yes butonuna ardındanda
Next butonuna tıklayın.

2. Platformu yüklemek istediğiniz dosyayı seçin ve
ardından Next butonuna tıklayın.

3. Kurulumu tamamlamak için Finish butonuna
tıklayın. Yükleme başarılıdır ve platform otomatik
olarak başlatılacak.
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3. Giriş
Platform açıldığında kullanıcı adı ve şifrenizi girin. Server alanından gerçek hesap için BenchMark-Real
veya demo hesap için BenchMark–Demo seçin. Hala bir demo hesabınız yok ise Dosya
bölümünden Hesap aç sekmesinden adımları takip edin.
Her seferinde bilgilerinizi tekrar tekrar yazmamak için Hesp bilgilerini sakla kutucuğunu işaretleyin.

Önemli: Yabancı bilgisayar
kullanıyorsanız bu kutucuğu
işaretlemeyin.

Sıkça öne gelen sorunlar
Eğer hesabınıza giriş başarılı oldu ise platformun sağ alt kısmından internet trafiği hakkında bilgi
görüntülenecektir:

Eğer aşağıdaki yazıyı görürseniz:

Aşağıdaki bilgileri kontrol edin lütfen:
 Doğru sunucuyu seçtiniz mi
 Giriş bilgilerinizin doğru olduğuna emin olun
 Eğer yardıma ihtiyacınız olur ise bize telefon ile veya canlı yardım bölümünden ulaşın
Eğer Bağlantı yok yazısı çıkar ise kontrol etmeniz gerekenler:
 Ticaret saatlerini kontrol edin: Pazartesi 00:15 ve Cuma 23:55 saatleri arasında
 İnternet bağlantınızı kontrol edin.
Eğer bağlantı durumu kırmızı ise ve Hesap yasaklanmıştır yazısı çıkar ise:

Lütfen bize telefon ile veya canlı yardım bölümünden ulaşın.
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4. Güvenlik Şifresi Değişimi
Hesabınıza giriş yaparken kullandığınız şifreyi değiştirmek için Araçlar bölümünden Seçenekler
sekmesine gidiniz. Ardından aşağıdaki pencere görüntülenecektir:

Değiştir butonuna tıklayın ve aşağıdaki pencere görüntülenecektir:

Eski şifrenizi girin lütfen. Ardından Yeni şifreyi girin ve Tamam butonuna tıklayın.
Önemli: Her yeni şifre en az 5 karakterden oluşmalıdır ve sayılı olan karakterlerden en az ikisini
içermelidir- küçük harf, büyük harf, sayı.
Parola değişiminin başarılı olduğundan emin olmak için Terminal menüsünden Günlük bölümüne gidin.
Günlük bölümünde aşağıdaki bilgi ortaya çıkmalıdır:
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5. Çalışma Alanını Özelleştirme
MetaTrader 4 platformunun çalışma alanı bu şekilde görüntüleniyor. Ekran kendi ihtiyaçlarınızı karşılamak
için özelleştirilebilir. Her bir pencere veya menü taşınabilir, kaldırılabilir, küçültülebilir veya büyütülebilir.

Çalışma alanında bulunan ana pencereler
 Ana menü – platformadki tüm komutlara ve işlevlere erişim;
 Araçlar menüsü – sık kullanılan fonksiyonlara hızlı erişim;
 Grafikler– Bir finansal enstrümanın fiyat geçmişi hakkında bilgi;
 Piyasa görünüm penceresi– tüm finansal araçlar ve piyasa fiyatları hakkında
bilgi sunar;
 Navigatör penceresi – tüm hesaplara (demo ve gerçek), göstergeler,
komutlara, otomatik ticaret sistemlerine hızlı erişim sağlar;
 Terminal penceresi –açık pozisyonların, bekleyen emirlerin yanı sıra
işlemlerin tam tarihi hakkında bilgi içerir.
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Araçlar menüsü
Grafik ayarları – eğer bu alan görüntülenmiyor ise adımları takip edin Görünüm  Araç çubukları
Grafikler

Bar grafiği (ALT+1)

Grafiği yakınlaştırmak

Çizgi grafiği (ALT+3)

Grafiği uzaklaştırmak

Mum grafiği (ALT+2)

Gösterge eklemek

Grafiği içe doğru kaydırmak

Zaman dilimleri

Grafiği otomatik olarak değiştirmek

Şablonlar

Çizgisel çalışmalar - eğer bu alan görüntülenmiyor ise adımları takip edin Görünüm  Araç
çubukları Çizgisel çalışmalar

Yatay çizgi eklemek

Gann Izgara

Dikey çizgi eklemek

Gann Fanı

Trend çizgisi eklemek

Trend kanalı çizmek

Fibonacci analizi

Fibonacci Fanı

Grafikte zaman aralıkları – eğer bu alan görüntülenmiyor ise adımları takip edin Görünüm  Araç
çubukları Zaman aralığı

Bu bölümden grafikteki zaman aralıklarını ayarlayabilirsiniz. BenchMark MetaTrader 4 platformu 9 periyot
içerir – bir dakikadan bir aya kadar. Dakikalar М sembolü ile, saat grafikleri Н sembolü ile, günlük
grafikler D sembolü ile, haftalık W, aylık MN sembolü ile görüntülenir.

8

Grafikler
Grafikler bir finansal aracın fiyat hareketleri hakkında bilgi sunar. Tarihsel hareketler teknik analizine
dayalı ve dolayısıyla grafik işlevselliği gelecekteki piyasa hareketlerini tahmin etmede çok önemlidir.
MetaTrader 4 platformunda aşağıdaki grafik türleri mevcuttur:
Çizgi grafiği (ALT+3)

Çizgi grafikleri en basit grafiklerdir. Nispeten küçük bir alanda tarihsel verilerin büyük bir hacmini
karşılayabilen çizgi grafiği, uzun bir zaman aralığında izlenmesi için uygundur.
Bar grafikleri (ALT+1)

Grafikteki her bir dikey çubuk(bar) ayrı bir dönemi temsil eder. Örneğin zamanlama 5 dakika(M5) olarak
ayarlı ve her bir bar 5 dakikada bir piyasa hareketleri hakkında bilgi içerir.
Bar grafiği çizgi grafiğine göre dört kat daha fazla bilgi gösterir. Kapanış fiyatınının yanı sıra,
Her bir çubuk en yüksek, en düşük ve her dönem için açılış fiyatını gösterir.

9

Mum grafiği (ALT+2)

Mumlar, Çubuk grafiğinin bir formudur. Tek fark her periyot için açılış ve kapanış fiyatınının arasında
mesafenin rengidir.

Öneri:Sadece mum grafiğine dayalı teknik analiz
mevcuttur.

Mumlar hakkında
Mum grafikleri üç bölümden oluşur: Mumun gövdesi, Alt gölge ve Üst gölge. Mumun
gövdesi açılış ve kapanış fiyatı arasındaki farkı gösterir. Mumun gövdesinden en üst
mesafeye kadar olan aralık Üst gölgedir ve mumun gövdesinden en alt kısıma kadar olan
mesafe Alt gölgedir.

Grafikteki bazı ayarları değiştirmek için,örneğin rengini, Grafikler menüsünden Seçenekler bölümüne
gidin. Veya sadece F8 butonuna tıklayın.

OHLC = Açılış, Dip, Zirve,
Kapanış
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Piyasa görünüm penceresi
Bu pencere hesabınızdaki görünen araçlar için tüm borsa fiyatlarını
içerir. Varsayılan olarak bu pencere sol tarafta görüntülenir.
Eğer pencereyi görmüyorsanız Görünüm menüsnden Piyasa
durumu seçin veya CTRL+M tuşlar kombinasyonunu kullanın.
Veya menüden bu butona

tıklayın.

Sağ buton ile menüye tıkladığınızda bir çok seçenek önünüze
çıkacaktır: Yeni emir, Grafikler, Semboller ve diğerleri.
Tüm araçları görebilmeniz için Tümünü göster seçeneğine tıklayın.

Navigator penceresi
Bu pencere tüm hesaplara (demo ve gerçek), göstergelere, komutlara, otomatik ticaret sistemlerine hızlı
erişim sağlar. Varsayılan olarak pencere sol tarafta yer alıyor, ancak sizin talebiniz üzerine hareket
ettirebilirsiniz.

Hesaplar bölümünde size ait tüm hesaplar
görüntülenir. Sadece tek bir tıklama ile bir hesaptan
diğer hesaba geçiş sağlayabilirsiniz.

11

Terminal penceresi
Bu pencere açık pozisyonların, bekleyen emirlerin yanı sıra işlemlerin tam tarihi hakkında bilgi içerir. Eğer
bu pencere görüntülenmiyor ise Görünüm bölümünden Terminal seçeneğini işeretleyin veya CTRL+T
tuşlar kombinasyonunu kullanın.

İşlem –açık pozisyonların ve bekleyen siparişlerin bir listesini bulabilirsiniz.
Hesap geçmişi – kapalı pozisyonlar hakkında bilgi içerir.
Sinyaller– Kullanılan sinyalleri görebilirsiniz.
Posta – Gelen ve giden mesajları içerir.

Geçmiş otomatik olarak yüklenmez.
Sayfayın üzerine tıklayın ve rapor
oluşturmak için tarih ve zaman seçin.

Günlük– Platform sayesinde gerçekleştirdiğiniz tüm işlemler hakkında bilgi.
Veri penceresi
Grafik penceresinin üzerinde pozisyon ile ilgili tüm bilgileri içerir.

Eğer pencere görüntülenmiyor ise
sembolünün üzerine
tıklayın. Bu işlemi Görünüm bölümünden Durum çubuğunu
seçerek veya CTRL+D tuşlar kombinasyonunu kullanarak
gerçekleştirebilirsiniz.

Şablonlar
Eğer aynı parametreleri ve aynı göstergeleri kullanıyorsanız şablon ekleyebilirsiniz. Tek bir tıklama ile
grafiğin üzerine şablon ekleyebilirsiniz. Şablon olarak saklayabileceğiniz en önemli şeyler şunlardır:

 Grafik türü, rengi ve boyutu
 Çizgiler
 Kullanılan uzman sistemler
 Teknik göstergeler ve ayarları
Şablon eklemek veya yüklemek için grafiğin üzerine tıklayın ve Şablon sekmesini seçin.
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Profiller
Profil deseni şablonlara benzer, ancak profiler tüm bir grafik grubunu korumanın yoludur. Her son
çıkışınızdan sonra hesabınıza giriş yaptığınızda hesabınızı çıkış yapmadan önceki durumda bulacaksınız.
Profilinizi yönlendirmek için Dosya seçin ve ardından Profiller veya

semböline tıklayın.

Farklı profileri kaydederek kombinasyon serileri açabilirsiniz CTRL+F5 (Sonraki profil). Shift+F5
kombinasyon butonlarını kullanarak önceki profili açabilirsiniz.

Uyarılar
Sinyaller bölümü bir maliye olayı için ses yerleştirmenize izin verir. Bu bölüme sağ buton ile tıklayın ve
açılan menüden Oluştur seçenğini tıklayın.

Ardından aşağıdaki parametreleri içeren bir pencere görüntülenecektir:

Kendi sinyalinizi eklemek için bir ses dosyası seçin. Tüm alanları doldurduktan sonra Tamam tuşuna
tıklayın. Ardından sinyal Sinyaller bölümünde görüntülenecektir.
Belirtilen koşul yerine getirldiği taktirde sinyal aktif hale gelecektir. Zaman alanı sinyalin tekrarları
arasındaki zamanı gösterir. Tekrar alanı sinyalin tekrarlanma miktarını görüntüler. Fiyat belirtilen sınıra
ulaştığında tekrarlama durdurulur.
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6. Ticaret Yapmanın Temelleri
İhtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde ekranı özelleştirdikten sonra işlem yapmaya başlamanın zamanı
gelmiştir. Bu bölümde pozisyonların açılışını, kapanışını, emir türlerini ve emir değiştirmeyi inceleyeceğiz.

Pozisyon açma
Pozisyon açmak için Yeni emir penceresini kullanmanız gerekir. Bunu yapmanın bir kaç yolu vardır:

 Araçlar > Yeni emir adımlarını takip edin veya
 Piyasa gözlemi penceresinden enstrümanın üzerine iki defa tıklayarak veya
 Piyasa gözlemi penceresinden farenin sağ butonuna tıklayarak ve ardından Yeni emir
seçerek veya
 Terminal penceresinde sağ butona tıklayarak ve Yeni emir seçerek veya
 F9 butonunu kullanarak

Ardından aşağıdaki pencere görüntülenecektir:

Piyasa emirlerinde Stop ve Limit
emri sadece pozisyon açıldıktan
sonra eklenebilir.

Pencerenin içerdikleri:
 Entsrüman seçin

 Miktarı girin

 Emir türünü seçin (Piyasa veya
Bekleyen emir)
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 Satmak için kırmızı butona ve almak için
mavi butona tıklayı
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Emir türleri
Piyasa emirleri
Piyasa emirleri piyasada en iyi fiyat ile pozisyon açmak anlamına gelir. Piyasa fiyatına al veya Piyasa
fiyatında sat işlemleri arasında seçtikten sonra aşağıdaki pencere görüntülenecektir.

Önemli: Özellikle fiyatların çok değiştiği piyasalarda emri yerleştirirken görüntülenen
fiyat ve emir kabul edildiğinde aktif olan fiyat aynı olmayabilir. Bu farklılık size avantaj
veya dezavantaj sunabilir. Daha fazla bilgi için No Dealing Desk işlem sayfasını
inceleyin.

Bekleyen emirler
Bekleyen emirler, bir pozisyon açtığınız zaman geçerli piyasa fiyatından başka bir fiyat belirtmenize izin
verir. İstenen fiyat seviyesine ulaşana kadar piyasa işlemlerini izlemenize gerek yok. Belirtilen fiyata
ulaşıldığında bekleyen emir piyasa emrine dönüşür ve işleme alınır. Belirlediğiniz fiyatın yanı sıra bir
emrin bitiş tarihinide belirleyebilirsiniz.
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Dilediğiniz parametreleri girdikten sonra Yerleştir butonuna tıklayın. Aktif etmiş olduğunuz emir
pozisyonlar penceresinde görüntülenecektir.

Dört bekleyen emir türü arasında seçim yapabilirsiniz:

Buy Limit– Fiyatın şu anki seviyesinden daha düşük bir seviyeye geleceğinin beklenmesi durumunda
kullanılacak olan alış emridir.
.

Buy Stop - Piyasada işlem
görmekte olan fiyattan
daha yüksek bir fiyata alış
emri girmek için kullanılır.

Sell Limit – Fiyatın şu
anki seviyesinden daha
yüksek bir seviyeye
geleceğinin beklenmesi
durumunda kullanılacak
olan satış emridir.

Sell Stop – Piyasada işlem görmekte olan fiyattan daha düşük bir fiyata satış emri girmek için kullanılır.

Açık olan bir pozisyona Stop ve Limit emri yerleştirmek
Her açık olan bir pozisyona Stop veya Limit emri ekleyebilirsiniz. Onlar sayesinde pozisyonu ne kadarlık
bir kazanç veya ne kadarlık bir kayıp miktarında kapatmak istediğinizi belirtiyorsunuz.

Stop Loss (Zararı durdur)- İleriye yönelik pozisyon kapatma emridir ve bu emir türünün işlevi Zararı
sınırlamak amacıyla açık olan pozisyonu belirli bir fiyattan kapatmaktır.
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Take Profit (Karı al)- İleriye yönelik bir pozisyon kapatma emridir ve bu emir türünün işlevi pozisyonu
karla sonlandırmaktır.

Takip eden zarar durdurucu
Hareketli Stop Loss normal Stop Loss emrinin bir
şeklidir. Hareketli Stop Loss emri piyasa fiyatından sabit
bir mesafeye yerleştirilmiştir. Piyasa fiyatı sizin için
olumlu bir yönde hareket ettiği zaman Hareketli Stop
Loss emride yerini değiştirir. Piyasa fiyatı sizin için
olumsuz bir yönde hareket ettiği zaman Hareketli Stop
Loss emri en son ulaştığı seviyede sabit kalır.
Artık açık bir pozisyona Hareketli Stop Loss emri
eklemeniz için farenin sağ düğümesini tıklayın ve açılan
menüden Takip eden zarar durdurucu seçin.

Önemli: Takip eden zarar durdurucu sunucuya değil yerel bilgiasayar üzerine
kaydedilir. Bu nedenden dolayı sadece ticaret platformu aktif olduğunda Takip eden
zarar durdurucu güncellenir. BenchMark MetaTrader platforumunu her zaman açık
tutmak istiyorsanız MetaTrader VPS kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için sitemizde
MetaTrader VPS bölümünü inceleyin.

Emir değiştirme
Pozisyon açıldıktan sonra farenin sağ butonuna tıklayın ve açılan menüden Değiştir veya Sil sekmesini
seçin. Aynı pencereyi Stop veya Limit alanına iki defa tıklayarakta aktif edebilirsiniz.
Ardından ek bir pencere görüntülenecektir. Bu ek pencereden yeni Stop ve Limit emri ekleyebilirsiniz
veya artık ekli olan Stop ve Limit emirlerini düzenleyebilirsiniz.
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Pozisyonları kısmen kapatmak
Açık pozisyon hacminin bir kısmını kapatabilirsiniz. Bunu yapmak için pozisyonunun üzerine iki defa
tıklayın ya da farenin sağ butonu ile üzerine tıkladıktan sonra Pozisyonu kapat seçin.
Ardından aşağıdaki pencere görüntülenecektir:

Göstergeler
Teknik analiz göstergeleri fiyatın matemetiksel dönüşlerini veya hacmini gösterir. Genellikle gelecekteki
piyasa hareketlerini tahmin etmek için kullanılır. Pozisyonların açılması veya kapanması ile ilgili kararlar
teknik göstergelere dayanarak verilir.
Gösterge bölümüne erişim sağlamak için Ekle menüsünden Göstergeler sekmesine tıklayın veya
Sembolünü seçin.
Göstergelerin ayarlarını düzenlemek için size uygun göstergeyi seçin ve Düzenle butonuna tıklayın.
Alternatif olarak üzerine iki defa tıklayabilirsiniz. Seçtiğiniz göstergenin değişiklilerini
gerçekleştirebileceğiniz bir pencere açılacaktır.
Herhangi bir göstergeyi silmek için Göstergeyi sil seçiniz.
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7. Uzman Sistemleri
MetaTrader platformu otomatik uzman sistemleri ile ticaret sağlar. (Expert Advisors).
Uzman sistemleri MetaQuotes Language 4 (MQL 4) tarafından yazılmış uzman sistemleridir. Uzman
sisteminin aracılığıyla özel göstergeler, komut dosyaları ve kütüphaneler oluşturabilirsiniz.
Sistemin kaynak kodları MetaEditor 4 IDE (Integrated Development Environment) tarafından yazılmıştır.

Uzman sistemi kullanmanın avantajları
 İşlemleri otomatik yürütmek
 Ticaret stratejilerini geçmiş veriler üzerinde test etmek
 Teknik göstergeleri programlama
 Komut dosyaları oluşturmak
 Sık kullanılan programları saklamak için kütüphane oluşturmak
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