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Kılavuzdaki tüm isimler orjinal hali ile kulanıllır.

1. Sisteme giriş
Cep telefonunuzdan işlem yapmaya başlamak için ilk önce Google Play Market'ten veya iTunes,
AppStore'dan işletim sistemine bağlı olan MetaTrader platformu yüklemeniz gerekir.
MetaTrader platformu Android OS 2.1 işletim sistemi veya iOS herhangi bir sürümünü kullanarak akıllı
telefonlar ve tabletler tarafından kullanılabilir. Düzenli olarak platform güncellemeleri yapmanız tavsiye
edilir. Bu size gelişmiş özellikler ve daha fazla istikrar sağlayacaktır.
Kurulumdan sonra simgeye tıklayarak uygulamayı başlatın.

Hesaba giriş/Yeni demo hesabı aktif etmek
Uygulamayı ilk defa çalıştırdığınızda aşağıdaki önerileri göreceksiniz:
1.

Login with existing account – aktif hesabınız var ise bu opsiyonu seçiniz;

2.

Open demo account – yeni hesap aktif etmek istiyorsanız bu opsiyonu seçiniz.
Android

iOS
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Platformun arayüzü
MetaTrader için tüm mobil platformların arayüzü iki bölümden oluşmaktadır - programın anafonksiyonları
arasında geçiş yapmak için tasarlanmış birincil çalışma alanı ve bir alt panel.

Android

iOS

Alt paneli kullanarak aşağıdaki bölümlere gidebilirsiniz:


Quotes – finansal araçları içeren pencere



Charts – grafikleri içeren pencere



Trade – hesabın durumunu gösteren ve pozisyonların yönetimini sunan bir pencere



History – işlemler hakkında bilgi içeren pencere



News – haberleri görüntüleyen bir pencere



Messages – pencere ticaret mesajları ve bildirimleri görüntüler



Settings – bu pencere parametleri ayarlamak için kullanılır



Journal – platform günlüğünü görüntüler
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2. Borsa fiyatları
Bu bölüm gerçek zamanlı finansal araçların fiyatlarını izlemek için kullanılır. Bölüme gidebilmek için
uygulamanın ekran panelindeki Quotes butonunu kullanın.

Aşağıda yazılı olan bilgiler her bir araç için geçerlidir:


Finansal enstrumanın adı



Alış fiyatı



Satış fiyatı



Spread



Borsa fiyatları en son güncellenmesi



Gün için en düşük “Satış fiyatı”



Gün için en yüksek “Alış fiyatı”
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Sembol ayarları
Bu ayarlarda belirli bir araç ile ticaret koşullarını inceleyebilirsiniz. Bu menüyü Borsa fiyatları
bölümünden, Ayrıntılar seçeneğine tıklayarak açabilirsiniz

Android

iOS

Üst pencere EUR/USD işlem aracının ticaret koşullarını görüntüler:



Symbol name and description – araç adı ve kısa açıklama;



Digits – ondalık nokta sonrası hane sayısı;



Contract size – 1 lota eşitdeğer ticaret hacmi;



Margin currency – marj gereksiniminin geçerli olduğu para birimi;



Profit currency – kazancın geçerli olduğu para birimi;



Trade – seçilen enstrüman için piyasa erişimi (tam erişim, sadece kısa pozisyonlar, sadece uzun
pozisyonlar veya yasaklanmış ticaret);



Execution – işlem gerçekleşme türü;
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Semboller
Quotes bölümden sembol ayarlarını yapılandırabilir ve özelleştirebilirsiniz. Bu pencereyi açmak için ilk
önce Menu butonuna ardından Symbols butonuna tıklayın.

Android

iOS
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3. Grafikler
Grafikler, finansal araçların fiyatlarında tarihsel değişimi göstermektedir. Bu pencere grafik ayrıntılarını
ve unsurlarını içerir.

Android

iOS

Grafik açma
Bir grafik aracını açmak için panelin altındaki Chart kısmına tıklayın. MetaTrader mobil platformu
sürümünde grafik üzerinde gösterilebilir fiyat verileri derinleme sınırı vardır. Verilerin uzunluğu mobil
cihaza göre değişir, ancak 1 500 barı geçemez. Sınıra ulaşıldığında, grafiğin üst kısmında Maximum
bars limit mesajı görüntülenecektir.
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Zaman periyotları
1 dakika ile 1 gün, ekranın sol tarafında konumlandırılmış - MetaTrader mobil platformu size grafik
üzerinde 9 farklı zaman dönemleri arasında seçim sağlar. Ekranın alt kısmındaki Chart Timeframe
tıklayarak farklı zaman periyotları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Göstergeler
Gösterge, gelecekteki fiyat değişikliklerini ve/veya hacimlerin matematiksel dönüşümünü gösterir. Teknik
göstergelere dayanarak pozisyon açılır veya kapatılır. Göstergeler penceresini görebilmeniz için bu
butona tıklayın.
Android

iOS

Göstergelerin listesini açmak için, Ekle butonuna bir defa tıklayın. Gösterge seçin, ayarları istediğiniz gibi
kurun ve Done butonuna tıklayın.
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4. Ticaret
Doğrudan grafik üzerinden işlem yapmak için ekranın sağ üst köşesinde + butonuna tıklayın.
Mali piyasalarda kar elde etmek için basit bir kural geçerlidir: ucuz satın al ve daha pahalı sat. IOS için
mobil platform MetaTrader'ın temel özelliklerinden biri finansal araçların alım ve satımı için geniş
fırsatlar sağlamasıdır.
Ticaret bölümü mevcut pozisyonları ve bekleyen emirlerin yanı sıra cari hesap durumunu içerir. Bu
bölüme geçmek için uygulamanın alt panelini kullanın ve Trade kısmına tıklayın.
Android

iOS

Hesap
Bu sekmede aşağıdaki bilgiler görüntülenir:


Profit, currency – mali sonuç ve hesapta kullanılan para birimi;



Balance – açık pozisyonların sonucuna bakılmaksızın hesap'taki mevcut para miktarı;



Equity – açık pozisyonlar dikkate alınarak hesap'taki mevcut para miktarı;



Margin – marj gereksinimlerini karşılamak için gerekli fonlar;



Free margin – açık pozisyonları korumak için kullanılabilecek ücretsiz marj;
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Margin level – Equity ve Margin arasındaki oran.

Pozisyonlar
Cari açık pozisyonlar bu bölümde görüntülenir. Burada oğeler hakkında sadece kısa bilgi
görüntülenir. Ayrıntılı bilgileri görebilmek için bir kez istediğiniz konumun üzerindeki çizgiye tıklayın.

1. Symbol – Bu alan, ticari operasyonlara katılan finansal enstrüman adını gösterir;
2. Type – ticari işlem türü, Buy – uzun pozisyon ve Sell – kısa pozisyon;
3. Volume – pozisyon hacmi;
4. Price – pozisyonun açılış fiyatı;
5. Price – finansal aracın cari fiyatı;
6. Profit –pozisyon sonucu (kar veya zarar);
7. Time – pozisyonu açma zamanı. Kayıt aşağıdaki biçimde sunulmuştur YYYY.MM.DD.HH:MM
(yıl.ay.gün.saat:dakika);

8. Comment – yorum, sadece MetaTrader 5 PC sürümü üzerinden eklenebilir;
9. S/L – Stop Loss sipariş seviyesi. Boyle bir sipariş yok ise, belirlenmiş alana sıfır yazılır;
10. T/P – Take profit sipariş seviyesi. Boyle bir sipariş yok ise, belirlenmiş alana sıfır yazılır;
11. Swap – bu alanda swap hesaplanır (faiz);
12. Commision – ticari işletme komisyonu (MetaTrader 5 platformunda komisyon
uygulanmamaktadır).
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Emirler
Bu bölümde bekleyen emirler görüntülenir. Bekleyen Emir, belirli bir fiyatta bir finansal enstrümanın
satış-alımı için bir emirdir. Bu bölümde bekleyen sipariş hakkında kısa bilgi görüntülenir. Daha fazla
bilgi için üzerine bir kez tıklayın.

Piyasa fiyatı bekleyen emir seviyesine yakın olduğu zaman yukarıdaki pencere yeşil renge dönüşür.

1. Symbol – Bu alan ticari operasyonlara katılan finansal enstrüman adını gösterir;
2. Type – ticari işlem tipi: Sell Limit, Sell Stop, Buy Stop, Buy Limit, Buy Stop Limit ve
Sell Stop Limit;

3. Volume – pozisyon hacmi;
4. Price – bekleyen pozisyon fiyatı;
5. State – bekleyen siparişin mevcut durumu: Started, Placed;
6. Time – bekleyen siparişin verildiği zaman;
7. Comment – yorum, sadece MetaTrader 5 PC sürümü üzerinden eklenebilir;
8. S/L – Stop Loss sipariş seviyesi. Boyle bir sipariş yok ise, belirlenmiş alana sıfır yazılır;
9. T/P – Take profit sipariş seviyesi. Boyle bir sipariş yok ise, belirlenmiş alana sıfır yazılır;
10. Price – finansal aracın cari fiyatı;
11. # - bekleyen siparişin benzersiz numara tanımlayıcısı.

Pozisyon açma
Yeni bir pozisyon açmadan önce aşağıdaki alanları doldurmanız gerekir:


Volume - lot değerinde pozisyon hacmi;



Symbol – ticaret yapmak istediğiniz enstrüman sembolü;



Trade operation type – Bu alan işlem türünü belirtir. Bu Instants executionidir.

Pozisyon açmak için Buy/Sell butonuna tıklayın:
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Android

iOS

Yeni bir pozisyon açmadan önce aşağıdaki alanları doldurmanız gerekir:


Volume – bu alana dilediğiniz işlem hacmini yazın;



Symbol – işlem yapmak istediğiniz aracın sembolünü seçin.

Pozisyon için istenen parametreleri ayarladıktan sonra Sell veya Buy butonuna tıklayın.
Onlar sayesinde piyasa fiyatında satış veya alış emirleri yerleştiriyorsunuz. Stop Loss ve Take
profit değerleri sadece pozisyon açık olduğunda ayarlanabilir.
Kaybı sınırlamak için (Stop Loss) veya karı toplamak için (Take profit) pozisyonları yerleştirmek için
SL/TP seçeneklerine tıklayın.
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Pozisyonları kapatmak
Bağlam menüsünden Ticaret kısmından Close position seçiniz.
Android

iOS

Close butonuna bastıktan sonra pozisyon tamamen katılacaktır.

Bekleyen emir yerleştirme
Bekleyen emir yerleştirmek için Menu butonuna tıklayın ve New order seçeneğine gidin.
İlk pencerede aşağıdaki parametreleri girin ve Next butonuna tıklayın:


Volume – lot değerinde işlem hacmi;



Symbol – ticaret yapacağınız aracın sembolü;



Trade operation type – bekleyen sipariş türü.
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Android

iOS

Yeni bir bekleyen emir aktif etmek için aşağıdaki alanları doldurmanız gerekir:


Price – bekleyen emir için aktivasyon fiyatı;



Stop Limit price – bu alan sadece Stop Limit emirleri için etkindir. Bekleyen emir aktif
edildiğinde Stop Limit pencere uygulaması açılacaktır;



Stop loss – bu alanda bekleyen emirin Stop loss seviyesi seçilir;



Take profit – bu alanda bekleyen emirin Take profit seviyesi seçilir;



Good Till Canceled (GTC) – bu seçenek, siz pozisyonu kendiniz kaldımadığınız sürece, aktif
kalmasını sağlıyor.

Bir bekleyen emirin parametrelerini değiştirmek için Trade bölümüne gidin ve bağlam menüsünden
Modify order seçin. Ekranı değerlerini değiştirmenizi sağlayacak ek seçenekler görünecektir. Tek
değiştirilmesi mümkün olmayan alan hacim alanıdır.
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5. Hesap geçmişi
Geçmiş bölümünden işlemlerinizin geçmişini görebilirsiniz. Geçmişi görmek için iki seçenek vardır:
Orders veya Deals. Pencerenin üst kısmından aralarında geçiş yapabilirsiniz:
Android

iOS

Yukarıdaki görüntüden emirlerin toplam sayısını, tamamlanan emirleri ve iptal edilen emirleri
görebilirsiniz.
Aşağıdaki pencereyi görüntülemek için seçilen pozisyonun üzerine bir defa tıklayın:
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1. Symbol – Bu alan ticari operasyonlara katılan finansal enstrüman adını gösterir;
2. Type – ticari işlem tipi, Buy – uzun pozisyon ve Sell – kısa pozisyon;
3. State – bekleyen siparişin mevcut durumu: geçekleşen, iptal edilen veya kısmen
gerçekleşen;

4. Volume – pozisyon hacmi;
5. Price – işlemin gerçekleşeceği cari fiyat;
6. Execution time – işlemin gerçekleşme zamanı;
7. Time – pozisyonu açma zamanı. Kayıt aşağıdaki biçimde sunulmuştur YYYY.MM.DD.HH:MM
(yıl.ay.gün.saat:dakika);

8. Comment – yorum, sadece MetaTrader 5 PC sürümü üzerinden eklenebilir;
9. Order – İşlemin benzersiz kimlik numarası;
10. S/L – Stop Loss sipariş seviyesi. Boyle bir sipariş yok ise, belirlenmiş alana sıfır yazılır;
11. T/P – Take profit sipariş seviyesi. Boyle bir sipariş yok ise, belirlenmiş alana sıfır yazılır.
İşlemler
Hesap geçmişi sekmesinin Deals menüsünden yapmış olduğunuz işlemlerin sonucu ile birlikte toplam
yapılan fonlama, hesap durumu ve açık pozisyonların sonucunu görebileceksiniz:
Android

iOS
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6. Hesaplar
Bu bölüm size ticaret hesabınızın yönetilmesini sağlar. Hesaplar sekmesini açmak için Account
butonuna tıklayın.

Şu anda bağlı olan hesapların sayısı üst pencerede görüntülenir. Sunucu ve şu anda bağlı olduğunuz
bağlantı bilgileriniz aşağıda gösterilmiştir:


Server – şu anda bağlı olduğunuz sunucunun adı;



Point – terminal sunucuya bağlı olduğunuz erişim noktası adı.

Hesap sahibi adı, sunucu, kaldıraç, hesap bakiyesini, hesap numarası ve isim hakkında daha fazla bilgi
edinmek için İnformation butonuna tıklayın.

Hesap yönetimi
Sunucuya bağlı her bir hesap otomatik olarak kaydedilir. İstediğiniz hesaba girmek için hesap üzerine bir
defa veya Login butonuna tıklayın.


Adding accounts – yeni bir demo hesap oluşturmak veya var olan bir demo ve gerçek
hesaba giriş sağlamak için pencerenin üst kısmındaki
butona tıklayın;



Deleting accounts – listeden hesap silmek için parmağınız ile sola kaydırın. Ardından
Delete butonuna tıklayın.
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Demo hesap aktif etme
MetaTrader Android mobil platformu kullanarak iki tür hesap ile işlem gerçekleştirebilirsiniz: demo ve
gerçek. Demo hesapları aynı koşullar altında uluslararası mali piyasalarda işlem için izin verir, aynı anda
ticaret stratejisi test etmek için iyi bir fırsattır ve gerçek para kaybetme riski yoktur.

Yeni bir demo hesap açmak için yukarıda gördüğünüz pencereden Open a personal demo account
seçeneğine tıklayın.
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Sunucu seçme
Bu bölümde BenchMark Finance ve BenchMark Server seçin. Sunucuya katılmak için alanın üzerine
bir defa tıklayın.

Oluşturmak üzere olduğunuz demo hesap için aşağıdaki bilgileri girmeniz gerekir:


Name – hesap sahibi adı – en az 8 karakter içermelidir;



Phone – telefon numarası;



E-mail – e-posta adresi;



Account type – hesap türü;



Leverage – kaldıraç oranı (örneğin 1:200);



Deposit – ilk fonlama miktarı.
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Kaydınızı tamamlamak için pencerenin üst kısmında bulunan Create butonuna tıklayın:
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Şifre değiştirme
Android için Metatrader platformu şifrenizi değiştirmeye izin verir. Bunu yapmak için Accounts
sekmesine gidin ve Menu butonuna tıklayın. Ardından Change password seçin.



Current password – bu alana şu an mevcut olan şifrenizi yazmanız gerekir;



Change master password/Change investor password – değiştirmek istediğiniz şifreyi seçin;



New password – bu alana yeni şifreyi yazın;



Password confirmation – yeni şifreyi tekrar onaylayın.
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7. Ayarlar
Mobil Metatrader platformunun ayarlarını açmanız için Menu butonuna tıklayın ve Settings kısmını
açın:
Android

iOS

Üst pencerede aşağıdaki ayarları bulabilirsiniz:


Advanced mode – tam ve sınırlı modlar arasında geçiş;




Accounts — hesap ayarları;
OTP – şifre üretici bölümü;



Messages — alınan bildirimlerin geçmişi;



Order sounds – işlem sesini açar veya kapatır:



Candlestick – müm grafiği görüntülenmesi;



OHLC – bu ayar, en yüksek ve en düşük fiyatı görmek için izin verir;



Data window – Crosshair seçeneği grafikteki her noktanın aktif göstergelerin değerlerini
görmek için izin verir;



Show Volumes – hacimlerin görünümü için farklı seçenekler gösterir: görüntülenmek, gizlemek
veya tik hacimleri.
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8. Bildirimler
Belirli bir fiyata ulaşıldığında Android platformu Metatrader 5 bildirim göndermeyi destekler.
Bildirimler, PC'nizde bulunan platformun kurulum sürümünden mobil cihazınıza gönderilebilir kısa metin
mesajlardır.

Bildirimlerin büyük bir önemi olabilir. PC'nizde aktif Uzman sistemi varsa, yeni bir sinyal ortaya çıktığı
taktirde bildirim alabilirsiniz. Nerede olursanız olun mobil cihazınız üzerinden sinyal bilgisi aldıktan sonra
Metatrader yoluyla anlaşma sonucuna varabilirsiniz. Ayrıca sinyaller traderlar platformların en son
güncellemeleri yapmasına izin verir.
Uygulama açık veya kapalı olsa bile bildirim alabilirsiniz. Tek gereken interenet ağına bağlanmış
olmanızdır. Bildirimler mobil cihazınızda bildirim merkezinde alınır:
Android için MetaTrader 5 platformunun bildirimleri eksiksiz saklanır ve istediğiniz herhangi bir
zamanda Messages bölümünde görülebilir. Tüm bildirimler 5 kategoriye ayrılır:






Chat – anında mesaj almak.
Broker – broker tarafından gönderilen mesajlar.
Terminal – müşteri terminalinden gönderilen mesajlar.
Community - MQL.community hizmetleri ile ilgili bildirimler: yeni Freelance yorumlar, Code
Base’de yayınlarında durum değişikliği, yeni bildirimler mesajları ve vb..
Other – diğer bildirimler.
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Mesajlar

Bu bölüm aldığınız bildirimlerin geçmişini görüntülemenizi sağlar. Bu bölüme gitmek için Menu butonuna
ve ardından Messages butonuna tıklayın. Bir bildirim aldığınızda aşağıdaki pencereler görüntülenecektir:

Okumak için bir kez bildirimin üzerine tıklayın. MetaTrader otomatik olarak aktif edilecektir. Okunmamış
bildirimlerin rengi farklı görüntülenir.
Bildirimleri silmek istediğinizde tek tek veya grup halinde yapabilirsiniz. Seçtiğiniz bir bildirimi silmek için
üzerine ve ardından Delete butonuna tıklayın. Bildirimlerin tamamını silmek için pencerenin üst
kısmından Delete butonuna tıklayın ve ardından silme işlemini onaylayın.

Benzersiz kimlik numarası
MetaTrader mobil platformu yüklendikten sonra, her kullanıcıya benzersiz bir kimlik numarası atanır. Bu
numara mobil sürüme platform masaüstü sürümünden bildirimleri göndermek için kullanılır. Benzersiz
kimlik numarası Messages penceresinin alt kısmında görüntülenir.
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9. Android tabletler versiyonu
Android için MetaTrader tablet ile kullanım için özel bir arayüz sağlar. Tabletinizi çalıştırdığınızda bu
arayüz otomatik olarak devreye girer.
Tablet versiyonunun işlevselliği cep telefonları versiyonu ile aynıdır. Belirli öğelerde çok az bir fark vardır.
Bu bölüm size MetaTrader tablet versiyonu sürümü üzerinde açıklayıcı resimler sunuyor.

Temel Özellikler
Tabletler ile çalışma sürümünde ana unsurlar rakamlar ile görüntülenir:

o

Çalışma alanı üç ana menü içerir: Ayarlar, Grafikler ve Araçlar menüsü.


Ayarlar



Grafikler



Araçlar menüsü
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Ayarlar

Çalışma alanının bu bölümde size sağladıkları:



Hesap yönetimine geçiş;



Borsa fiyatları pencerisine geçiş;



Bildirimleri görüntülemek;



Ayarları değiştirmek;



Program hakkında bilgiye ulaşmak.

Grafikler
Grafikler üzerine sadece tek bir tıklama ile açılır.
Bu grafikler ile çalışmak için uygun bir menü:




Zaman aralığını değiştirmenize izin verir
Grafik göstergeleri eklemenize izin verir
Ok „Haç“ kullanmanıza izin verir

Grafiğin üst menüsü grafikte yeni siparişler ve sembolleri değiştirmenize izin verir.
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Araçlar menüsü
Araçlar menüsü bir çon fonksiyon içeren bir pencere ve size aşağıdaki işlemleri yapmanıza izin verir:





Açık ve bekleyen pozisyonların yönetimi
Bekleyen ve iptal edilen işlemlerin geçmişi
Haberleri görüntülemek
Günlük görüntülenmesi.

© 2015 BenchMark
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