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KURULUM
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• iTunes üzerinden 
AppStore /  
MetaTrader 4 
aratılır ve  cihaza
indirilir.



HESABA GİRİŞ
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• İndirim işleminden sonra uygulama
açılarak yeni bir demo hesabı için
‘kişisel bir demo hesap açın’ seçeneği
seçilir.

• Sistemde kayıtlı hesaba giriş için
‘ varolan hesabınıza giriş yapın ’  
şeçeneği seçilir.



HESABA GİRİŞ

01

• Gelen “Servers”ekranınasearch
alanına GedikForex yazılır.

• Uygulamaya giriş için ilgili alan seçilir.  

“GedikForex-Demo” veya “GedikForex-

Live”



META TRADER 4 IPHONE ve IPAD KULLANIM DETAYI
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• Kurumumuz tarafından 
hesabınız adına  verilen 
kullanıcı kodu ve şifreyle gerçek  
veya demo ortama bağlanıp  
işlemlerinizi 
gerçekleştirebilirsiniz.



META TRADER 4 IPHONE ve IPAD KULLANIM DETAYI
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• Ekranın alt kısmında yer alan ‘fiyatlara tıkladığınızda fiyat
hareketlerinin olduğu ekranı görebilirsiniz.

• Paritelerin bulunduğu ekranda üst tarafta düzenle basit,
gelişmiş ve artı işareti yer alan butonlar bulunmaktadır.

• Düzenle butonuna tıklayarak işlem yapmak  istemediğiniz 
pariteleri ekrandan kaldırabilir  veya paritelerin 
sıralamasını  değiştirebilirsiniz.

• Basit butonuna tıkladığınızda paritelerin  sadece alış ve 
satış fiyatlarını görebilirsiniz.

• Gelişmiş bölümünde ise paritelerin, alış satış fiyatlarını,
gördüğü en düşük ve en yüksek fiyatı ve spread farklarını
görebilirsiniz.

• İşlem yapmak istediğiniz pariteyi  ekranınızda görebilmek 
için sağ üst köşede  yer alan artıya tıklayarak dilediğiniz 
pariteyi  seçebilirsiniz.



META TRADER 4 IPHONE ve IPAD KULLANIM DETAYI
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• Grafik bölümünde istenilen paritenin  
teknik analizi yapılabilmektedir.

• Ekranın üst kısmında grafiklerdeki  
zamanla ile ilgili butonlar  
bulunmaktadır.

• Grafiğin üzerine tıkladığınızda ise işlem,  
göstergeler, nesneler, ayarlar ve iptal  
butonları ekrana gelmektedir.

• İptal butonuna tıkladığınızda da 
açılan  sekme kapanacaktır.



META TRADER 4 IPHONE ve IPAD KULLANIM DETAYI
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• İşlem butonuna

tıkladığınızda  grafiği 

açık olan paritede işlem  

açabilirsiniz.

• Grafiğe gösterge eklemek 
için  göstergeler sekmesini  
kullanabilirsiniz.



META TRADER 4 IPHONE ve IPAD KULLANIM DETAYI
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• Grafik üzerinde teknik çalışma için  
nesneler sekmesini  
kullanabilirsiniz.

• Grafik özelliklerini güncellemek  
için ayarlar sekmesini  
kullanabilirsiniz.



META TRADER 4 IPHONE ve IPAD KULLANIM DETAYI
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• İşlem bölümüne tıkladığınızda, açık  
pozisyonlarınızı, bu pozisyonlardan  
oluşan kar ya da zararı, varlığınızı,  
bakiyenizi ve marjin seviyenizi  
görebilirsiniz.

• Tarihçe bölümünde ise ekranın
üst kısmındaki butonlara
tıklayarak, günlük, haftalık,
aylık ve istediğiniz zaman
aralığındaki hesap geçmişinizi
görebilirsiniz.



META TRADER 4 IPHONE ve IPAD KULLANIM DETAYI
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• Ayarlar bölümünde ise 
hesaplar, anlık  şifre belirleme 
sistemi, mesajlar, grafik  
ayarları, posta kutusu, haberler, 
günlük  ve MT4 hakkında 
bilgilere ulaşılabilecek  
sekmeler yer almaktadır.



Platform Üzerinde İşlem Açma
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• Fiyatlar sekmesinde işlem  
yapmak istediğiniz 
paritenin  üzerine 
dokunduğunuzda  işlem, 
grafik, detaylar ve  iptal 
seçenekleri çıkacaktır.

• İşlem sekmesine tıkladığınızda volume  
bölümünden işlem hacminizi  
belirleyebilirsiniz.

• Emir tipini, Market Execution ( piyasa  
emri), Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell  
Stop bölümlerinden seçebilirsiniz.



Platform Üzerinde İşlem Açma
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• Bekleyen emir seçeneklerinden birini  
kullanmak istediğinizde, açılan  
ekranda, fiyat bölümünde emrin  
gerçekleşmesini istediğiniz fiyatı  
belirleyebilirsiniz.

• Zarar durdur veya kar al 
bölümlerine  tıklayarak zarar 
durdurma veya kar  alma fiyatlarını
belirleyebilirsiniz.

• Eğer bekleyen emrinizin belli bir
tarihte geçerliliğini kaybetmesini
istiyorsanız emir süresi bölümünden  
tarihi seçebilirsiniz.

• Emri gönder butonuna tıkladığınızda  
bekleyen emriniz gerçekleşecektir.



Platform Üzerinde İşlem Açma
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• Grafik bölümünden üzerinde  
bulunduğunuz paritenin 
grafiğini  açabilirsiniz.

• Detaylar bölümüne tıkladığınızda,  
üzerinde bulunduğunuz paritenin  
özelliklerini inceleyebilirsiniz.



İşlem Kapatma
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•Açık olan emrinizi İşlem bölümünden  
görebilirsiniz. Var olan emri kapatmak için  
emrin üzerine bir kez tıkladıktan sonra  
açılan bilgilerin üzerine basılı tuttuğunuzda  
Kapat, Değiştir, İşlem, Grafik ve İptal  
butonlarını görebilirsiniz.

• Emri kapatmak için Kapat 
butonuna  ardından Close
butonuna tıkladığınızda emrin 
kapanma işlem  gerçekleşecektir.



İşlem Kapatma
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• Değiştir seçeneğine tıkladığınızda zarar  
durdur ve kar al seviyelerini belirledikten  
sonra ekranda yer alan değiştir butonuna  
tıklayarak işlemin gerçekleşmesini  
sağlayabilirsiniz.

• İşlem butonu aynı paritede
farklı bir emir vermenizi sağlar.



İşlem Kapatma
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• Grafik seçeneği ile paritenin
grafiğini açabilirsiniz.

• İptal seçeneği ise açılan 
ekranın  kapanmasını
sağlayacaktır.



Daha fazla bilgi ve
sorularınız için
bizimle iletişime
geçebilirsiniz.

0216 453 01 20
forex@gedik.com
www.forex.gedik.com

mailto:forex@gedik.com

