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A- META TRADER 4 HALKFX Iphone Uygulaması 

HalkFX Iphone Uygulaması Kurulum ve Hesap İşlemleri 

   Iphone’da bulunan Apple Store vasıtasıyla MetaTrader4 uygulaması indirililir ve telefonun 

ekranında oluşan MetaTrader4 sembolüne tıklanır. 

              

    

   Meta Trader 4 uygulaması başlatıldığında ekrana hesap seçenekleri gelecektir. Uygulama 

açıldıktan sonra 10 saniye boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa Meta sistemi kendi 

oluşturduğu deneme hesabına otomatik olarak yönlendirecektir.  

   HalkFX üzerinde halihazırda bulunan gerçek veya demo hesabınıza giriş yapmak için 

“Varolan Hesabınıza Giriş Yapın” (Login with existing account) seçeneğine tıklanır ve 

sunucu olarak HalkFX-Real veya HalkFX-Demo sunucusu seçilir. Gerçek hesap için açılan 

ekranda daha önce sistem üzerinde kayıtlı cep telefonunuza SMS aracılığıyla iletilen kullanıcı 

numarası ve şifre bilgileri girilir. Bu şekilde mobil platform üzerinde sisteme giriş yaparak işlem 

yapılabilir. Daha önce oluşturulan demo hesaba giriş yapabilmek için sistem üzerinde beyan 

ettiğiniz e-posta adresinize iletilen kullanıcı numaranız ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. 

   Programın telefonda her açılışında şifre girişinin otomatik olarak yapılması istenirse “Save 

Password” yada “Şifreyi Kaydet” bölümü işaretlenebilir. 



 

                            

 

 

HalkFX Iphone Uygulaması Kullanımı 

   Demo veya Gerçek hesap için gerekli kullanıcı adı ve şifre ile başarılı bir şekilde giriş 

yapıldığında program ana ekranı açılır. Program ana ekranında 5 ana bölüm bulunmaktadır. 

   Fiyatlar (Quotes) : İşlem yapma yetkisi olan tüm ürün çiftlerinin fiyatlarının takip edildiği bölüm 

gelir. Bu bölümde görülen tüm fiyatlar anlıktır. 

 



              

    

  

   Ekrandaki Basit (Simple) bölümünde (Sol Üst Ekran) sadece ürün çiftlerinin alış ve satış 

fiyatları ile takip edilirken, Gelişmiş (Advanced) bölümü (Sağ Üst Ekran) işaretlendiğinde ilgili 

paritelerin alış ve satış fiyatlarının yanında en düşük, en yüksek ve toplam spread bilgileri de 

görülmüş olunur. 

   Fiyatlar bölümü üzerinde ürün çifti eklemek için sağ üst köşede bulunan “+” sembolüne tıklanır 

ve çıkan listeden takip edilmek istenen pariteler eklenir. Varolan ve daha fazla takip edilmek 

istenmeyen ürün çiftleri için sol üst köşedeki kalem sembolüne tıklanır. İstenmeyen parite veya 

pariteler işaretlenir ve çöp kutusu sembolü ile silinir. 



              

   Grafik (Chart) : Ekrana seçilen ürün çiftinin grafiğini içerir. Fiyatlar bölümünden istenilen ürün 

çifti tıklandığında Ürün ile ilgili grafik seçeneği ekrana gelir. 

             



 

   Grafik bölümünde zaman aralığı, grafik tipi seçilebileceği gibi teknik analiz yapabilmek için 

indicator ve osilatörler de grafiğe eklenebilir. 

   İşlem (Trade) : Ekrana tıklandığında İşlemler ana bölümünde ekrana hesap ve pozisyon 

bilgileri gelir. Pozisyon bilgilerinde daha önce açılan pozisyonların zararı durdur, kâr al ve swap 

bilgileri yer aldığı gibi pasif emirler de yine bu bölümden takip edilebilir. 

 

                

 

   Yeni Emir girişi için fiyatlar bölümünde işlem yapılmak istenen ürün çifti üzerine bir kere 

tıklandığında ürün ile İşlem (Trade), Grafik (Chart) ve Detaylar (Details) seçenekleri ortaya 

çıkar. 



 

   İşlem (Trade) seçeneğine tıklandığında uygulamada emir giriş penceresi açılır. 

 



   Yeni emir girişinde Piyasa Emri (Market Execution) iletimi yapılabileceği gibi, Buy Limit 

(Limit Alış), Sell Limit (Limit Satış), Buy Stop (Şartlı Alış), Sell Stop (Şartlı Satış) da emir 

gönderimi yapılabilmektedir. 

  

          

 

   Emir gönderiminde emir iletimi öncesinde istenirse emrin kâr al ve zarar durdur seviyeleri 

de belirlenebilir. 



 

   Daha önce iletilen ve gerçekleşmemiş (Pasif) emirlerin düzeltilmesi için ise İşlem (Trade) 

ana ekranında ilgili emrin üzerinde basılı tutularak emir silinebilir (Delete) veya düzeltilebilir 

(Modify). 

                 



 

   Varolan pozisyonların aktif fiyatlardan kapatılması için ise yine İşlem (Trade) bölümündeki 

pozisyonlar bölümünden ilgili pozisyon üzerinde basılı tutularak emir düzeltilebilir (Modify) 

veya kapatılabilir. (Close) 

 

              

 

 

 

 

   Geçmiş (History) : İlgili bölümde günlük, haftalık, aylık ve özel tarih aralığı girerek 

İşlemlere ilişkin ekstre alınabilir. 



 

   Ayarlar (Settings) : Bu bölümde ise tanımlanmış hesaplar, grafikler ve mesajlarla ilgili 

ayarlar yapılabilir veya günlük (journal) ile sistem ve tüm kayıtlara ulaşabilirsiniz. 

 

        



B- META TRADER 4 HALKFX Android Uygulaması 

 

HalkFX Android Uygulaması Kurulum ve Hesap İşlemleri 

   HalkFX Trader Android uygulaması Google Play Store aracılığı ile Android tabanlı cihaza 

yükledikten sonra ekranda oluşan Meta Trader 4 uygulaması kısayoluna tıklanır. 

               

   Meta Trader 4 uygulaması başlatıldığında ekrana hesap seçenekleri gelecektir. Uygulama 

açıldıktan sonra 10 saniye boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa Meta sistemi kendi 

oluşturduğu deneme hesabına otomatik olarak yönlendirecektir. 

   HalkFX üzerinde halihazırda bulunan gerçek veya demo hesabınıza giriş yapmak için 

“Varolan Hesabınıza Giriş Yapın” (Login with existing account) seçeneğine tıklanır ve 

sunucu olarak HalkFX-Real veya HalkFX-Demo sunucusu seçilir. Gerçek hesap için açılan 

ekranda daha önce sistem üzerinde kayıtlı cep telefonunuza SMS aracılığıyla iletilen kullanıcı 

numarası ve şifre bilgileri girilir. Bu şekilde mobil platform üzerinde sisteme giriş yaparak işlem 

yapılabilir. Daha önce oluşturulan demo hesaba giriş yapabilmek için sistem üzerinde beyan 

ettiğiniz e-posta adresinize iletilen kullanıcı numaranız ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. 

   Programın telefonda her açılışında şifre girişinin otomatik olarak yapılması istenirse “Save 

Password” yada “Şifreyi Kaydet” bölümü işaretlenebilir. 

 



 

HalkFX Android Uygulaması Kullanımı 

   Demo veya Gerçek hesap için gerekli kullanıcı adı ve şifre ile başarılı bir şekilde giriş 

yapıldığında program ana ekranı açılır. Program ekranında yer alan menu tuşuna tıklanarak 

seçenekler açılır. 

 

 

 

 

   Kotasyon (Quotes) : İşlem yapılma yetkisi olan tüm ürün çiftlerinin fiyatlarının takip edildiği 

bölüm gelir. Bu bölümde görülen tüm fiyatlar anlık fiyatlardır. Sembol ekleme ve çıkarma 

işlemleri de bu bölümden gerçekleştirilebilir. 



          

 

   Kotasyon ekranında fiyatlar Basit ve Gelişmiş görünüm olarak iki şekilde gözlemlenebilir. 

Gelişmiş görünüm modunda ilgili paritelerin alış ve satış fiyatlarının yanında en düşük, en 

yüksek ve toplam spread bilgileri de görülmüş olunur. 



            

 

 

   Herhangi bir ürün üzerine tıklandığında ekrana parite ile ilgili seçenekler gelir. Yeni İşlem 

seçeneği tıklandığı zaman ekrana emir penceresi gelir. 



            

 

 

   Emir tipi ve hacim seçildikten sonra isteğe bağlı olarak Zarar durdur ve Kâr al seviyeleri girilir. 

Piyasa emiri seçildiğinde Buy ile Alış, Sell ile satış tuşuna basıldığında emir sisteme iletilmiş 

olur.  



 

 

 

   Sistemde belli fiyat seviyelerine emirler yazılmak istendiği zaman Limit veya Stop emir 

seçeneklerinden biri seçilir ve market fiyatından farklı bir seviyeye yeni emir iletilir. 

 



        

 

   Grafikler (Charts) : Ekrana seçilen ürün çiftinin grafiğini getirir. İstendiği takdirde grafikler 

bölümünden de ilgili ürün çiftinde alım-satım işlemleri gerçekleştirilebilir. 

   Grafik bölümünde zaman aralığı, grafik tipi seçilebileceği gibi teknik analiz yapabilmek için 

indikatör ve osilatörler de grafiğe eklenebilir veya çıkartılabilir. 

 



      

 

   İşlem (Trade) : Ekrana tıklandığında işlemler ana bölümünde ekrana bakiye, varlık, marjin ve 

pozisyon bilgileri gelir. Pozisyon bilgilerinde daha önce açılan pozisyonların Zarar durdur, Kâr 

al ve swap bilgileri yer aldığı gibi pasif emirler de yine bu bölümden takip edilebilir. 



                      

   Varolan pozisyonların aktif fiyatlardan kapatılması için ise yine İşlem bölümündeki pozisyonlar 

bölümünden ilgili pozisyon üzerinde basılı tutularak emir düzeltilebilir veya kapatılabilir.  

 



 

 

 

 

 

 

   Tarihçe : İlgili bölümde günlük, haftalık, aylık ve özel tarih aralığı seçilerek işlemlere ilişkin 

geçmişe yönelik hesap hareketleri görüntülenebilir. Ayrıca günlük seçeneğini tıklayarak sistem 

ve tüm kayıtlara ulaşabilirsiniz. 



 

 

   Ayarlar (Settings) : Bu bölümden tanımlanmış hesaplarla, grafiklerle ve mesajlarla ilgili 

ayarlar yapılabilir. 


