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Kurulum 

MetaTrader Yazılımını açın. Dosya menüsünden “Open Data Folder” tıklayın. Açılan Windows 

Gezgininde, MQL4 -> Experts klasörlerini açın. İndirmiş olduğunuz AryaTrader.ex4 dosyasını bu 

klasöre kopyalayın. Daha sonra Meta Trader programını kapatıp tekrar açın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayarlar 

 

MetaTrader programında Tools->Options tıklayın. Çıkan Option penceresinde Expert Advisor 

sekmesine tıklayın. 
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Allow WebRequest for listed URL seçeneğinin seçili olduğundan emin olun. Ve 

http://meta.aryatrader.com adresini aşağıdaki listeye ekleyip Tamam butonuna tıklayın. 

 

Expert Advisor eklemek 

Metatrader Navigator penceresinde Expert Advisors altında AryaTrader yazısına çift tıklayın.  

 

Çıkan pencerede Common sekmesinde “Allow live trading” seçeneğini seçiniz. 

Inputs Sekmesi ve Ayarlar 

 

http://meta.aryatrader.com/
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UserName: Kullanıcı adınızı bu alana yazın. 

Password: Aryatrader.com sitesinde belirlemiş olduğunuz şifrenizi bu alana yazın. 

LicenseKey: Eğer size verilen bir lisans anahtarı varsa bu alana yazmanız gerekmektedir. Ürünü direk 

aryatrader.com sitesinden satın aldıysanız bu anahtara ihtiyacınız yoktur. 

Lot: Açılmasını istediğiniz lot miktarını belirtiniz. Tüm robotlar için aynı lot miktarı ile işlem açar. 

TakeProfit: AryaTrader’da seçtiğiniz her robotun kendine ait Take Profit ve Stop Loss değerleri vardır. 

Bu alanı sıfır olarak bırakırsanız, Arya Trader otomatik olarak her robotun kendi değerleri kullanılır. 

Bir değer girerseniz ise, işlem açıldığında, girdiğiniz pip kadar Take Profit ayarlar. 

StopLoss: AryaTrader’da seçtiğiniz her robotun kendine ait Take Profit ve Stop Loss değerleri vardır. 

Bu alanı sıfır olarak bırakırsanız, Arya Trader otomatik olarak her robotun kendi değerleri kullanılır. 

Bir değer girerseniz ise, işlem açıldığında, girdiğiniz pip değeri kadar Stop Loss ayarlar. 

Prefix: Brokerınızın sembol adları global sembol isimlerine göre farklılık gösterebilir. Örneğin parite 

adı mEURUSD.pro ise prefix EURUSD global adından önce olan m olarak yazılmalıdır. 

Postfix: Brokerınızın sembol adları global sembol isimlerine göre farklılık gösterebilir. Örneğin parite 

adı mEURUSD.pro ise postfix EURUSD global adından sonra gelen .pro olarak yazılmalıdır. 

MagicNo: Kullandığınız farklı expert advisorlar var ise çakışma yaşamamanız için değiştirebilirsiniz. 

Normal şartlarda değiştirmeniz gerekmez. 
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SendComment: İşlem açarken MetaTrader sunucusuna yorum göndermek istiyorsanız true olarak 

işaretleyin. 

Comment: SendComment değişkeni true ise işleme alınır. Yazmış olduğunuz yazi, metatrader 

hesabınızda, işlem geçmişinin yorum alanında gözükür. 

 

Gelişmiş Seçenekler 

AllSymbols: Her bir paritenin adını tek tek belirtebilirsiniz. Örneğin altın emtiası Arya Trader’da 

XAUUSD olarak bulunurken, sizin MetaTrader’ınızda Gold olarak gözükebilir. Bu durumda 

XAUUSD=GOLD; şeklinde yazmanız yeterlidir. Her pariteyi sonuna noktalı virgül koyarak ayrı ayrı 

belirtebilirsiniz. Örneğin;  

EURUSD=EURUSD.pro;GBPUSD=GBPUSD.mx; 

 

AllLots: Her parite için ayrı lot vermek için kullanabilirsiniz. Arya Trader ilk önce “AllLots” alanını 

kontrol eder, buraya yazmadığınız parite için “Lot” alanına bakar. Kullanımı roboID değerini yazdıktan 

sonra lot miktarını yazın. 

RoboID=Lot; 

172=0.1;189=1;258=0.7; 

AllTPs: Her parite için ayrı Take Profit belirlemek için kullanılır. Sadece bazı paritelerde Take Profit 

değerini kendiniz belirlemek isteyebilirsiniz. RoboID numarası ile her birine Take Profit atayabilirsiniz. 

Örneğin; 

RoboID=TP; 

172=100; 189=80; 258=40; 

ALLSLs: Her parite için ayrı Stop Loss belirlemek için kullanılır. Sadece bazı paritelerde Stop Loss 

değerini kendiniz belirlemek isteyebilirsiniz. RoboID numarası ile her birine Stop Loss atayabilirsiniz. 

Örneğin; 

RoboID=SL; 

172=80; 189=80; 258=40; 

Reverse: Para kaybeden robotların ters işlemini yapmak isteyebilirsiniz. Bu durumda buraya aralarına 

noktalı virgül koyarak roboID’lerini yazabilirsiniz. roboID’sini yazdığınız robot ALIŞ işlemi yaptığında 

sizde otomatik olarak SATIŞ işlemi açılacak, robot SATIŞ işlemi yaptığında ise sizde ALIŞ işlemi 

açılacaktır. 

Örneğin; 

RoboID;RoboID; 

172;258; 
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Ayarları yaptıktan sonra, Meta Trader programında Auto Trading butonu basılı olmalıdır. 

 

 

 

Kurulumu doğru yaptığınız taktirde grafik ekranının sağ üst köşesinde AryaTrader yazısı ile birlikte 

gülen surat gözükecektir. 

 

Önemli Detaylar 

Her zaman tek bir grafiğe kurulum yapın. Seçtiğiniz veya seçeceğiniz tüm robotlar tek grafikte 

çalışacaktır. Örneğin portföyünüze 6 adet robot eklediğinizde sadece tek grafiğe kurulum 

yapacaksınız. Eğer 6 adet grafiğe kurulum yaparsanız aynı işlem 6 defa açılır! Örneğin GBPUSD, 

USDCAD, USDJPY paritelerinde işlem yapan robotlar seçtiğiniz. Tek bir arya trader expert advisor 

eklentisini EURUSD grafiğine yüklediğinizde tüm bu paritede işlem yapan robotlar da çalışacaktır. 

Paritelerin farklı olması önemli değildir. Ve timeframe kısmının seçimi de önemsizdir. 

 

Her bir robot yalnızca tek bir paritede işlem yapar. Ve sadece aynı anda tek işlem açar. Bir işlem 

kapanmadan diğer işlemi açmaz. Bunlar riski azaltan etmenlerdir. İşlem adetinin az olması riski 

düşürür. Daha fazla sayıda işlem açmak riskinizi arttıracaktır. İşlem adetinden çok ay sonunda 

kazandırdığı rakama odaklanmanız önerilir. Birden fazla robot kullanarak işlem adetlerini 

arttırabilirsiniz. Arya Trader işlem mantığı diğer robotlar scalping veya daha fazla işlem adetine 

dayanmaz. Az işlem ve az risk ile sürdürülebilir kara odaklanır. 

 

Hazır oluşturulmuş portföyleri kullanmak için https://aryatrader.com/portfolios adresini 

kullanabilirsiniz. 

 

Arya Trader Web sitesinde her robotun bugüne kadar açtığı işlem adeti ve işlemlerin ortalama açık 

kalma süresi de belirtilmektedir. Her robotun kendine ait Take Profit ve Stop Loss değerleri vardır ve 

bu da robotların detay sayfasında belirtilmektedir. 

 

 

https://aryatrader.com/portfolios
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Waiting for alanında  

CLOSE: İşlem açık. Size yeni sinyal gelmesi ve işlem açılabilmesi için öncelikli olarak robotun açık olan 

işlemi kapatması gerekir. İşlem kapandıktan sonra yeni sinyal gelmesi beklenecektir. Last Transaction 

alanında işlem açılış tarihi görüntülenir. 

NEW SIGNAL: Robot yeni sinyalin gelmesini bekliyor. Last Transaction alanında en son işlemi ne 

zaman kapattığını gösterir. 

 

 

İyi Ticaretler Dileriz :) 

ARYA TEAM 

 


