ZiraatFX MT5 Platformu’nda Zararı Durdur (S/L) ve Kar-Al (T/P) Seviyeleri
Belirlerken Dikkat Edilmesi Gerekenler
1. ZiraatFX MT5 Platformu’nda aynı parite için aynı anda hem uzun hem de kısa pozisyon taşımak
mümkün değildir. Her bir döviz çiftinde tek yönlü pozisyon taşınabilir. Bir paritede uzun ya da kısa
pozisyon varken; aynı paritede aynı yönlü yeni bir işlem yapıldığında, yeni açılan pozisyon, önceki
pozisyona paçal maliyet ile eklenir. Pozisyon azaltıcı, yani mevcut pozisyonun tersi yönde yeni bir işlem
yapıldığında, bu pozisyon kapama işleminin kar-zarar hesaplaması mevcut pozisyonun maliyetinden
yapılır.
Örnek: 1 lot EURUSD Alış pozisyonu açalım:

Pozisyonumuz 1.37142 seviyesinden açıldı.
Şimdi, tekrar 1 lot EURUSD Alış işlemi yapalım.
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Alış işlemi 1.37226’dan gerçekleşti. EURUSD pozisyonumuzun toplam büyüklüğü 2 lot ve
pozisyonumuzun maliyeti 1.37184 (ortalama maliyet) oldu.
Yani toplam pozisyonun maliyeti= (1.37142+1.37226)/2=1.37184

2. Açık olan pozisyonda Zararı Durdur ve Kar Al seviyeleri konmuş olsun veya olmasın, aynı paritede, aynı
yönlü yeni bir pozisyon açıldığında, yeni açılan işlem üzerinde Zararı Durdur ve Kar Al seviyeleri
belirlenmiş ise, bu seviyeler aynı zamanda yeni oluşan toplam pozisyonun S/L ve T/P seviyesi için de
geçerli olur.
Örnek: 2 lot EURUSD Alış pozisyonu açalım:
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Açmış olduğumuz EURUSD pozisyonda Zararı Durdur (S/L) ve Kar Al (T/P) seviyeleri bulunmuyor. Kar Al
ve Zararı Durdur seviyeleri de ekleyerek aynı yönlü aşağıdaki şekilde yeni bir işlem açalım:
1 lot EURUSD Alış, Stop Loss Seviyesi: 1.37100, Kar Al Seviyesi: 1.37800

Yukarıdaki emir gerçekleştikten sonra, EURUSD pozisyonumuzun toplam büyüklüğü 3 lot; S/L ve T/P
seviyesi sonradan açtığımız 1 lot’luk işlemin S/L ve T/P seviyesi ile aynı (1.37100, 1.37800) oldu.

Bir paritede açık pozisyon varken ve mevcut pozisyon üzerinde belirtilmiş bir S/L ve T/P seviyesi
bulunduğu halde, aynı parite için yeni bir işlem yapmak üzere Piyasa Emir Penceresi açıldığında mevcut
pozisyonun S/L ve T/P seviyeleri hazır halde emir penceresine gelecektir.
Bu pencere üzerindeki S/L ve T/P seviyeleri silinerek (sıfır yapılarak) emir gönderildiğinde yeni
pozisyondaki S/L ve T/P seviyeleri de sıfır olur. Çünkü sonradan eklenen pozisyonun S/L ve T/P seviyesi
geçerli olmuştur.
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Örnek: Zararı Durdur ve Kar AL seviyeleri de ekleyerek 1 lot USDTRY Alış pozisyonu açalım.
S/L seviyesi: 2.11400, T/P seviyesi: 2.12700

Yukarıdaki işlemi açtıktan sonra yeni bir USDTRY işlemi açmak için Emir Penceresi’ni çağırdığımızda
aşağıdaki gibi gelecektir:

Dikkat edilirse, Emir Penceresi üzerinde hazır olarak gelen S/L ve T/P seviyeleri açık pozisyondaki
seviyelerle aynıdır. Emir bu halde gönderilirse bu seviyeler toplam pozisyon için değişmeden kalacaktır.
Bu seviyeleri silerek (sıfır yaparak) emir gönderilirse, toplam pozisyon için de S/L ve T/P seviyeleri sıfır
olacaktır. Ya da S/L ve T/P seviyeleri değiştirilerek gönderilirse yeni yazdığımız seviyeler toplam
pozisyonun S/L ve T/P’si olacaktır.
Kısaca, açık pozisyon bulunan bir paritede, aynı yönlü yeni bir işlem açmak için çağırdığımız Emir
Penceresi’ndeki S/L ve T/P kutucuklarına yazılan değerler toplam pozisyonumuzun S/L ve T/P’si olacaktır.
Bekleyen Emirler’in gerçekleşmesinde de durum yukarıdaki gibidir. Bir paritede var olan açık pozisyonla
aynı yönlü verilen bir Bekleyen Emir üzerinde S/L ve T/P seviyeleri varsa; Bekleyen Emir gerçekleştiğinde
o paritede oluşacak toplam pozisyonun S/L ve T/P’si Bekleyen Emir üzerindeki S/L ve T/P ile aynı olur.
Dikkat edilmesi gereken konu: Bekleyen Emir üzerine S/L ve T/P seviyeleri yazılmamışsa, yani sıfır
olarak bırakılmışsa; emir gerçekleşince oluşacak toplam pozisyonun S/L ve T/P’si sıfır olur.
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3. Bir paritede yeni açılan işlem, o paritede açık olan pozisyondan daha küçük hacimli ve ters yönlü ise;
yeni işlem açıldıktan sonra daha önce açılmış olan pozisyonun S/L ve T/P’si korunur. Yeni işlemin S/L
ve T/P’si dikkate alınmaz.
Örnek: Açık pozisyonumuz aşağıdaki gibidir. 5 lot XAUUSD S/L: 1250, T/P: 1320

Şimdi mevcut stok’un S/L ve T/P seviyelerinden farklı S/L ve T/P belirleyerek 2 lot’luk yeni bir XAUUSD
Satış işlemi yapalım:

Yeni açılan 2 lot’luk Satış XAUUSD işlemi, var olan açık pozisyonumuzun büyüklüğünden daha küçük ve
ters yönlü olduğu için, toplam XAUUSD pozisyonumuz 3 lot’a düşmüş ve S/L ve T/P’si değişmemiştir.
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Bekleyen Emirler’in gerçekleşmesinde de durum yukarıdaki gibidir. Bir paritede açık olan pozisyondan
daha küçük hacimli ve ters yönlü bir Bekleyen Emir üzerinde S/L ve T/P varsa; Bekleyen Emir
gerçekleştiğinde o paritede oluşacak yeni pozisyonun S/L ve T/P’si, var olan açık pozisyonun S/L ve T/P’si
ile aynı olur. Yeni işlemin S/L ve T/P’si dikkate alınmaz.

4. Yeni açılan işlem, açık olan pozisyondan daha büyük hacimli ve ters yönlü ise; yeni toplam pozisyonun
yönü değişir ve yeni oluşacak pozisyonun S/L ve T/P’si sıfır olur.
Örnek: Açık pozisyonumuz aşağıdaki gibidir. 3 lot XAUUSD, S/L: 1250 ve T/P: 1320

Açık XAUUSD pozisyonumuza ters yönde ve farklı S/L ve T/P seviyelerine sahip yeni bir 4 lot’luk XAUUSD
işlemini yapalım:
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Açılan yeni işlemden sonra toplam pozisyon büyüklüğü Satış yönünde 1 lot olmuştur. S/L ve T/P değerleri
sıfır olmuştur.

Bekleyen Emirler’in gerçekleşmesinde de durum yukarıdaki gibidir. Bir paritede açık olan pozisyondan
daha büyük hacimli ve ters yönlü bir Bekleyen Emir üzerinde S/L ve T/P varsa; Bekleyen Emir
gerçekleştiğinde o paritede oluşacak yeni pozisyonun yönü değişir ve S/L ve T/P’si sıfır olur.

5. Açık pozisyon üzerine yazılan Zararı Durdur ve Kar Al emirleri, piyasa fiyatı o seviyelere geldiğinde
pozisyonun tamamını kapatacaktır. Açık pozisyonun tamamı yerine, sadece bir kısmı için S/L ve T/P
seviyeleri belirlemek isteniyorsa, bu seviyelerden ters yönlü Bekleyen Emirler verilebilir.

Örnek: 5 lot EURUSD Alış yönlü ve 1.37669 fiyatlı pozisyonumuz aşağıdaki gibidir.

Bu pozisyonun sadece 2 lot’luk kısmı için, S/L: 1.37000 ve T/P: 1.38000 seviyelerini belirlemek istiyoruz.
Bunun için Satış yönünde ve bekleyen emir olarak 1.37000 seviyesinden 2 lot’luk Sell Stop emri
gönderirsek, piyasa fiyatı 1.37000 seviyesine geldiğinde emrimiz bu seviyeden tetiklenecek ve sistem 2
lot’luk piyasa fiyatından satış işlemini gerçekleştirecek böylece 2 lot’luk kısım için S/L fonksiyonu çalışmış
olacaktır.
Yine aynı şekilde 5 lot’luk uzun pozisyonumuzun 2 lot’luk kısmı için 1.38000 seviyesinden T/P seviyesi
koymak istediğimizi düşünürsek, Satış yönünde ve bekleyen emir olarak 1.38000 seviyesinden 2 lot’luk
Sell Limit emri gönderirsek, piyasa fiyatı 1.38000 seviyesine geldiğinde emrimiz tetiklenecek ve 1.38000
fiyattan 2 lot’luk kısmın satışı gerçekleşecek ve böylece 2 lot’luk kısım için 1.38000 seviyeden T/P
fonksiyonu çalışmış olacaktır.
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Pozisyonumuzun 2 lot’luk kısmını Kar Al: 1.38000 seviyesinden kapatmak için Sell Limit Bekleyen Emir
görüntüsü:

Sell Limit emrini gönderdiğimizde terminalde aşağıdaki gibi görünecektir.

Fiyat 1.38000 seviyesine geldiğinde Sell Limit emri gerçekleşecek ve Kar Al emri gibi çalışarak Alış yönlü 5
lot’luk pozisyonumuzun 2 lot’unu kapatacaktır.
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Pozisyonumuzun 2 Lot’luk kısmını Zararı Durdur: 1.37000 seviyesinden kapatmak için Sell Stop Emir
görüntüsü:

Sell Limit ve Sell Stop emirleri Terminal Penceresinde aşağıdaki gibi görünecektir.

Bekleyen Sell Limit ve Sell Stop Emirleri birbirinden bağımsızdır. Bu emirler sistemde beklemekteyken
piyasa fiyatı bu emirlerden hangisinin seviyesine daha önce gelirse, önce o emir gerçekleşir.
Gerçekleşmeyen diğer emir sistemde kalacaktır. Kalan emrin aktifleşerek pozisyon kapatmaya devam
etmesini istenmiyorsa, emir silinmelidir.
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Şimdi de Satış yönlü bir pozisyonu kısmi olarak Zararı Durdur ve Kar Al seviyelerinde kapatmak için
Bekleyen Emirler verelim:
Örnek: 5 lot XAUUSD Satış yönlü ve 1311.744 fiyatlı açık pozisyonumuz aşağıdaki gibidir.

Pozisyonumuzun 3 Lot’luk kısmını Kar Al: 1300.000 seviyesinden kapatmak için Buy Limit Bekleyen Emir
görüntüsü:

Buy Limit emrini gönderdiğimizde terminalde aşağıdaki gibi görünecektir:
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Pozisyonumuzun 3 Lot’luk kısmını Zararı Durdur: 1320.000 seviyesinden kapatmak için Buy Stop
Bekleyen Emir görüntüsü:

Buy Limit ve Buy Stop emirleri Terminal Penceresinde aşağıdaki gibi görünecektir.

Bekleyen Buy Limit ve Buy Stop Emirleri birbirinden bağımsızdır. Bu emirler sistemde beklemekteyken
piyasa fiyatı bu emirlerden hangisinin seviyesine daha önce gelirse, önce o emir gerçekleşir.
Gerçekleşmeyen diğer emir sistemde kalacaktır. Kalan emrin aktifleşerek pozisyon kapatmaya devam
etmesini istenmiyorsa, emir silinmelidir.
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