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1. BÖLÜM    

GİRİŞGİRİŞGİRİŞGİRİŞ    
 
Autochartist, işlemcilerin, aşağıdakiler de dâhil olmak üzere, bir örnek ile ne ve ne zaman işlem yapacaklarına 
karar vermelerine yardımcı olacak en iyi işlem olanaklarını ön plana çıkaran, anlaşılması kolay ve güçlü piyasa 
araştırma araçları sunmaktadır:  
 

• Üçgen, Kama, Baş ve Omuzlar ve Kanal gibi grafik deseni oluşumları; 
• Fibonacci Düzeltme ve Sürdürme, ABCD-, Gartley- ve Kelebek desenleri; ve 
• Temel Seviyeler (yatay destek ve direnç seviyelerinin teknik analizi) 

 
Yukarıda sayılanların tamamı, otomatik olarak bu gelişmiş işlem aracı ile tanımlanmış olup size bir web arayüzü 
vasıtasıyla gerçek zamanlı olarak dağıtılmaktadır.  
 
Geliştirilen desenler, işlem olanaklarının geliştirildiği alanlar (diğer bir deyişle, fiyatın, destek ya da direnç seviyelerine 
yaklaştığı noktalar) ile ilgili bilgileri işlemcilere hemen sunar.   Geliştirilen grafik desenleri, genellikle işlem yapabilecekleri 
aralıkları arayan swing işlemcileri için faydalıdır. 
 
Temel Seviyeler, işlem olanağı sunmanın yanı sıra, diğer sinyalleri destekleyecek ya da çürütecek güçlü onay sinyallerini 
sunar. “Geliştirilen” Temel Seviyeler bulunmamasına rağmen iki şekilde sunulmaktadır: Breakout ve yaklaşımlar 
(approach). 
 
Ayrıca işlemcilere işlem yaptıkları araçlar konusunda önemli istatistiksel bilgiler sunan PowerStats özelliğini de 
sunuyoruz.  Bu özellik, zararı durdurma ve kâr elde etme seviyelerinin belirlenmesine yardımcı olarak risk ile volatilitenin 
daha iyi değerlendirilmesini sağlar. 
 
Tüm Autochartist özellikleri artık Autochartist hizmetine kusursuz bağlanan özel bir eklenti vasıtasıyla doğrudan MT4 
uygulamanıza da sunulmaktadır. 
 
Özel teknolojimiz, işlem olanakları sunarak günde 24 saat boyunca otomatik olarak binlerce finansal aracı izlememizi 
olanaklı kılmaktadır. 
 
Foreks, Endeks, Emtia, Hisse Senedi, CFD ve Vadeli işlemler gibi sürekli finans piyasalarını tarayan desen tanıma 
motorları sayesinde işlemciler çok kısa sürede desen oluşumları konusunda bilgilendirilir.  
Autochartist, işlemcilere birçok yararlı özelliği sunmaktadır ve bu özellikler arasında şunlar yer almaktadır: 

• Foreks, Endeks, Emtia, Hisse Senetleri, CFD ve Vadeli İşlemler gibi finans piyasalarında her ay 1.000’den fazla 
işlem yapabilme olanağının sunulması. 

• Grafik desenleri, Fibonacci desenleri ve Temel Seviyeler, piyasaların açık olduğu zamanlarda gerçek zamanlı 
olarak tanımlanır. 

• İşlemciler, Autochartist'in güncel ve yüksek kalitede işlem olanakları için piyasayı sürekli tarama imkânı 
sayesinde zaman tasarrufu sağlayan müthiş fırsatlar elde eder. 

• Görsel kalite göstergeleri, henüz yeni başlayan işlemcilerin desenleri yorumlayabilme konusunda kabiliyetlerini 
geliştirmelerini sağlar ve öte yandan daha deneyimli işlemcilerin, gelişmiş arama fonksiyonlarını hayata 
geçirmelerine olanak tanır.   

• Autochartist web sitesinde ve web arayüzünde yeterli araştırma ve eğitim materyali mevcuttur. Kullanıcılar, yazı, 
video, eKitap, web seminerleri vb gibi birçok şeye erişebilir. 

Bu kılavuz, Autochartist web arayüzü’ nün nasıl kullanılacağı konusunda genel bir açıklama sunmaktadır. Ayrıca 

MT4 platformunda güncel, gerçek zamanlı ve otomatik trend analizi için www.autochartist.com adresinden 

Autochartist’in popüler MT4 eklentisini de indirebilirsiniz. 



2. BÖLÜM 

AUTOCHARTIST ARAYÜZÜAUTOCHARTIST ARAYÜZÜAUTOCHARTIST ARAYÜZÜAUTOCHARTIST ARAYÜZÜ    
Autochartist'e ilk kez eriştiğinizde, varsayılan olarak yüklenen bilgiler arayüzde gösterilecektir. 

 
 



    Favorilerimiz    
 

 

   Analiz Araç Çubuğu     
        - Ana Sayfa (Home) Sekmesi: Grafik ve Fibonacci desenleri ve ayrıca Temel Seviyeler ile ilgili 

sonuçları içerir    

-    Grafik Desenleri (Chart Patterns) Sekmesi:    Grafik desenleri ile ilgili sonuçları içerir    
- Fibonacci Desenleri (Fibonacci Patterns) Sekmesi: Fibonacci desenleri ile ilgili sonuçları içerir    

-    Temel Seviyeler (Key Levels) Sekmesi: Eğitsel materyalleri içerir     

    
        Olay Etkisi Analizi    

    
        İşlem İstatistikleri Sekmesi     

    
     Mesajlaşma & Uyarılar Sekmesi (Piyasa Raporları)     

    
        Kaynaklar ve Eğitim  

    
        Arama (Search) Bölmesi    

    
        Desen Ekranı: Bir desen sonucunu büyütmek için ekrana tıklayın    

    

    Fiyat Hareketi (Price Movement) Bölmesi:        
        Analizi Görüntüle (View Analysis) (PowerStats)    

    
    Ses Düğmesi    

    
        Sonuçlar Filtresi (Results Filter):    
        Grafik Desenleri (Chart Patterns): [Geliştirilen / Tamamlanan (Emerging / Complete)] 

             Fibonacci Desenleri (Fibonacci Patterns): [Geliştirilen / Tamamlanan (Emerging / Complete)] 

             Temel Seviyeler (Key Levels):    [Breakout’lar / Yaklaşımlar (Breakouts / Approaches)]    

    

        Sonuçlar (Results) Bölmesi:        
        Aktif İşlem Olanakları (Active Trade Opportunities)    



 

    Sonuçlar (Results) Bölmesi:     
        Sona Ermiş İşlem Olanakları (Expired Trading Opportunities) 



  Favorilerimiz 

  Geçmiş performansa dayanan "Favorilerimiz" en yüksek başarı ihtimaline sahip, halihazırda aktif 

yatırım fırsatlarının bir listesidir. Her Autochartist fırsatı, grafik şablonu türü, enstrüman ve tanımlandığı 

gündeki saate dayalı olarak geçmiş performansıyla değerlendirilir. 

 



  Analiz Araç Çubuğu  

   (Grafik desenleri, Fibonacci desenleri ve Temel Seviyeler ile ilgili tüm arama sonuçlarının yer aldığı) 

ana sayfa görünümüne, grafik ve Fibonacci deseni görünümlerine, Temel Seviyeler görünümüne ve İşlemci 

Grubu görünümüne geçiş yapmak istediğinizde bu araç çubuğunun sekmelerini tıklayın.  

 

Yeni desenler ya da Temel Seviyeler bulunduğunda, arama adının ve ayrıca araç çubuğu üzerinde analiz 

türünün (grafik ve/veya Fibonacci desenlerinin) yanında bu simge  çıkar. simgesini tıkladığınızda ilgili 

arama sonuçlarına yeniden yönlendirilirsiniz. 

Otomatik güncelleştirmeler oluştuğunda uyarılar bu bölmeden otomatik olarak temizlenir. Yeni sonuçlar için 

yenilemek istediğinizde Arama Bölmesinde seçili aramayı tıklayın. 
 

  Olay Etkisi Analizi 

  Bu araç, size, belirli döviz çiftleri üzerinde önceden gerçekleşmiş ekonomik olayların mevcut etkisinin 

görsel bir özetini sunar. Soldaki menüden ülke ve haberi seçin, seçilen döviz üzerindeki etkisi sağda 

görüntülenecektir. 



 



  İşlem İstatistikleri Sekmesi 

  Bu sekmede kullanıcılar, geçen 6 aylık süre için Autochartist'in genel hatasızlığı üzerine detaylı 

istatistiklere ve Autochartist'in belirli semboller, zaman tanecikliliği, örüntüler ve yönelimler üzerinden nasıl 

işlem yaptığına dair özel istatistiklere doğrudan erişim elde edebilirler.  
 

  Mesajlaşma & Uyarılar Sekmesi (Piyasa Raporları) 

  Piyasa Raporları, gelecek 24-48 saat için piyasaların teknik bir görüntüsünü gösterir ve Foreks ve 

Ticari Mallar gibi piyasalar için günde üç kez, Tokyo Borsası, Londra Borsası ve New York Borsası gibi 

borsalar için günde bir kez hazırlanır. 

Abone olmak için, Autochartist platformuna giriş yapın, 'Uyarılar ve Mesajlaşma' kısmına tıklayın, e-posta 

adresinizi girin, işlem görülmesini istediğiniz piyasayı seçin, dilinizi seçin ve raporun ne zaman size 

gönderilmesini istediğinizi belirtin. Not: Piyasa Raporlarının elinize ulaştığından emin olmak için lütfen 

alerts@autochartist.com adresini, adres defterinize veya kişi listenize ekleyin. 
 

  Kaynaklar ve Eğitim 

  Bu bölüm, eğitim ve ürün destek belgelerine ve ayrıca Autochartist'in MT4 eklentisi için indirme ve 

kurma talimatlarına erişim sağlamaktadır. 
 

  Arama (Search) Bölmesi 

   Arama bölmesi, tanımlanmış aramalarınızın yer aldığı bir liste içerir. Bu listede, ilk kez oturum 

açtığınızda varsayılan aramalar mevcuttur. 

 

Her arama, sizin tanımladığınız kriterleri içerir ve şunları belirtir: 

•Borsa ya da araç türleri gibi önceden tanımlanmış gruplar (groups) ya da özel gruplar(individual 

groups) arasından seçim yaparak aramada yer alacak hangi semboller (what symbols). 

•Gelişmiş Arama (Advanced Search) seçeneği, arama sonuçlarını filtrelemek ve geliştirmek amacıyla 

seçilebilen özel kriterleri sunar. 

Sonuçlar (Results) Bölmelerinde çıkan bilgiler, sadece vurgulu aramaya ait bilgilerdir (arama adı, yeşil renk 

ile işaretlenir).  

 

Kalem simgesini ( ) tıkladığınızda mevcut bir arama düzenlenebilir; ‘kapat’ simgesini ( ) tıkladığınızda ise 

arama silinebilir. 

 

(Bir aramanın oluşturulması ya da düzenlenmesi hakkında ayrıntılı bilgi için “Bir Arama Oluşturma ve 

Düzenleme” başlıklı 3. Bölüme bakınız)  

 

 



  Desen Ekranı 

   Bu bölmede çıkan fiyat grafiği, Temel Seviye ve örnek şekil, Sonuçlar Bölmesinde seçilmiş olan 

sonucu gösterir.  
 

 

 

Desen Ekranı alanında aşağıda yer alan bilgileri görebilirsiniz: 

Desenin tanımlandığı tarih ve saat, gri renkli bir kutu içerisinde vurguludur (30/12 12:30). Tamamlanan 

desenler, tahmin seviyesini gösteren yatay bir çizgi ile beraber çıkar. Çizginin rengi, desenin tahmin yönünü 

gösterir (yeşil=yukarı ve kırmızı=aşağı) ve çıkış noktasından (breakout) tahmin çizgisine doğru bir yön oku ile 

gösterilir. 

 

Fiyat grafiğinin sağındaki sütunlar, yön, desen türü, tanımlanan süre, kalite (muhtelif göstergeler) ve tahmini 

fiyat (tamamlanan desenler) gibi desen hakkında diğer bilgileri içerir. Ayrıntılı bilgi için ‘Sonuçlar Bölmesi E’ye 

bakınız. 
 

  Fiyat Hareketi (Price Movement) Bölmesi: Analizi Görüntüle (View Analysis) (PowerStats) 

  PowerStats araç seti, işlemcilere tüm araçların bağıl hareketini öngörme fırsatı sağlar. Bu işlem, yeni 

işlem planları oluşturduğunuzda ya da mevcut stratejileri düzenleyip yeniden değerlendirğinizde çok 

faydalıdır. Autochartist’in önemli bir özelliği olan PowerStats, işlemcilerin, zararı durdurma ve kâr elde etme 

seviyelerini belirlemesini sağlar ve ayrıca riskin saptanmasına ve işlem yapılacak doğru araçların 

seçilmesine olanak tanır. 

 

PowerStats özelliğine ulaşmak için ‘Analizi Görüntüle’ (View Analysis) düğmesini tıklayın. 

 



3 sekmeli yeni bir ekran çıkar: 

Fiyat Aralığı Tahmini (Price Range Forecast) 

Fiyat Aralığı Tahmini (Price Range Forecast) 

sekmesi, farklı dönemlerde/aralıklarda fiyatın 

hareketlilik gösterebileceği olası aralıkları 

görebilmeniz için kullanılır.  Bu işlem, 

işlemcilerin, haftanın belirli bir günü özellikle bu 

araç ile ilgili son altı aylık geçmiş bilgilerine 

dayanan gerçekçi kâr elde etme ve zararı 

durdurma seviyelerini belirlemelerini sağlar.  

 

Daha ileri düzeyde kullanıcılar için, bu aralıklar 

iki yönde de tek bir standart sapma düzeyi 

olarak hesaplanır ve fiyata, belirlenen aralığın 

sonuna kadar %68 oranında aralıkta kalma 

olasılığı kazandırır. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Saatlik Hareket (Movement Per Hour) 
Çoğu işlemci, tam zamanlı işlem yapmaz, bu 

yüzden işlem yapacakları günün saatini 

önceden planlamak zorundadır. Saatlik Hareket 

(Movement Per Hour) görünümü, günün hangi 

saatinde bu özel araç ile ilgili fiyat hareketinde 

daha fazla volatilitenin görüleceğine dair genel 

bir açıklama sunar.   

 

Daha fazla getirisi olmakla beraber risk daha da 

artabileceği için ya da daha az volatil 

zamanlarda fiyat hareketleri de göreceli olarak 

daha düşük olduğundan işlemciler günün çok 

daha volatil zamanlarında işlem yapıp 

yapmayacaklarına karar verebilir. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Günlük Hareket görünümü, tıpkı Saatlik Hareket 

görünümünde de olduğu gibi, volatilitenin en 

fazla beklenebileceği hafta içi günlerini gösterir. 

Bu görünümün amacı, bazı piyasaların belli 

başlı yapısal unsurlarının, işlemleri belli 

günlerde daha riskli hale getirdiğini işlemcilere 

göstermektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Ses Düğmesi 

  Herhangi bir aramada yeni sonuçlar tanımlandığı zaman, kullanıcıya “blip-blip” şeklinde bir sesli 

bildirim yapılır. Bu sesli bildirim, özellikle yeni işlem olanaklarının tanımlanmasını beklerken diğer 

görevlere devam edebilmek açısından faydalıdır. 

 

Kullanıcılar, uyarı sesini açık (on) ya da kapalı (off) olarak değiştirebilir: 

 

Autochartist’in ses bildirimlerini yürütmek için kullandığı bileşen, sesi yürütmek için otomatik olarak HTML5 

ses, yerel tarayıcı ses ve (var ise) Flash oynatıcısını seçer. En fazla kullanılan oynatıcı Flash’dır. Bu yüzden 

tarayıcınız için: http://get.adobe.com/flashplayer/ adresinden Flash’ınızı güncelleyebilirsiniz. 

 

Ayrıca bilgisayarınızda sesin ve uygulamanın açık olduğundan emin olmalısınız.  

 



Sonuçlar Filtresi (Results Filter)  
 
 

 

 
 
Filtre, Desen Ekranı ile Sonuçlar Filtresi (Results Filter) arasında görünmüyorsa  linkini 
tıklayın. Sonuçlar Filtresi (Results Filter), ilgileneceğiniz işlem olanaklarının türlerini seçmeniz açısından 
uygun bir yöntemdir. Örneğin: geliştirilen Fibonacci desenlerini görüntülemek istemiyorsanız, ilgili işaret 
kutusunun işaretli olmadığından emin olun. Bu işaret kutuları işaretli ya da işaretsiz olduğunda Sonuçlar 
Bölmesinde sonuçlar gerçek zamanlı olarak görünür ya da kaybolur.  
 

 

 

 

 

NOT: İşlem Olanakları (Trading Opportunities) Filtresi (ya da 

Sonuçlar (Results) Filtresi), Arama (Search) Bölmesinde  

vurgulanmış olan tüm arama verilerine uygulanır.  
 



  Sonuçlar (Results) Bölmesi: AKTİF İşlem Olanakları (ACTIVE Trade Opportunities) 

  Aktif İşlem Olanakları (Active Trading Opportunities)  sekmesi, siz oturum açtığınızda her zaman 

seçili olarak açılır. Sürekli Sonuçlar Filtresinde (Results Filter)  seçili kategorilere giren ve 

Arama (Search) Bölmesinde vurgulanan en son arama sonuçları yer alır. 

 

Aktif İşlem Olanakları, hala işlem yapılabilen desenlerdir. Bu, fiyatın beklenen yön ve hedeften uzaklaşmadığı 

ve desenin henüz tamamlanmadığı ya da hedefine ulaşmadığı anlamına gelir. Bunlardan birinin değişmesi 

halinde, sonuç, ‘Sona Ermiş İşlem Olanakları’ sekmesine geçer (aşağıya bakınız). 

 

Bu sekmenin görünmemesi durumunda, hemen bu sekmeyi tıkladığınızda koyu gri ile vurgulanmış sekme 

başlığı çıkar. 
 

 
İlk sonuç, varsayılan olarak seçili ve yeşil renk ile vurguludur. 
 
Netlik ve kullanım kolaylığı açısından, farenin imleci ile sonuçların üzerinde gezindiğinizde sonuçlar sarı renk 
ile vurgulanır.  Bir kere tıkladığınızda, Desen Ekranı alanında seçili sonuç çıkar ve sonuç yeşil renk ile 
vurgulanır. 

Aktif İşlem Olanakları (Active Trading Opportunities) ile ilgili Sonuçlar (Results) Bölmesinde şu bilgiler yer 

alır: 

•Borsa (Exchange), 

•Sembol (Symbol), 

•Desenin yönü (direction), 

•Çubuk grafiğin zaman aralığı (interval), 

•Desen (pattern) adı, 

•Desenin tanımlandığı (identified) zaman, 

•Çubuklardaki/mumlardaki desen uzunluğu (length), 

•Desene atanan genel kalite (quality) (birbirinden farklı kalite göstergelerinin aritmetik ortalaması), 

•Desenin, geliştirilen ya da tamamlanan veya breakout ya da yaklaşım olduğunu gösteren tür (type), 

•Desen tanımlandığından itibaren mumların adedi (age). 

Bu liste, mumlardaki Adet kriterine (yani desen tanımlandıktan sonra oluşan mumların/çubukların sayısına) 

göre sıralanır. Bu sıralama yöntemi, 1 günlük ve 4 saatlik daha uzun süreli desenlerin, kısa süreli desenlere 

(15 dakika, 30 dakika) göre daha yavaş bir hızda listeyi aşağıya doğru hareket ettireceği anlamına gelir.  

Ayrıca kullanıcının “en güncel” desenlerin de listenin ilk başında çıkacağından emin olduğu anlamına gelir.  

 

(Tamamlanan ve geliştirilen desenler arasındaki farkın daha ayrıntılı bir açıklaması için “Geliştirilen ve 

Tamamlanan Sonuçların Karşılaştırılması” başlıklı 4. Bölüm’e bakınız.) 



  Sonuçlar (Results) Bölmesi: Sona Ermiş İşlem Olanakları (Expired Trading Opportunities) 

  Bu bölmeyi görüntülemek için “Sona Ermiş İşlem Olanakları” sekmesini tıkladığınızda koyu gri renk 

ile vurgulanır. Bu bölmede Arama (Search) Bölmesinde vurgulanmış olup sona eren sonuçlar çıkar.  
 

 
Beklenen sonucun, imkânsız olmasını sağlayan bir olay ya da beklenti gerçekleşip hedefe ulaşıldığında bir 
olay olur olmaz sonucun süresi tamamlanır. Sona ermiş olanaklara örnek olarak şu durumları verebiliriz: 
fiyatın, tamamlanan bir desenin hedef seviyesinden tutarlı bir şekilde uzaklaşmaya başlaması veya 
geliştirilen bir desenin tamamlanması (bu durumda, geliştirilen desen sona erer, ancak tamamlanan desen 
olanağı oluşur). Aşağıdaki örneklere bakınız. 
 

 
 
Bu sekmede yer alan bilgiler, Aktif İşlem Olanakları sekmesinde yer alan bilgiler ile tam olarak aynı şekilde 
çıkar. Sonuçların nasıl göründüğüne dair ayrıntılı bilgi için bir önceki bölüme bakınız.   

 



3. BÖLÜM3. BÖLÜM3. BÖLÜM3. BÖLÜM 

YENİYENİYENİYENİ    ARAMA OLUŞTURMA VE DÜZENLEMEARAMA OLUŞTURMA VE DÜZENLEMEARAMA OLUŞTURMA VE DÜZENLEMEARAMA OLUŞTURMA VE DÜZENLEME 

 
Arama, kullanıcının işlem olanaklarını bulmak istediği ve kullanıcı tarafından önceden tanımlanmış ya da 

seçilmiş bir grup semboldür. Her arama, bir takım gelişmiş kriterlere göre sonuçları filtreleyen sembol 

seçimine bir filtreyi bağlar. Bunlardan, aşağıda Gelişmiş Arama Filtreleri başlıklı kısımda ayrıntılı 

bahsedilmektedir.Arama, kullanıcının işlem olanaklarını bulmak istediği ve kullanıcı tarafından önceden 

tanımlanmış ya da seçilmiş bir grup semboldür. Her arama, bir takım gelişmiş kriterlere göre sonuçları 

filtreleyen sembol seçimine bir filtreyi bağlar. Bunlardan, aşağıda Gelişmiş Arama Filtreleri başlıklı kısımda 

ayrıntılı bahsedilmektedir. 

 
Yeni bir arama başlatmak için, (ekranın üst sol köşesinde bulunan) Arama (Search) Bölmesinin üstünde 
bulunan ‘Yeni Arama’ (New Search) düğmesini tıklayın. Aramanızı oluşturmak için ilk yapacağınız şey, 
tarama işlemini uygulamak istediğiniz sembolleri belirlemektir. 



 

Temel Arama (Basic Search) (Sembollerin/araçların seçilmesi) 

 

Temel Arama (Basic Search) işlevi, aynı zamanda “Gruplandırma” olarak da bilinir. Burada kullanıcı, (genelde 

belli bir borsanın sembolleri ya da belli bir zaman biriminin sembolleri şeklinde olan) önceden tanımlı bir grup 

veya tek bir portföy oluşturmak için tek tek semboller arasından bir seçim yapabilir. 

Bu bölümde kullanıcılar, “Grup” (Group) seçenek düğmesini seçip açılır listenin üzerini tıklayarak önceden 

tanımlı sembollerin yer aldığı bir Grup’u (Group) seçebilir.   

 
Yeni bir grup seçildiğinde, arama adı, otomatik olarak grubun varsayılan adı olarak ayarlanır. Arama adı, 
kullanıcı tarafından istediği zaman düzenlenebilir ya da genişletilebilir. 
 

 
Özel sembolleri aramak için, seçenek düğmesinden “Sembol” (Symbol) seçeneğini seçin, istediğiniz 
sembolleri ekleyin (Foreks çiftinin ya da diğer sembollerin adını girmeye başladığınızda otomatik bir tam liste 
çıkacak ve güncellenecektir).  
 
 



Arama adının, otomatik olarak her seferinde sembol listenize eklenen en güncel sembol olarak değişeceğini 
unutmayın.  
 
Arama Adı  
Arama penceresinin alt kısmında, arama adını girebileceğiniz bir metin alanı göreceksiniz. Otomatik olarak 
seçili olan en son gruba ya da bir özel listeye eklenen en son sembole geçer. Mutlaka anlamlı bir ad 
verilmelidir; tıpkı kaydederken önemli bir belgeye açıklayıcı bir dosya adı verdiğiniz gibi. Arama adı, Arama 
Bölmesinde çıkar. 

Temel bir arama oluşturduğunuzda izleyeceğiniz en son adım, açılır pencerenin alt kısmında “Araştırma 

Oluştur” düğmesini tıklamaktır. 

 
Gelişmiş Arama (Advanced Search) Filtreleri 

Yeni ya da mevcut bir aramada “Gelişmiş Arama” (Advanced Search) filtresi oluşturmak için, temel arama 

seçeneklerinin altında bulunan “Advanced Search” linkini seçin.  
 

 
 
Gelişmiş Arama ekranı, aramanızı geliştirecek ek kriterlerin yer aldığı bir liste ile açılacaktır. Grafik Desenleri 
(Chart Patterns), Fibonacci Desenleri  (Fibonacci Patterns) ve Temel Seviyeler (Key Levels) olmak üzere üç 
ayrı sekme göreceksiniz. Her bir grafik deseni, Fibonacci desen ya da Temel Seviye için aramayı geliştirecek 
olan özel kriterleri seçmek için her bir sekmeyi tıklayın. 
 
Seçili sekme, daha açık gri renkte çıkar; söz konusu analiz türü ile ilgili tüm filtre kriterleri aşağıdaki gibi 
değiştirilir. 

 
 
NOT: Gelişmiş filtre kriterlerini çok sınırlayıcı yapmamaya çalışın. İki ya da üç kriterin çok sınırlayıcı olmasına 
ve aramanın, kolayca boş bir sonuç listesi ile sonuçlanmasına yol açabilir. Sonuçlar (Results) bölmesinde 
“Desen Bulunamadı” (No Patterns Found) mesajını gördüğünüzde arama sonuçlarınızın çok sınırlayıcı 
olmadığından emin olun. 

Arama kriterlerinin yer aldığı her bir liste, aşağıda ayrı bölümlerde incelenecektir. 

 



Gelişmiş Filtreler: Grafik Desenleri 

Fiyat Aralığı (Price Range) 

 

 

Bu işlev, özellikle Hisse Senetleri ile CFD’ler tarandığında faydalıdır. Kullanıcılar, 1 dolardan daha düşük 

fiyatla işlem gören hisse senetlerini ya da çok pahalı hisse senetlerini sınırlamak amacıyla, verilen metin 

kutularında minimum ilâ maksimum fiyat aralığı tanımlayabilir.  

Yön 

 

Arama sonuçları, desen tanımlandıktan sonra fiyat hareketinde beklenen sonucun yönüne göre filtrelenebilir. 

Her desenin, yukarı ya da aşağı yönlü bir görünümü vardır. Yalnızca belli bir piyasa yönü ile ilgileniyorsanız, 

geçerli seçenek düğmesini tıklayarak bu yönü buradan seçebilirsiniz. 

Trend Değişimi (Trend Change) 
 

 

Bir Grafik deseni bulunduktan sonra beklenen fiyat hareketi, ya İlk Trendde olduğu gibi aynı yönde ya da ters 

yönde olabilir.  Desenden sonra, beklenen fiyat hareketinin İlk Trendde olduğu gibi aynı yönü izlemesi, 

süreklilik deseni olarak bilinir.  Ancak İlk Trendin tersi yönünde hareket ederse, buna ani değişiklik deseni adı 

verilir. 

 

Piyasanın aşama türüne (eğimli ya da yana doğru) bağlı olarak süreklilik ya da ani değişiklik desenlerinden 

birini kullanabilirsiniz.  Burada geçerli seçenek düğmesini tıklayarak tercihinize göre bu desenleri 

filtreleyebilirsiniz. 



 

Minimum Desen Uzunluğu (Minimum Pattern Length) 
 

 

Desen uzunluğu, desende yer alan fiyat grafiğinin mum (çubuk) sayısına göre belirlenir. Örneğin, 60 

dakikalık çubukların olduğu bir grafikte 30’luk bir desen uzunluğu, desenin 30 saatte oluştuğu anlamına 

gelir.  

 

Daha uzun desenler çok daha iyi kalitede olabilir, bu yüzden kaydırıcıyı kullanıp minimum desen uzunluğunu 

ayarlayarak kısa desenler arasından seçim yapabilirsiniz.   

 

Grafik Deseni Kalite Göstergeleri (Chart Pattern Quality Indicators)  

 

Autochartist, Grafik deseni kalitesini ölçmek amacıyla otomatik olarak 5 nesnel göstergeyi sınıflandırır:  Netlik 

(Clarity); İlk Trend (Initial Trend); Hacim (Volume); Değişmezlik (Uniformity) ve Breakout kuvveti (Breakout 

strength).  

 

Kalite göstergeleri, desenin görsel görünümünü yansıtır. Yüksek kalitede bir desen, doğal olarak çok daha 

etkileyici, orantılı ve simetrik görünecektir. Genel kalite ölçümü, diğer tüm göstergelerin aritmetik 

ortalamasıdır. 

 

Kalite, 1 ilâ 10’a doğru 10’un en yüksek 0’ın ise en düşük kalite olduğu bir rakam ile ifade edilir.  Aramanız 

için desen kalitesinde istenen seviyeleri ayarlamak istiyorsanız kaydırıcıları kullanın (aşağıdaki resme 

bakınız). 



 

 
Bu bölümde ayarların, kalite ile ilgili minimum gereklilikleri belirlediğini unutmamanız önemlidir. Daha düşük 
bir eşik değer, daha fazla desenin arama kriterlerini geçmesini sağlayabilir. Gerekliliklerin çok yüksek olacak 
şekilde ayarlanması durumunda, aramanız çok az sonuç ile döner ya da hiç dönmeyebilir. Kalite göstergesi 
filtrelerinin sıfır olarak ayarlanması durumunda, kalite konusunda hiçbir sonuç arasından seçim yapılamaz ve 
tüm sonuçlar geri döner. 

Grafik Desen Kalitesi Göstergelerine Genel Bakış:  

 

Netlik (Clarity): Fiyat grafiğinde “ses” düzeyini gösterir. Fiyat hareketlerinde ani yükselmeler varsa netlik 

düşük olur. 

 

İlk Trend (Initial Trend): Bir desenden önce yer alan trendin gücü, desenin görsel kalitesini gösteren çok iyi 

bir ölçüm unsurudur.  Uzun ve tutarlı İlk Trendin, bu göstergede daha yüksek bir oranı olacaktır. 

 

Hacim (Volume): Piyasadaki bir hareketin ölçümlenmesinde kullanılan önemli bir göstergedir. Piyasalar 

güçlendiğinde fiyat yukarı ya da aşağı doğru hareket eder. Söz konusu hareketin algılanan gücü ise, o 

döneme ait Hacme bağlıdır. O fiyat hareketi sırasında Hacim ne kadar yüksek olursa hareket de o kadar 

belirgin olur. Hacim, sadece borsada işlem gören araçlar (hisse senedi, ETF) için geçerlidir.  

 

Değişmezlik (Uniformity): Destek ve direnç çizgilerine temas eden noktalar, zamanla daha dengeli bir 



şekilde yerleştiğinde, desen daha iyi bir Değişmezlik oranına sahip olur.  

 

Breakout Kuvveti:  Fiyatın destek ya da dirençten geçtiği hız, önceki psikolojik seviyenin kırılma 

belirginliğini gösterir. Daha da kuvvetlenen Breakout, temelde yatan teoriyi destekler ve tahmin bölgesine 

ulaşma anlamında daha yüksek bir olasılık bulunduğunun sinyalini verir. 

Grafik Deseni Türleri 

Autochartist’in tanımladığı 16 farklı türde grafik deseni bulunmaktadır. Bunlardan herhangi biri, bir aramanın 

Gelişmiş Filtre bölümünden seçilebilir. Bu desenlerin her birinin açıklaması için desenin yanında 
bulunan  simgesini tıklayın. 

 



Gelişmiş Filtreler: Fibonacci Desenleri 

 

Fiyat Aralığı (Price Range) 
 

 

Bu işlev, özellikle Hisse Senetleri ile CFD’ler tarandığında faydalıdır. Kullanıcı, 1 dolardan daha düşük fiyatla 

işlem gören hisse senetlerini ya da çok pahalı hisse senetlerini sınırlamak amacıyla, verilen metin 

kutularında minimum ilâ maksimum fiyat aralığı tanımlayabilir. 

Yön 

 

Arama sonuçları, desen tanımlandıktan sonra fiyat hareketinde beklenen sonucun yönüne göre filtrelenebilir. 

Her desenin, yukarı ya da aşağı yönlü bir görünümü vardır. Yalnızca belli bir piyasa yönü ile ilgileniyorsanız, 

geçerli seçenek düğmesini tıklayarak bu yönü buradan seçebilirsiniz. 

Minimum Desen Uzunluğu (Minimum Pattern Length) 

 

Desen uzunluğu, desende yer alan fiyat grafiğinin mum (çubuk) sayısına göre belirlenir. Örneğin, 60 

dakikalık çubukların olduğu bir grafikte 30’luk bir desen uzunluğu, desenin 30 saatte oluştuğu anlamına 

gelir.  

 

Daha uzun desenler çok daha iyi kalitede olabilir, bu yüzden kaydırıcıyı kullanıp minimum desen uzunluğunu 

ayarlayarak kısa desenler arasından seçim yapabilirsiniz.  



 

Fibonacci Deseni Kalite Göstergeleri: 
Üç nesnel gösterge, Fibonacci desen kalitesini ölçer. Aşağıda her Göstergeden bahsedilmektedir. 
Kalite göstergeleri, desenin görsel görünümünü yansıtır. Yüksek kalitede bir desen, doğal olarak çok daha 

etkileyici, orantılı ve simetrik görünecektir. Genel kalite ölçümü, diğer tüm göstergelerin aritmetik 

ortalamasıdır. 
 

Kalite, 1 ilâ 10’a doğru 10’un en yüksek 0’ın ise en düşük kalite olduğu bir rakam ile ifade edilir.  Aramanız 

için desen kalitesinde istenen seviyeleri ayarlamak istiyorsanız kaydırıcıları kullanın (aşağıdaki resme 

bakınız). 

 

 

 

 

Netlik (Clarity)  

Fiyat grafiğinde “ses” düzeyini gösterir. Fiyatta ani hareketler varsa netlik düşük olur. 

 

Süre Simetrisi (Time Symmetry)  

Dönüş noktalarında zamanın farklılık gösterdiği seviye, fiyat seviyelerinde bulunan aynı Fibonacci oranlarını 

izler. 

 

Fiyat Simetrisi (Price Symmetry)  

Fiyat Simetrisi, tanımlanan oranların, kuramsal Fibonacci oranları ile biraz yanılma payı dâhilinde olacak 

şekilde eşleştiği seviyedir. Bu yüzden yanılma payı ne kadar düşük olursa Fiyat Simetrisi o kadar yüksek 

olur. 

Fibonacci Desen Türleri 

Autochartist’in tanımladığı 16 farklı türde Fibonacci deseni bulunmaktadır. Bunlardan herhangi biri, bir 

aramanın Gelişmiş Filtre bölümünden seçilebilir. Bu desenlerin her birinin açıklaması için desenin yanında 

bulunan  simgesini tıklayın. 



 

 

TEMEL SEVİYELER  

 

Grafik desenleri, Fibonacci Desenleri ve Temel Seviyeler ile birlikte bunlara özgü arama kriterleri yer 

almaktadır. Her bölüm aşağıda açıklanmıştır.  
 

 

Fiyat Aralığı (Price Range) 

 

Bu işlev, özellikle Hisse Senetleri ile CFD’ler tarandığında faydalıdır. Kullanıcı, 1 dolardan daha düşük fiyatla 

işlem gören hisse senetlerini ya da çok pahalı hisse senetlerini sınırlamak amacıyla, verilen metin 

kutularında minimum ilâ maksimum fiyat aralığı tanımlayabilir. 

 

Minimum Desen Uzunluğu (Minimum Pattern Length) 
 

 

Desen uzunluğu, desende yer alan fiyat grafiğinin mum (çubuk) sayısına göre belirlenir. Örneğin, 60 

dakikalık çubukların olduğu bir grafikte 30’luk bir desen uzunluğu, desenin 30 saatte oluştuğu anlamına 

gelir.  



Daha uzun desenler çok daha iyi kalitede olabilir, bu yüzden kaydırıcıyı kullanıp minimum desen uzunluğunu 

ayarlayarak kısa desenler arasından seçim yapabilirsiniz.  

Kalite Göstergeleri 

Temel Seviyelerin, Temel Seviyenin önemini gösteren tek bir göstergesi bulunmaktadır. Bu, fiyat grafiğinin 

destek ya da direnç seviyesine temas edip ve böylelikle bu seviyeyi doğruladığı durumlarda noktaların 

sayısının ölçümünü gösterir.  Daha fazla temas noktası, bu destek ya da direnç seviyesinin önemli olduğu ve 

kırıldığı takdirde, güçlü bir fiyat hızı öngörebileceğimiz anlamına gelir. 

 

Herhangi bir Temel Seviyenin, varsayılan olarak en az 3 temas noktası bulunur, ancak seçenek düğmeleri, 

kullanıcıya, seçeceği daha yüksek sayıda bir temas noktası sayısı belirlemesine imkân tanır. Bu filtrenin ne 

kadar yüksek adette ayarlanırsa, genelde daha iyi kalitede olacaksa da, o kadar az sayıda sonuç 

görüntüleneceğini unutmayınız. 

 

Temel Seviye Desen Türleri 

Destek (Support) ve Direnç (Resistance) olmak üzere yalnızca iki tür Temel Seviye bulunmaktadır. Yatay 

Destek (Horizontal Support), test edilerek yukarıdan temas edilen düşük bir fiyat seviyesidir. Direnç 

(Resistance) ise, aşağıdan temas edilen yukarı yönlü hareket eden bir fiyat tavanıdır. 
 

 

 



4. BÖLÜM 

GelişGelişGelişGeliştirilen / Tamamlanan Sonuçlarıntirilen / Tamamlanan Sonuçlarıntirilen / Tamamlanan Sonuçlarıntirilen / Tamamlanan Sonuçların     

KarşılaştırılmasıKarşılaştırılmasıKarşılaştırılmasıKarşılaştırılması    

    
Geliştirilen desenler konusunda ne anlama geldikleri ve nasıl tamamlanan desenler oldukları 
hakkında kısa bir genel açıklama sunar. 

    
Geliştirilen Grafik Deseni: 

 
Geliştirilen grafik desenleri, size olası işlem olanaklarını daha önceden bildirir. Bunlar tamamlanabilmek için 
fiyatın, destek ya da dirençten geçmesinin gerekli olduğu tam şekilli desenlerdir. 
 
Fiyat, beklenen destek ya da direnç seviyesinden geçer geçmez, geliştirilen desen sona erer ve 
tamamlanmış bir desen, işlem olanağı olarak sunulur. 
 
Ancak çoğu geliştirilen desen tamamlanmaz ve bu genellikle tamamlama işlemi için breakout’ın beklendiği 
durumlarda fiyatın, destek ya da direnç yönündeki hareketini sürdürmediği anlamına gelmektedir. Çıkış 
yapmadan önce destek ve direnç seviyeleri arasında yeni bir dönüş noktasının oluşması durumunda, 
geliştirilen desen sona erer.  
 
Geliştirilen grafik desenleri, breakout olduğunu önceden bilmek isteyen işlemciler açısından yararlı değildir, 
ancak swing işlemciler, özellikle destek ile direnç arasındaki aralığın yeterince geniş olduğu durumlarda 
geliştirilen desenleri müthiş işlem olanağı olarak görür. 
 
Geliştirilen ve tamamlanan desenler hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki yazıları okuyabilirsiniz: 

Benefits of Emerging Patterns 

Benefits of Completed Patterns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Geliştirilen Fibonacci Desenleri: 
 

 
Geliştirilen Fibonacci desenleri, biraz daha karmaşıktır; zira desenin tamamlanabilmesi için birden fazla 
varsayımsal durum söz konusudur. 
 
Geliştirilen Fibonacci desenin düzeni, grafikte pembe renkli bir nokta ile işaretlenmiş olup belli bir fiyat 
seviyesinde ayarlanmış kuramsal bir nihai dönüş noktasına sahiptir.  Desenin tamamlanması için, fiyatın 
sadece o seviyeye temas etmemesi gerekir, aynı zamanda o seviyede destek/direnç bulması ve ters yönde 
üzerinden geçmesi gerekir. 
 
Fiyatın hedef seviyeye ulaşmaması ya da o seviyede geri dönmemesi durumunda, desen sona erer. 

 



FERAGATNAME: Autochartist hizmeti, döviz, ticari mallar, net varlıklar ve hisselerle ilgili olarak tablo örüntü 
belirleme özelliğini içerir. Yatırım ve ticaretle ilgili olarak potansiyel riskler bulunmaktadır. Bu tarz risklerin 
farkında olup bu riskleri iyice öğrenmeli ve bu konuda bağımsız tavsiye almalısınız. Kaybetmeyi göze 
alamayacağınız miktarlarla yatırım yapmamalısınız. Autochartist hizmeti ve içeriği, yatırım ve/veya ticaret 
yapmak için bir talep olarak yorumlanmamalıdır. Bu açıdan bağımsız tavsiye almalısınız. Geçmişte yapılan 
işlemler, gelecekte yapılacak işlemlerin belirteci değildir. Bu hizmet ve ilgili medya içeriği dahilinde tartışılan 
sonuçların başarıya ulaştırdığına dair hiçbir tanıtım yapılmamaktadır. Bütün fikirler, haberler, araştırmalar, 
analizler, fiyatlar veya diğer bilgiler, genel piyasa yorumu olarak verilmektedir, Yatırım tavsiyesi olarak değil. 
Autochartist, MDIO Yazılımı, üyeleri, hissedarları, çalışanları, acenteleri, temsilcileri ve satıcıları, sağlanan 
bilginin eksiksizliği, doğruluğu ve güncelliğinin garantisini vermemektedir. Ayrıca, Autochartist hizmetleri ve 
içeriğinin kullanımına bağlı veya değil doğabilecek her türlü kayıp veya hasardan sorumlu değildirler. 


