
Hızlı İpuçları

Buradan Başlayın

iPhone’a Hoş Geldiniz. Bu Hızlı Başlangıç kılavuzu, 
iPhone’unuzu nasıl ayarlayacağınızı ve başlıca 
özelliklerini nasıl kullanacağınızı açıklar. Ayarlarınızı 
yapıp arama yapmaya başlar başlamaz,  
www.apple.com/tr/iphone adresinde iPhone 
hakkında daha fazla bilgi de edinebilirsiniz.

Hazırlan, ayarla, başla.
1. iTunes’u indirin. 
www.apple.com/tr/itunes/download adresine gidip 
Mac’inize veya PC’nize yüklemek için iTunes’un en son 
sürümünü indirin.

2. Bilgisayarınıza bağlayın.
iPhone’unuzu bilgisayarınızdaki USB kapısına 
bağlayın.

3. Eşzamanlayın.
iPhone bağlandığında, iTunes açılır ve ayarlama işlemi 
boyunca size yol gösterir. Eşzamanlamak istediğiniz 
kişileri, takvimleri, müzikleri, videoları ve fotoğrafları 
seçip sağ alt köşedeki Apply (Uygula) düğmesini 
tıklayın. iTunes veya eşzamanlama konusunda 
yeniyseniz, www.apple.com/itunes/tutorials 
adresindeki hızlı öğreticiyi izleyebilirsiniz.

Temel düğme bilgileri.
iPhone’u açmak için, Aç/Kapat düğmesine sıkıca basın. 
iPhone’u kapatmak veya yeniden başlatmak için, Aç/
Kapat düğmesini birkaç saniye basılı tutun ve daha 
sonra doğrulamak için sürgüyü kaydırın. iPhone’u uyku 
moduna geçirmek için, Aç/Kapat düğmesine bir kez 
basın. Bu, ekranı kapatır ama iPhone’un aramaları 
almasına izin verir. Gelen bir aramayı sessize almak  
için bir kez basın. Aramayı doğrudan sesli mesaja 
göndermek için iki kez basın. 

Ana Ekran’a gitme.
Bir uygulamayı kullanırken, onu kapatıp ona ait Ana 
Ekran’a dönmek için Ana Ekran düğmesine basın. Asıl 
Ana Ekran’a hızlı bir şekilde gitmek için, diğer Ana 
Ekran’lardan birindeyken Ana Ekran düğmesine basın. 
Kilitli ekranda, iPod denetimlerini görüntülemek için 
Ana Ekran düğmesine iki kez basın.

Klasörler yaratma. Uygulamaları düzenleme. 
Herhangi bir simgeye dokunup simgeler 
kıpırdanmaya başlayana dek parmağınızı basılı 
tutun. Daha sonra klasör yaratmak için bir simgeyi 
diğerinin üzerine sürükleyin. Klasörler otomatik 
olarak kategoriye göre adlandırılır ama adlarını 
değiştirebilirsiniz. Simgeleri ve klasörleri farklı 
konumlara ve farklı ekranlara sürükleyerek Ana 
Ekran’ınızı özelleştirebilirsiniz. İşiniz bittiğinde, Ana 
Ekran düğmesine basmanız yeterlidir.

Ara.
iPhone’unuzda veya web üzerinde arama yapmak için, 
asıl Ana Ekran’a gidip Ana Ekran düğmesine basın veya 
ekranı soldan sağa doğru kaydırın. Bulmak istediğiniz 
şeyi yazın-bir ad, uygulama, parça, sanatçı, film veya 
herhangi bir anahtar sözcük. iPhone aramayı daha da 
hızlandırmak için yazarken öneriler sunar. Mail, Kişiler, 
Mesajlar veya iPod gibi bir uygulamanın içindeyken 
arama yapmak için durum çubuğuna dokunun.

Arama yapma.
Arama yapmak için Kişiler’deki, Hızlı Arama’daki, 
e-postadaki veya SMS’deki ya da iPhone’un herhangi 
bir yerindeki bir telefon numarasına dokunun. Veya 
numarayı elle çevirmek için Klavye düğmesine 
dokunun. Bir aramayı, iPhone mikrofonlu kulaklık 
setini kullanarak cevaplamak için, ortadaki düğmeye 
bir kez basın. Aramanızı bitirmek için ortadaki 
düğmeye yeniden basın. Ses yüksekliğini ayarlamak 
için, mikrofonun üstündeki ve altındaki “+” ve “–” 
düğmelerine basın.

FaceTime.
Sesli arama sırasında, görüntülü aramayı başlatmak 
için FaceTime düğmesine dokunun. Veya Kişiler’de 
FaceTime düğmesine dokunun. Görüntülü arama 
sırasında, çevrenizdekileri paylaşmak için arka 
kameraya geçebilirsiniz. Ana Ekran düğmesine basarak 
e-postalarınıza, web’e veya diğer uygulamalara 
erişebilirsiniz.

Çoklu Görev.  
Bir arama sırasında; e-postalarınıza, takvime 
ya da diğer uygulamalarınıza erişebilir ve hatta 
Wi-Fi veya 3G yoluyla bağlıysanız web’de sörf bile 
yapabilirsiniz. Uygulamalar arasında hızlı bir şekilde 
geçiş yapmak için, Ana Ekran düğmesine iki kez 
basarak son kullanılan uygulamaları görüntüleyin. 
Daha fazla uygulamayı görmek için sağa kaydırın, 
daha sonra yeniden açmak için birine dokunun. iPod 
denetimlerine erişmek veya ekran yönünü kilitlemek 
için tamamen sola kaydırın.

Hem arayan hem de aranan için, FaceTime kullanabilen bir aygıt ve 
Wi-Fi bağlantısı gereklidir. Bazı alanlarda kullanılamayabilir.

Sesle Denetim.
Eller serbest arama yapmak veya müzik çalmak için 
Sesle Denetim özelliğini kullanın. Sesle Denetim 
özelliğini etkinleştirmek için, Voice Control ekranı 
görününceye dek Ana Ekran düğmesini veya iPhone 
mikrofonlu kulaklık setinin ortasındaki düğmeyi basılı 
tutun. Sinyal sesinden sonra, “call Elliot” veya “dial 
555-1212” gibi İngilizce bir komut söyleyin. iPhone’un 
belirli bir albümü, sanatçıyı veya listeyi çalmasını ya 
da İngilizce “Play more songs like this” komutunu 
vererek benzer parçaları çalmasını isteyebilirsiniz. 
Hatta iPhone’a İngilizce “What’s playing?” sorusunu 
yönelterek hangi parçanın çaldığını öğrenebilir veya 
“play songs by the Rolling Stones” komutunu vererek 
Rolling Stones parçalarını çalabilirsiniz.
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*Visual Voicemail ve MMS tüm bölgelerde kullanılabilir 
olmayabilir. Daha fazla bilgi için lütfen kablosuz servis 
sağlayıcınıza danışın.

Bazı özellikler ve servisler tüm bölgelerde kullanılabilir 
olmayabilir.
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Daha fazla bilgi.
www.apple.com/tr/iphone adresinde iPhone 
özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

iPhone Kullanma Kılavuzu’nu iPhone’unuzda 
görüntülemek için, kılavuzu iBookstore’dan indirin 
veya help.apple.com/iphone adresine veya Safari 
yer imlerine gidin. iPhone Kullanma Kılavuzu’nun 
ve Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu’nun indirilebilir 
sürümleri için support.apple.com/tr_TR/manuals/
iphone.

Destek alma.
Visual Voicemail ve faturalama da dahil olmak üzere 
ağ ile ilgili servislere ilişkin teknik destek için kablosuz 
servis sağlayıcınıza danışın.* iPhone ve iTunes ile ilgili 
teknik destek için www.apple.com/tr/support/iphone 
adresini ziyaret edin. 

Konum bulma. Çevreyi araştırma.
Haritada nerede olduğunuzu görmek için Konum 
düğmesine dokunun. O anki konumunuzda mavi bir 
nokta görünür. Yüzünüzün hangi yöne dönük  
olduğunu görmek için, Konum düğmesine yeniden 
dokunarak pusula görüntüsünü açın. Arama alanına 
“Starbucks” veya “pizza” gibi sözcükler yazarak 
yakınınızdaki yerleri bulun. Büyütmek için çift dokunun. 
Küçültmek için iki parmağınızla bir kez dokunun.  
Yol tarifleri de alabilir veya ek harita görüntüleri için 
Kıvrık Sayfa düğmesine dokunabilirsiniz.

App Store.
Oyun, iş, seyahat, sosyal ağ ve daha birçok 
kategorideki yüz binlerce uygulamayı kablosuz olarak 
taramak için App Store simgesine dokunun. Seçmeler, 
Kategoriler veya İlk 25 bölümlerini tarayın ya da 
ada göre aratın. Bir uygulamayı satın alıp doğrudan 
iPhone’unuza indirmek için, Buy Now (Satın Al) 
düğmesine dokunun. Çoğu uygulama da ücretsizdir.

iTunes Store.
iTunes simgesine dokunarak iTunes Store’a kablosuz 
olarak erişebilirsiniz. iTunes Store’da müzikleri, 
filmleri, TV şovlarını, video klipleri ve daha birçok 
şeyi arayabilirsiniz. iTunes Store’da tarayabilir, satın 
alabilir ve doğrudan iPhone’unuza indirebilirsiniz. 
Önizlemesini görmek veya dinlemek için öğeye 
dokunun. 

Akıllı klavye.
iPhone, siz yazarken otomatik düzeltmeler yapar ve 
sözcükler önerir. Bu nedenle; yanlış bir harfe 
dokunursanız, sadece yazmaya devam edin. Önerilen 
sözcüğü kabul etmek için, boşluk çubuğuna dokunun. 
Önerilen sözcüğü kapatmak ve iPhone’un yazdığınız 
sözcüğü öğrenmesine yardım etmek için “x”e dokunun. 
Klavye, kısaltmalara tırnak işaretlerini otomatik olarak 
ekler. Ayrıca, boşluk çubuğuna iki kez dokunursanız bir 
nokta ekler. Sayı ve sembol klavyesine geçmek için 
“.?123” tuşuna dokunun.

Kesme, kopyalama ve yapıştırma.
Düzenlemek istediğiniz metne dokunun veya büyüteci 
görüntülemek için dokunup parmağınızı basılı tutun ve 
daha sonra ekleme noktasını taşımak için parmağınızı 
kaydırın. Sözcüğe çift dokunarak onu seçebilir ve 
tutma noktalarını sürükleyerek daha fazla veya daha az 
metin seçebilirsiniz. Daha sonra kesmek, kopyalamak 
veya yapıştırmak için dokunun. Web sayfalarındaki, 
e-postalardaki veya SMS’lerdeki metni kopyalamak için, 
metne dokunup parmağınızı basılı tutarak seçin. Bir 
düzenlemeyi geri almak için, iPhone’u sallayın ve daha 
sonra Geri Al düğmesine dokunun.

Fotoğraflar.
Favori fotoğraflarınızı iTunes ile bilgisayarınızdan 
aktararak iPhone’a yükleyin veya yerleşik kamerayla 
resimler çekin. Resimlerinizi görmek için Fotoğraflar’a 
dokunun. Görüntüler arasında geçiş yapmak için 
sağa veya sola itin. Büyütmek için çift dokunun veya 
iki parmağınızı birbirinden uzaklaştırın. Ekran üstü 
denetimleri göstermek için bir kez dokunun. Fotoğrafı 
MMS ile veya e-postayla göndermek için Eylem 
düğmesine dokunun. Ayrıca fotoğrafı duvar kağıdı 
olarak kullanabilir, bir kişiye atayabilir veya AirPrint 
özelliği olan bir yazıcı kullanarak kablosuz olarak 
kağıda dökebilirsiniz.

HD video.
HD video kaydı yapmak için, Kamera’ya dokunun 
ve daha sonra Kamera/Video anahtarını videoya 
ayarlayın. Kaydı durdurmak için düğmeye yeniden 
dokunun. “Odaklamak için dokunun” seçeneği, 
ekrandaki herhangi bir kişiye veya nesneye 
dokunarak odağı ve pozlamayı denetlemenizi sağlar. 
Yatay veya düşey olarak kayıt yapabilirsiniz. Işığın az 
olduğu durumlarda çekim yaparken kamera ışığını  
da açabilirsiniz.

Video ve parça denetimleri.
Ekran üstü denetimleri göstermek için ekrana 
dokunun. Gizlemek için yeniden dokunun. Bir videoya 
çift dokunma, geniş ekran ve tam ekran arasında 
geçiş yapar. Müzik dinlerken, Cover Flow’da albüm 
resimleriniz arasında iterek dolaşmak için iPhone’u 
yana döndürün. Parça listesini görmek için albüme, 
çalmak için müzik parçasına dokunun. Yeniden albüm 
resmine dönmek için parça listesinin dışına dokunun. 
iPhone mikrofonlu kulaklık setiyle müzik dinlerken; 
duraklatmak veya çalmak için ortadaki düğmeye 
bir kez, sonraki parçaya atlamak için iki kez hızlıca 
basın. Müziklerinizi veya videolarınızı Apple TV’de 
yayımlamak için AirPlay düğmesine dokunun.*

Web sayfasını yakınlaştırma.
Safari’de, web sayfasındaki herhangi bir öğeyi 
(resim veya metin) yaklaştırmak için çift dokunun. 
Uzaklaştırmak için yeniden çift dokunun. Birden fazla 
web sayfası arasında iterek geçiş yapmak veya yeni 
bir sayfa açmak için Çoklu sayfa düğmesine dokunun. 
Web sayfasını geniş ekran görmek için iPhone’u yana 
döndürün. 
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