
Hızlı İpuçları

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

iPhone’a Hoş Geldiniz.
Bu Hızlı Başlangıç kılavuzu, iPhone’unuzu nasıl 
ayarlayacağınızı ve başlıca özelliklerini nasıl 
kullanacağınızı açıklar. Önce, Aç/Kapat düğmesini 
birkaç saniye basılı tutarak iPhone’unuzu açın. 
Sonra, iPhone’unuzu ayarlamak için ekrandaki 
yönergeleri izleyin.

Temel düğme bilgileri.
iPhone’u kapatmak veya yeniden başlatmak için, 
Aç/Kapat düğmesini birkaç saniye basılı tutun ve daha 
sonra doğrulamak için sürgüyü kaydırın. Ekranı 
kapatmak ama aramaları almaya devam etmek için, 
Aç/Kapat düğmesine bir kez basın. İstediğiniz zaman 
Ana Ekran’a dönmek için Ana Ekran düğmesine basın. 
Son kullanılan uygulamalar arasında hızlı bir şekilde 
geçiş yapmak için, Ana Ekran düğmesine iki kez basıp 
bir uygulama simgesine dokunun.

Sesle Denetim.
Eller serbest arama yapmak veya müzik çalmak için 
Sesle Denetim özelliğini kullanın. Sesle Denetim 
özelliğini etkinleştirmek için, Sesle Denetim 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.

Bildirimler.
Bir bildirim aldığınızda; bildirim, yaptığınız işi kesmeden 
ekranın en üstünde kısaca görünür. Onu yok sayabilir 
veya hemen yanıt vermek için ona dokunabilirsiniz.  
Son bildirimlerinizin bir özetini görmek için, herhangi 
bir ekranda yukarıdan aşağıya kaydırın. Kilitli bir 
ekranda yeni bir bildirimin simgesini sağa kaydırarak 
ona erişebilirsiniz.

Mesajlar.
iOS 5 kullanan diğer iPhone, iPad ve iPod touch 
kullanıcılarına iMessage veya diğer cep telefonu 
kullanıcılarına SMS ya da MMS göndermek için Mesajlar 
simgesine dokunun. Kime alanına bir ad veya telefon 
numarası yazın ya da kişilerinizdeki birisini seçin. 
Mesajınızı yazın, sonra Gönder düğmesine dokunun. 
Fotoğraf veya video göndermek için, Kamera 
düğmesine dokunun.

Arama yapma.
Arama yapmak için Kişiler’deki, Hızlı Arama’daki, 
e-postadaki, SMS’deki veya iPhone’un herhangi bir 
yerindeki bir telefon numarasına dokunun. Veya 
numarayı elle çevirmek için Telefon uygulamasını açın 
ve Klavye düğmesine dokunun. Gelen bir aramayı 
sessize almak için, Aç/Kapat düğmesine bir kez basın. 
Aramayı doğrudan sesli mesaja göndermek için, 
Aç/Kapat düğmesine iki kez basın. Bir aramayı, iPhone 
mikrofonlu kulaklık setini kullanarak cevaplamak için, 
ortadaki düğmeye bir kez basın. Aramanızı bitirmek için 
ortadaki düğmeye yeniden basın.

FaceTime.
Başka bir iPhone kullanıcısıyla veya bir iPad, iPod touch 
ya da Mac kullanıcısıyla görüntü arama başlatmak için, 
kişilerinizdeki birisini seçin ve FaceTime düğmesine 
dokunun. Veya sesli arama sırasında görüntülü 
aramayı başlatmak için FaceTime düğmesine 
dokunun. Görüntülü arama sırasında, arka kameraya 
geçmek ve çevrenizdekileri paylaşmak için Kamera 
düğmesine dokunun.

Hem arayan hem de aranan için, FaceTime kullanabilen bir aygıt gereklidir. 

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. 
Veya öneriyi yok saymak için “x”e dokunun. Klavye, 
kısaltmalara tırnak işaretlerini otomatik olarak ekler. 
Boşluk çubuğuna iki kez dokunursanız bir nokta ekler. 
Bir sözcüğü sözlükte aratmak için ona iki kez 
dokunabilirsiniz.

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 metni seçin 
ve daha sonra Kopyala’ya dokunun.
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Sesi Aç/Kıs
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Daha fazla bilgi.
www.apple.com/tr/iphone adresinde iPhone özellikleri 
hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

iPhone Kullanma Kılavuzu ve önemli bilgiler 
için, support.apple.com/tr_TR/manuals/iphone adresini 
ziyaret edin. Kılavuzu iPhone’da görüntülemek için 
iBookstore’dan indirin veya Safari yer imini kullanın.

Destek alma.
Ağ servisleri, sesli mesaj ve faturalama ile ilgili destek 
için kablosuz servis sağlayıcınıza danışın. iPhone ve 
iTunes ile ilgili destek için www.apple.com/tr/support/
iphone adresini ziyaret edin.

Fotoğraflar.
Resimlerinizi görmek için Ana Ekran’da Fotoğraflar 
simgesine 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 düzenleyebilir veya iyileştirebilir, paylaşabilir, 
yazdırabilir ve daha birçok şey yapabilirsiniz. iCloud’da 
Fotoğraf Yayını’nı etkinleştirdiyseniz, çektiğiniz 
yeni resimler diğer aygıtlarınızın tümüne otomatik 
olarak iletilir.

Kamera.
Kilitli ekranda kameraya hızlı bir şekilde erişmek için 
Ana Ekran düğmesine iki kez basın veya Ana Ekran’da 
Kamera simgesine dokunun. Ekrandaki herhangi bir 
kişiye veya nesneye dokunarak odağı ve pozlamayı 
ayarlayın. Resim çekmek için Kamera düğmesine 
dokunun veya Sesi Aç düğmesine basın. HD video 
kaydı yapmak için, anahtarı Video konumuna ayarlayın 
ve daha sonra Kayıt Yap düğmesine dokunun. Kaydı 
durdurmak için düğmeye yeniden dokunun.

Video ve parça denetimleri.
Müzik çalarken veya video izlerken denetimleri 
göstermek için ekranda herhangi bir yere dokunun. 
Gizlemek için yeniden dokunun. Müziklerinizi veya 
videolarınızı bir Apple TV’de duraksız yayımlamak 
için AirPlay düğmesine dokunun.* Kilitli ekranda, ses 
denetimlerinize hızlı bir şekilde erişmek için Ana Ekran 
düğmesine iki kez basabilirsiniz.

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

iTunes Store.
iTunes simgesine dokunarak iTunes Store’a 
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.

Klasörler yaratma. Uygulamaları düzenleme.
Herhangi bir uygulama simgesine dokunup simge 
kıpırdanmaya başlayana dek parmağınızı basılı tutun. 
Daha sonra klasör yaratmak için bir uygulamayı 
diğerinin üzerine sürükleyin. Klasörler otomatik 
olarak kategoriye göre adlandırılır ama adlarını 
değiştirebilirsiniz. Uygulamaları ve klasörleri farklı 
konumlara ve ekranlara sürükleyerek Ana Ekran’ınızı 
özelleştirebilirsiniz. İşiniz bittiğinde Ana Ekran 
düğmesine basın.

iCloud.
iCloud; müziklerinizi, fotoğraflarınızı, uygulamalarınızı, 
takvimlerinizi, belgelerinizi ve daha birçok şeyi saklar. 
Uygulamalarınızla benzersiz bir şekilde tümleşik çalışır 
ve içeriklerinizi aygıtlarınızın tümüne kablosuz olarak 
iletir. Fotoğraf Yayını’nı ve diğer iCloud özelliklerini 
açmak için Ayarlar simgesine dokunun ve iCloud’u seçin. 
Daha önce iTunes Store’dan ve App Store’dan satın 
aldığınız müzikleri ve uygulamaları da indirebilirsiniz.

*İkinci nesil Apple TV gerektirir. 


