
Başlayalım
MacBook Pro’nuzu başlatmak için güç düğmesine basın, Ayarlama Yardımcısı 
düzgün ve sorunsuz kullanım için birkaç basit adımla size yol gösterecektir.  
Wi-Fi ağınıza bağlanmanıza ve Mac’iniz için bir kullanıcı hesabı oluşturmanıza 
yardımcı olacaktır. Belgelerinizi, e -postalarınızı, fotoğraflarınızı, müziklerinizi  
ve filmlerinizi başka bir Mac veya PC’den yeni Mac’inize aktarabileceksiniz.

Ayarlama Yardımcısı’nda Apple Kimliğinizle oturum açabilirsiniz. Böylece, 
hesabınız Mac App Store ve iTunes Store’da ve Messages ve FaceTime gibi 
uygulamalarda otomatik olarak ayarlanacak, bunları ilk açtığınızda sizin için  
hazır olacaklar. Aynı zamanda iCloud da ayarlanacak, böylece Mail, Kişiler,  
Takvim ve Safari gibi uygulamalar sizin için tüm bilgilerinizi hazır tutacak. Bir 
Apple Kimliğiniz yoksa, Ayarlama Yardımcısı’nda bir kimlik oluşturabilirsiniz. 

Multi-Touch hareketlerle Mac’inizi kontrol edin
İzleme dörtgeninde basit hareketler kullanarak MacBook Pro’nuzda birçok  
şey yapabilirsiniz. İşte en popüler olanlardan bazıları.

Masaüstünüzü tanıyın
Masaüstü Mac’inizde her şeyi bulabileceğiniz ve yapabileceğiniz bir yerdir. 
Ekranın alt tarafında bulunan Dock en sık kullandığınız uygulamaları tutan 
kullanışlı bir alandır. Masaüstünüzü ve Mac’inizdeki diğer ayarları özelleştirmenizi 
sağlayan Sistem Tercihleri’ni de buradan açabilirsiniz. Tüm dosyalarınızı ve 
klasörlerinizi hızlıca almak için Finder simgesine tıklayın.

Üstteki menü çubuğunda Mac’inizle ilgili faydalı bilgiler vardır. Kablosuz Internet 
bağlantısını denetlemek için Wi-Fi simgesine tıklayın. Mac’iniz ayarlamalar 
sırasında seçtiğiniz ağa otomatik olarak bağlanacaktır. Mac’inizde aradığınız  
her şeyi Spotlight Araması’nı kullanarak da bulabilirsiniz.

Merhaba.

Tıklama 
Tıklamak için izleme dörtgeninde herhangi  
bir yere basın. Aynı zamanda, Tıklamak için 
Vurma etkinse, yüzeye hafifçe vurmanız da 
yeterlidir.

İkincil tıklama (sağ tıklama)
Kısayol menülerini açmak için iki parmakla 
tıklayın. Aynı zamanda, Tıklamak için Vurma 
etkinse, izleme dörtgeninde herhangi bir yere  
iki parmakla hafifçe vurmanız yeterlidir.

Gezinmek için kaydırma
Web sayfaları, belgeler ve daha fazlasına  
göz atmak için iki parmağınızı kaydırın. 

İki parmakla kaydırma
İki parmağınızı kaydırma yapmak istediğiniz 
yönde, yukarı, aşağı veya yanlara doğru 
izleme dörtgeninin üzerinde kaydırın.

İstediğiniz uygulamayı hızlıca bulun
Mac’iniz, fotoğraflarınızdan en iyi şekilde faydalanmak, belgeler yaratmak, web’de 
dolaşmak, programınızı yönetmek ve daha birçok şey için kullanabileceğiniz 
harika uygulamalarla birlikte gelir. Launchpad, Mac’inizde tüm uygulamaları 
kolayca bulabileceğiniz bir yerdir. Tüm uygulamalarınızı tam ekranda görmek  
için Dock’daki Launchpad simgesini tıklayın. Uygulamaları istediğiniz şekilde 
düzenleyin, klasörlerde gruplayın veya Mac’inizden silin. Mac App Store’dan bir 
uygulama indirdiğinizde, otomatik olarak Launchpad’de görünür.

iCloud ile aygıtlarınızın birlikte çalışmasını sağlayın
iCloud uygulaması; Mac, iPhone, iPad, iPod touch’ınızdan ve hatta PC’nizden 
müziklerinize, fotoğraflarınıza, takvimlerinize, kişilerinize, belgelerinize ve daha 
fazlasına erişmenizi sağlar. Aynı zamanda her şeyi otomatik olarak güncel tutar.  
Bir cihazda şarkı satın aldığınızda, onu tüm diğer cihazlarınızda da kullanabilirsiniz. 
Mac’inizde yeni bir Pages belgesi oluşturun, ardından yoldayken iPad’inizle 
üzerinde düzenleme yapabilirsiniz. iPhone’unuzla çektiğiniz fotoğraf otomatik 
olarak Mac’inizde iPhoto uygulamasında görünecektir. iCloud, Mac’inizi 
kaybettiğinizde yerini belirlemenize ve korumanızı sağlar. Etkinleştirmek  
istediğiniz iCloud özelliklerini seçmek için, Dock’ta Sistem Tercihleri’ni seçin ve 
iCloud’a tıklayın.

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Yeni MacBook Pro’nuza hoş geldiniz.  
Size yeni cihazınızdan bahsedelim.

Launchpad’i açın
Dock’da Launchpad 
simgesine tıklayın.

Klasörler
Bir uygulamayı diğerinin 
üzerinde sürükleyerek 
uygulamaları klasörlerde 
gruplayabilirsiniz.

Önemli not
Bilgisayarınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu belgeyi ve Önemli Ürün 
Bilgileri Kılavuzu’ndaki güvenlik bilgilerini dikkatlice okuyun.

Daha fazla bilgi
www.apple.com/macbookpro adresinde daha fazla bilgi bulabilir, demolar 
izleyebilir ve MacBook Pro özellikleri hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. 

Yardım
Yardım Merkezi’nde talimatların ve sorun giderme bilgilerinin yanı sıra 
sorularınıza da yanıt bulabilirsiniz. Finder simgesine tıklayın, menü çubuğunda 
Yardım’a tıklayın ve Yardım Merkezi’ni seçin. Çevrimiçi yardım almak için Safari’yi 
de kullanabilirsiniz. 

OS X İzlenceleri
Mac’inizle ilgili bir sorununuz varsa, OS X İzlenceleri bir Zaman Makinesi 
yedeklemesiyle yazılımınızı ve verilerinizi geri yüklemenize veya OS X ve  
Apple uygulamalarını yeniden yüklemenize yardımcı olur. Mac’iniz bir sorun 
saptadığında, OS X İzlenceleri otomatik olarak açılır. İsterseniz, uygulamayı 
Command ve R tuşlarına basılı tutup bilgisayarınızı yeniden başlatarak elle  
de açabilirsiniz.

Destek
MacBook Pro’nuz 90 günlük teknik destek ve Apple Perakende Satıcısı veya bir 
Apple Yetkili Hizmet Sağlayıcısı’nın sunduğu bir yıllık donanım tamir garantisiyle 
birlikte gelir. MacBook Pro teknik desteği için www.apple.com/support/
macbookpro adresini ziyaret edin. Veya Birleşik Krallık : +44 (0) 844 209 0611 
numarasını arayın. 
www.apple.com/support/country

Özelliklerin tamamı tüm bölgelerde kullanılamayabilir.
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Pil hakkında daha fazla bilgi için, www.apple.com/batteries adresine gidin. Dosyaları yeni Mac’inize aktarma konusunda daha fazla bilgi için support.apple.com/kb/HT4889 adresine gidin.

Bu kılavuz size Mac’inizi tanıtacak, ayarlamanıza 
yardımcı olacak ve her gün kullandığınız uygulamalara 
yönelik ipuçları sunarak sorunsuz ve düzgün çalışmanızı 
sağlayacaktır.

Piliniz şarj edilmiş ve hazır durumdadır, Mac’inizi 
kutusundan çıkardığınız gibi kullanmaya 
başlayabilirsiniz. Pili şarj ederken, güç bağlayıcınızın 
üzerindeki turuncu ışık yeşil olduğunda pilin tamamen 
dolmuş olduğunu anlarsınız.

Yakınlaştırma ve uzaklaştırma için sıkıştırma
İzleme dörtgenini baş parmağınız ve işaret 
parmağınızla sıkıştırarak fotoğrafları ve web 
sayfalarını daha hassas bir şekilde yakınlaştırın 
ve uzaklaştırın. 

Daha fazla bilgi
Hareketler hakkında daha fazla bilgi için, 
Elma menüsünden Sistem Tercihleri’ni seçin 
ve sonra İzleme Dörtgeni’ne tıklayın.  

SDXC
Fotoğraf makinenizin 
hafıza kartından fotoğraf 
aktarabilirsiniz

HDMI
HDTV’nize 
bağlayabilirsiniz

MagSafe 2
Güç kordonu manyetik 
etkiyle takılır

FaceTime HD kamera
Video aramaları yapabilir, HD videolar 
ve enstantane fotoğraflar çekebilirsiniz

Thunderbolt 2
Harici ekranlar ve yüksek performanslı 
cihazlar bağlayabilirsiniz

USB 3
Cihazlarınızı şarj edebilir, harici 
depolama cihazları bağlayabilir 
ve daha bir çok şey yapabilirsiniz

Portlar ve konnektörler hakkında daha fazla bilgi almak için, support.apple.com/kb/HT2494 adresine gidin. 

Wi-Fi Arama

www.apple.com/macbookpro
www.apple.com/support/macbookpro
www.apple.com/support/macbookpro
www.apple.com/support/country
www.apple.com/batteries
support.apple.com/kb/HT4889
 support.apple.com/kb/HT2494


Mail

Tek e-posta uygulaması
Tek tıklamayla Mail’deki 
tüm hesaplarınızı 
görüntüleyin.

Sohbet görünümü
Bir sohbet ekranındaki 
tüm e-posta iletilerini 
görün.

Arama
Tam olarak istediğinizi 
bulmak için arama 
sonuçlarını hızlıca daraltın.

Mail, Internet’e bağlı olmasanız bile, 
tüm e-postalarınızı tek ve reklamsız bir 
Gelen kutusundan yönetebilmenizi 
sağlar. Gmail, Yahoo! Mail ve AOL Mail  
gibi popüler e-posta hizmetleriyle 

çalışır. Mail uygulamasını iCloud ile 
birlikte aldığınız ücretsiz iCloud.com 
e-posta hesabınızla da kullanabilirsiniz. 
Mail’i ilk açtığınızda, Ayarlama 
Yardımcısı başlamanıza yardımcı olur.

iTunesiBooksHarita

Mac için iTunes; favori müziklerinizin, 
filmlerinizin, TV şovlarınızın ve daha 
birçok şeyin keyfini çıkarmanızı 
kolaylaştırır. iTunes, yeni favoriler 
bulabileceğiniz ve bunları tek 

iBooks kitap indirmenin ve okumanın 
yeni bir yoludur. Çok satan güncel 
kitapları veya beğendiğiniz klasikleri 
indirebileceğiniz iBooks Store’u içerir. 
Açmak istediğiniz kitaba tıklayın. 
Ekranı kaydırarak veya tıklayarak 

Harita ile Mac’inizden yeni yerler 
keşfedin ve yol tarifleri alın. Standart 
görünümü veya uydu görüntülerini 
kullanarak konum görüntüleyebilir  
ya da Flyover’ı kullanarak gerçekçi  
3D fotoğraflarla seçkin şehirlere 
yüksekten bakabilirsiniz. Restoranlar 
ve oteller gibi ilginizi çeken yerel 

tıklamayla indirebileceğiniz bir yer olan 
iTunes Store’u da içerir. Bunun yanında 
iTunes müzikleri keşfetmenin yeni yolu 
olan iTunes Radyo’yu da içerir.

sayfaları geçin. Not ve yer işaretleri 
eklemek ve bazı paragrafları 
vurgulamak kolaydır. iBooks Store’dan 
satın alınan kitaplar Mac ve iOS 
cihazlarınızda kullanılabilir.

konumlarla ilgili bilgileri bulabilirsiniz. 
Harita size bu yerlerin telefon 
numaralarını, fotoğraflarını ve hatta 
Yelp yorumlarını gösterecektir. Hedef 
konumunuzu bulduktan sonra, Harita 
size adım adım sesli navigasyon için 
iPhone’unuza gönderebileceğiniz 
ayrıntılı yol tarifleri sunar.

iTunes Store
Yeni müzikleri, filmleri 
ve daha fazlasını 
keşfedin ve satın alın.

Yol Tarifleri
Harita, trafik bilgilerinin 
de dahil olduğu ayrıntılı 
yol tarifleri sunar.

iPhone’a Gönder
Yolculuk sırasında sesli navigasyon 
almak için yol tariflerini 
iPhone’unuza gönderebilirsiniz.

Takvim

Etkinlik denetçisi 
Takvim, bir etkinliğin konumunu 
harita üzerinde gösterir ve 
seyahat süresini hesaplar.

Takvim’i kullanarak yoğun gündeminizi 
takip edebilirsiniz. Biri ev, diğeri okul 
ve bir üçüncüsü iş için olmak üzere ayrı 
takvimler oluşturabilirsiniz. Tüm 
takvimlerinizi tek bir pencerede 
görebilir veya yalnızca istediğiniz bir 
tanesini görmeyi seçebilirsiniz. 
Davetiye oluşturup gönderebilir, 
ardından davetiyelere yanıt verenleri 

görebilirsiniz. Bir etkinliğe konum 
ekleyebilirsiniz; Takvim bir harita 
üzerinde seyahat süresini hesaplar ve 
hatta hava durumu tahminini gösterir. 
iCloud’u kullanarak takvimlerinizi 
otomatik olarak tüm cihazlarınızda 
güncelleyebilir veya diğer iCloud 
kullanıcılarıyla paylaşabilirsiniz.

iPhoto, iMovie ve GarageBandMesajlar Pages, Numbers ve Keynote

İlk olarak Apple Kimliğinizle oturum 
açın, ardından bir Mac, iPad, iPhone 
veya iPod touch’dan arkadaşlarınıza 
metin, fotoğraf, video ve daha 
fazlasını içeren sınırsız sayıda mesaj 
gönderebilirsiniz. iMessage ile bir 

cihazda sohbet başlatıp sohbeti bir 
başka cihazda sürdürebilirsiniz. 
Birisiyle yüz yüze konuşmak isterseniz, 
Mesajlar penceresinin sağ üstündeki 
FaceTime simgesine tıklayıp bir video 
araması* başlatabilirsiniz.

Yanıtlar yolda
Üç nokta, arkadaşınızın 
bir yanıt yazmakta 
olduğunu gösterir.

iBooks Store
iBooks Store’dan  
satın alınan kitaplar 
iCloud’da saklanır.

Notlar Paneli
Tüm notlarınızı ve yaptığınız 
vurgulamaları tek bir yerde 
görüntüleyip düzenleyebilirsiniz.

Arama
Bir kitabın tamamında 
hızlıca kelime veya 
ifade arayabilirsiniz.

Alındı iletileri
Mesajınızın ulaşıp 
ulaşmadığını görün. 

Biçim Paneli
Akıllı Biçim Paneli’yle 
ihtiyacınız olan araçlara 
tek tıklamayla erişin.

iTunes Radio
Yüzlerce istasyon arasından seçim 
yapın veya favori sanatçınızdan ya da 
parçanızdan yeni bir istasyon başlatın.

FaceTime
Mesajlar’dan video 
araması başlatın. 

*Hem arayan hem de aranan için FaceTime özellikli bir aygıt gereklidir. Bazı bölgelerde kullanılamayabilir. iPhoto Pages

Takvim görünümü
Tercih ettiğiniz 
görünümü seçin; 
haftalık, aylık veya yıllık.

Etkinlik ekle
Yeni etkinlik 
oluşturmak için bir 
takvime çift tıklayın.

Mac App Store

Mac App Store, oyunlardan ve  
sosyal ağlardan verimlilik sağlayan 
uygulamalara ve daha fazlasına kadar, 
Mac bilgisayarınız için uygulama 
bulmanın ve indirmenin en iyi yoludur. 
Yeni uygulamalar tek adımda yüklenir 
ve Launchpad’de yer alır. Kişisel 
kullanımınız için yetkilendirilmiş  

Mac’inizde etkileyici belgeler, hesap 
tabloları ve sunular yaratın. Güzel 
şablonlar size büyük bir avantaj sağlar; 
tek yapmanız gereken kendi 
sözcüklerinizi ve fotoğraflarınızı 
eklemektir. Ve yeni içeriğe duyarlı 
Biçim paneliyle bunların tümünü 

iPhoto, iMovie ve GarageBand, 
fotoğraflarınızı, filmlerinizi ve 
müziklerinizi oluşturabilmeniz ve 
paylaşabilmeniz için olağanüstü 
yöntemler sunar. iPhoto; kitaplığınızı 
Yüzlere, Yerlere ve Etkinliklere göre 
organize etmenize ve muhteşem 
fotoğraf albümleri, kartlar ve 

tüm Mac’lere uygulama yükleyebilir  
ve hatta uygulamaları bilgisayarınıza 
yeniden indirebilirsiniz. Mac App Store, 
uygulama ve OS X güncellemeleri 
kullanılabilir olduğunda sizi bilgilendirir 
ve hatta uygulamalarınızı otomatik 
olarak güncelleyebilir. Mac App Store’u 
Dock’ta simgesine tıklayarak açın.

özelleştirmek çok kolaydır. Microsoft 
Office dosyalarını bile açıp 
düzenleyebilirsiniz. Ve çalışmanızın 
bağlantısını Mail veya Mesajlar ile 
doğrudan araç çubuğunuzdan hızlı ve 
kolay bir şekilde paylaşabilirsiniz.

takvimler oluşturmanıza yardımcı olur. 
iMovie, evde çektiğiniz videolarınızı 
inanılmaz sinema fragmanlarına 
dönüştürmenizi sağlar. GarageBand ise 
bir enstrüman çalmak, nota yazmak ve 
şarkı kaydetmek için ihtiyacınız olan 
tüm bilgileri içerir.

Her zaman güncel kal
Satın aldığınız uygulamalar ve 
OS X için bulunan güncellemeler 
otomatik olarak görünür.

Yeni uygulamalar keşfet
Binlerce uygulamayı tarayın 
ve doğrudan Launchpad’e 
indirin.

Projeler
Kişiselleştirilmiş albümleri, 
kartları ve takvimleri kolayca 
oluşturabilir ve sıralayabilirsiniz.

Etkinlikler
Herhangi bir Etkinlikteki 
fotoğraflara hızlıca bakmak 
için imlecinizi kullanın.

Paylaş
Beğendiklerinizi Facebook’ta 
yayınlayın ya da iCloud’u veya 
Mesajlar’ı kullanarak paylaşın.

Grafik ve daha fazlasını ekle
Görüntülere, filmlere, grafiklere ve 
daha fazlasına sahip zengin ortam 
belgeleri oluşturabilirsiniz.

Safari, Mac’inizle web’de gezinmenin 
en iyi yoludur. Akıllı Arama alanında bir 
arama terimi veya web adresi yazmaya 
başlayın, Safari terim farklılıklarını göz 
önüne alacak ve sizi doğru yere 
götürecektir. Sayfaları daha sonra 
okumak için Okuma Listenize 
kaydedebilir, Twitter ve LinkedIn’de 

Safari

takip ettiğiniz kişilerin yayınladığı 
sayfalar için Paylaşılan Bağlantılar’a 
göz atabilirsiniz. Safari aynı zamanda 
yer işaretlerinizi, Okuma Listenizi 
saklamak ve web sitesi parolalarınızı 
tüm cihazlarınızda güncel olarak 
tutmak için iCloud işlevselliğinden 
faydalanır.

En Beğendiğiniz Siteler
En sık ziyaret ettiğiniz web 
sitelerinin önizlemelerini 
görmek için tıklayın.

Paylaş
Web sayfalarını kolayca 
gönderin veya sosyal 
ağlarınızla paylaşın.

Kenar Çubuğu
Yer işaretleriniz, Okuma Listeniz 
ve Paylaşılan Bağlantılarınız 
Kenar Çubuğu’nda görünür.

Arşiviniz
Müziklerinizi, TV şovlarınızı, 
podcast’lerinizi ve daha 
fazlasını görüntüleyebilirsiniz.

Paylaş
Çalışmanızın bağlantısını 
Mail veya Mesajlar ile 
kolayca paylaşın.

Yer İşaretleri
Tüm cihazlarınızda 
yer işaretleri 
eklenebilir.


