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Bu kılavuz hakkında
Bu kılavuzda Android™ mobil teknoloji platformunun 2.3 sürümünün 
kullanımı ile ilgili bilgiler verilir; ayrıca indirilebilir uygulamalar hizmeti olan 
Android Market™ üzerinden sunulan Android uygulamalarının 
güncellemeleri de tanıtılır.

Bu kılavuzda, telefonunuzun fiziksel özellikleri (parçaları ve aksesuarları, 
pilinin nasıl değiştirileceği, nasıl açılacağı vb.) veya teknik özellikleri 
açıklanmaz; bu bilgiler için, telefonunuzun kullanıcı kılavuzuna bakın.

Bölüm Açıklama

"Android ile ilgili temel 
bilgiler" (sayfa 15)

Android'i ilk kez başlatma, Google Apps™ olanaklarından tam 
olarak yararlanabilmek için Google™ Hesaplarınızda oturum 
açma ve temel Android görevlerini gerçekleştirme.

"Ağlara ve cihazlara 
bağlanma" (sayfa 59)

Telefonunuzun mobil ve Wi-Fi™ ağlarına, Bluetooth™ 
cihazlarına ve bir bilgisayara nasıl bağlanacağını yapılandırma 
ve telefonunuzun mobil veri bağlantısını USB aracılığıyla veya 
taşınabilir Kablosuz ortak erişim noktası olarak paylaşma. Bu 
bölümde ayrıca, sanal özel ağlar (VPN) ve diğer ağlarla olan 
bağlantılarınızın nasıl güvenli kılınacağı da açıklanmaktadır.

"Sesli arama yapma 
ve alma" (sayfa 79)

Telefonunuzu sesli arama yapmak, almak ve birden çok 
çağrıyı yönetmek için kullanma.

"Sesle ve metin ile 
arama" (sayfa 95)

Telefonunuzda ve Web üzerinde tuşlayarak veya konuşarak 
arama yapmak için Google Arama'yı kullanma.

"Kişiler" (sayfa 111) Tanıdığınız kişilere ilişkin kişi bilgilerini düzenleme ve bulma.

"Hesaplar" (sayfa 129) Google Hesapları ve Microsoft™ Exchange ActiveSync™ 
hesapları dahil olmak üzere e-posta ve diğer hesaplarınızı 
ekleme ve senkronize etme

"Gmail" (sayfa 137) Gmail™ web posta hizmetini kullanarak ileti gönderme ve alma.
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"Takvim" (sayfa 167) Takviminizde etkinlikleri görüntüleme ve oluşturma ve bunları 
web üzerindeki Google Takvim™ takvim hizmetiyle senkronize 
etme.

"Google Voice" 
(sayfa 185)

Sesli mesajınızı kontrol etme ve Google Voice ile sesli arama 
yapma.

"Google Talk" 
(sayfa 199)

Google Talk™ anlık mesajlaşma hizmetini kullanarak 
arkadaşlarınızla iletişim kurma.

"E-posta" (sayfa 211) Kullanımı kolay bir e-posta hizmeti aracılığıyla e-posta 
gönderebilmeniz ve alabilmeniz için telefonunuzu 
yapılandırma.

"Mesajlaşma" 
(sayfa 231)

Diğer telefonlarla kısa mesaj ve multimedya mesajları alıp 
verme.

"Tarayıcı" (sayfa 239) Telefonunuzla web üzerinde dolaşma.

"Google Haritalar, 
Navigasyon, 
Rehber ve Latitude" 
(sayfa 255)

Google Earth™ harita hizmetinden alınan sokak ve uydu 
verileriyle dünyayı keşfetme, Google Latitude™ kullanıcı 
konumu hizmeti aracılığıyla yol tarifleri alma, konumunuzu 
bulma ve konumunuzu paylaşma, Google Haritalar 
Navigasyon özelliğiyle seslendirmeli turn-by-turn yol tarifleriyle 
gezinme ve telefonunuzun Google Haritalar™ harita 
hizmetinde bulunan diğer birçok özellik

"Kamera" (sayfa 277) Fotoğraf ve video çekme, önizleme.

"Galeri" (sayfa 287) Fotoğraflarınızı ve videolarınızı görüntüleme, paylaşma; 
Picasa™ fotoğraf düzenleme yazılımı hizmetine ve kullanıcı 
tarafından oluşturulmuş içeriğe sahip web sitesi olan 
YouTube™ sitesine yükleme.

"YouTube" 
(sayfa 301)

YouTube videolarını görüntüleme.

"Müzik" (sayfa 317) Şarkıya, albüme veya şarkı listesine göre müzik dinleme.

"Haberler ve Hava 
Durumu" (sayfa 327)

Haberleri ve hava durumunu Ana ekranınızdan veya ayrıntılı 
olarak öğrenme.

"Saat" (sayfa 333) Saati denetleme ve alarm ayarlama.

Bölüm Açıklama
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"Araba Ana Sayfası" 
(sayfa 339)

Telefonunuzu aracınızda etkili bir şekilde kullanma.

"Hesap Makinesi" 
(sayfa 347)

Matematik problemlerinin çözümlerini hesaplama.

"Etiketler" (sayfa 351) Yakın Alan İletişimi (NFC) etiketlerini tarama ve bu etiketlerle 
çalışma.

"Market" (sayfa 355) Android Market'te yeni uygulamalar bulma, ücretli uygulamalar 
satın alma ve yükleme.

"Ayarlar" (sayfa 367) Telefonunuzu yapılandırmak ve özelleştirmek için Ayarlar 
uygulamasını ve bu uygulamada kullanılan çok sayıda aracı açma.

Bölüm Açıklama
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Bu kılavuz hakkında 14
AUG-2.3-103-TR Adroid Kullanıcı Kılavuzu



15
Android ile ilgili temel 
bilgiler
Telefonunuzu ilk kez açtığınızda Google Hesabınızda oturum 
açma fırsatınız vardır. Daha sonra, telefonunuzla ilgili temel 
bilgileri ve telefonunuzu nasıl kullanacağınızı (Ana ekran, 
dokunmatik ekran, menü, uygulamalar, kısa mesaj girişi vb.) 
öğrenmeniz iyi bir fikir olabilir.

Bu bölümde
"Android'i ilk kez başlatma" (sayfa 16)

"Ana ekranı tanıma" (sayfa 19)

"Dokunmatik ekranı kullanma" (sayfa 22)

"Telefonun düğmelerini kullanma" (sayfa 23)

"Trackball'u kullanma" (sayfa 24)

"Menülerle çalışma" (sayfa 25)

"Telefonunuzun durumunu izleme" (sayfa 27)

"Bildirimleri yönetme" (sayfa 30)

"Ekran klavyesini kullanma" (sayfa 32)

"Konuşarak metin girme" (sayfa 36)

"Metin düzenleme" (sayfa 38)

"Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma" (sayfa 41)

"Ekranınızı kilitleme" (sayfa 44)

"Ana ekranı özelleştirme" (sayfa 45)

"Kişilerinize hızlı bir şekilde bağlantı kurma" (sayfa 48)

"Pil ömrünü optimize etme" (sayfa 49)

"Uygulamaların belleği nasıl kullandığını yönetme" (sayfa 51)

"İndirilenleri yönetme" (sayfa 57)
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Android'i ilk kez başlatma
Telefonunuzu ilk kez açtığınızda (telefonunuzun ürün sahibi kılavuzunda 
açıklandığı gibi ayarladıktan sonra), telefonunuzu kullanmaya başlamak için 
Android logosuna dokunmanız istenir.

Ardından Google Hesabınızı oluşturmanız veya hesabınızda oturum 
açmanız, Android ve Google özelliklerini nasıl kullanmak istediğiniz hakkında 
bazı başlangıç kararları vermeniz istenir.

GSM telefonunuzda SIM kartınız yoksa
GSM telefonunuzda takılı bir SIM kartı yoksa, ses ve veri hizmetleri için mobil 
ağlara bağlanamazsınız; ancak, mobil telefon çağrısı dışında telefonunuzun 
tüm özelliklerini kullanmak ve Google Hesabınızda oturum açmak üzere 
Kablosuz bir ağa bağlanabilirsiniz. (CDMA telefonları, mobil ağlara 
bağlanmak için bir SIM kart gerektirmez.)

Bir GSM Android telefonunu ilk defasında bir SIM kart takılı olmadan 
başlatırsanız, telefonunuzun ayarlarını yapmak üzere (mobil ağ yerine) 
Kablosuz bir ağa bağlanmak için Kablosuz özelliğine bağlan'a dokunmak 
isteyip istemediğiniz sorulur. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. "Kablosuz 
ağlara bağlanma" (sayfa 63).

Başlamak için android'e dokunun.
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Google Hesabınız
Gmail, Google Talk, Google Takvim ve diğer Google Uygulamalarını 
kullanmak; Android Market'ten uygulamalar indirmek; ayarlarınızı Google 
sunucularında yedeklemek ve telefonunuzdaki diğer Google hizmetlerinden 
yararlanmak için bir Google Hesabında oturum açmanız gerekir.

Önemli Ayarlarınızı, Android sürüm 2.0 veya sonraki bir sürümü çalıştıran başka bir 
telefondan bu telefona geri yüklemek istiyorsanız ayarlama yaparken Google 
Hesabınızda oturum açmanız gerekir. Kurulum tamamlanıncaya kadar 
beklerseniz, ayarlarınız geri yüklenmez. (Bkz. "Google hizmetleri" (sayfa 18).) 

Bir Google Hesabınız yoksa, Google Hesabı oluşturmanız istenir.

Şirketinizin veya başka bir kuruluşun sağladığı kurumsal bir Gmail hesabınız 
varsa, BT bölümünüzün bu hesapta oturum açmaya ilişkin hazırladığı özel 
talimatları olabilir.

Oturum açtığınızda kişileriniz, Gmail iletileriniz, Takvim etkinlikleriniz ve web 
üzerindeki bu uygulamalara ve hizmetlere ilişkin diğer bilgiler telefonunuzla 
senkronize edilir.

Kurulum sırasında bir Google Hesabında oturum açmazsanız, Google 
Hesabı gerektiren Gmail veya Android Market gibi bir uygulamayı ilk kez 
başlattığınızda oturum açmanız veya Google Hesabı oluşturmanız istenir.

Oturum açtığınızda, ekran klavyesini kullanarak kullanıcı adınız ve şifrenizi 
girmeniz istenir. Dokunmatik ekranda gezinme ve metin girmeyle ilgili daha 
fazla bilgi için bkz. "Dokunmatik ekranı kullanma" (sayfa 22) ve "Ekran 
klavyesini kullanma" (sayfa 32).

İşleminizi tamamladığınızda, ekran 
klavyesini kapatmak için Bitti'ye dokunun 
(veya telefonun Geri düğmesine basın). 
Böylece, ekranın alt kısmındaki Oturum aç 
düğmesine dokunabilirsiniz.

Ekran klavyesini açmak ve Google Hesabı 
kullanıcı adınızı girmek için dokunun.

Şifrenizi girmek için dokunun.
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Google Hesabınızın şifresini sıfırlama
Google Hesabınız varsa, ancak bu hesabın şifresini unuttuysanız, oturum 
açmadan önce şifreyi sıfırlamanız gerekir. http://www.google.com adresine 
gidin, Oturum Aç'ı ve oturum açma kutusunda “Hesabınıza erişemiyor 
musunuz?” sorusunu tıklayın ve daha sonra, şifrenizi sıfırlamaya ilişkin 
talimatları izleyin.

Ek hesaplar
Ayar yaptıktan sonra, telefonunuza Google, Microsoft Exchange ActiveSync, 
geleneksel e-posta ve diğer hesap türlerini ekleyebilir, verilerinizin bir kısmını 
veya tamamını "Hesaplar" (sayfa 129) başlıklı konuda açıklandığı gibi 
senkronize edebilirsiniz. Ancak yalnızca, oturum açtığınız ilk Google Hesabı 
Google sunucularında yedeklenir. Yalnızca tek bir hesapla çalışan bazı 
uygulamalar, sadece oturum açtığınız ilk hesabın verilerini görüntüler.

Google hizmetleri
Oturum açtığınızda, aşağıdaki Google hizmetlerinden yararlanmak isteyip 
istemediğiniz sorulur.

Konum   GPS kullanmadan yaklaşık konumunuzla uygulamalar sağlayan 
Google'ın konum hizmetinden yararlanmak isteyip istemediğinizi, Google 
arama sonuçlarında ve diğer Google hizmetlerinde konumunuzun kullanılıp 
kullanılmayacağını belirleyebilirsiniz. Bu ayarları daha sonra değiştirmeyle 
ilgili bilgi için bkz. "Konum ve güvenlik ayarları" (sayfa 378) ve "Gizlilik 
ayarları" (sayfa 384).

Yedekleme  Yer işaretleriniz, kullanıcı sözlüğünüz, Kablosuz şifreleriniz 
gibi verilerinizin bir kısmını ve diğer birçok ayarınızı Google sunucularındaki 
Google Hesabınızda yedeklemeyi seçebilirsiniz. Bazı üçüncü taraf 
uygulamalar da bu özellikten yararlanabilir. Böylece telefonunuzu 
değiştirmeniz gerektiğinde (yeni sürüme geçtiğinizde veya kayıp 
telefonunuzu değiştirdiğinizde) ya da bir uygulamayı yeniden yüklediğinizde 
ayarlarınızı ve diğer bilgilerinizi geri yükleyebilirsiniz. Bu ayarı daha sonra 
değiştirmeyle ilgili bilgi için bkz. "Gizlilik ayarları" (sayfa 384).

Tarih ve saat  Bir mobil ağa bağlı değilseniz, telefonunuzdaki tarihi ve 
saati ayarlamanız istenir. Bkz. "Tarih ve saat ayarları" (sayfa 392).
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Ana ekranı tanıma
İlk kez oturum açtığınızda, Ana ekran açılır.

Ana ekran, telefonunuzdaki tüm özelliklere erişmek için başlangıç noktanızdır. 
Uygulama simgeleri, widget'lar, kısayollar ve diğer özellikler burada 
görüntülenir. Ana ekranı farklı bir duvar kağıdıyla özelleştirebilir ve istediğiniz 
öğeleri görüntüleyebilirsiniz. Bkz. "Ana ekranı özelleştirme" (sayfa 45).

Ekranın üst kısmındaki Durum çubuğunda saat, telefonunuzun durumuyla 
ilgili bilgiler ve aldığınız bildirimlere ilişkin simgeler görüntülenir. Daha fazla 
bilgi edinmek için bkz. "Telefonunuzun durumunu izleme" (sayfa 27) ve 
"Bildirimleri yönetme" (sayfa 30).

Yüklü tüm uygulamaları görüntülemek için ekranın alt kısmındaki Başlatıcı 
simgesine dokunun. Bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında 
geçiş yapma" (sayfa 41).

Durum çubuğunda saat, sinyal gücü, pil durumu 
ve diğer bilgiler gösterilir. Ayrıca, bildirim 
simgeleri de görüntülenir.

Widget'lar, doğrudan Ana ekranda 
kullanabileceğiniz uygulamalardır.

Ana ekrandaki öğeleri açmak için bu öğelere 
dokunun. Bir uygulamanın, bir widget'ın veya 
başka bir öğenin kısayolunu eklemek için boş bir 
noktaya dokunun ve basılı tutun.

Başlatıcı öğesini açmak ve tüm uygulamalarınızı 
görüntülemek için Başlatıcı simgesine dokunun.
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Telefonu uyandırma
Telefonu bir süreden beri kullanmıyorsanız pilden tasarruf etmek için ekran 
sönükleşir ve ardından kararır.

1 Güç düğmesine basın.
Ekranınızı kilitlediyseniz, kilit açma desenini çizmeniz veya bir PIN veya 
şifre girmeniz gerekir. Bkz. "Ekranınızı kilitleme" (sayfa 44).

2 Kilit simgesini sağa sürükleyin.
Görüntülemiş olduğunuz son ekran açılır.

Ana ekrana dönme
S Herhangi bir uygulamadayken istediğiniz zaman Ana Ekran  düğmesine 

basın.
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Ana ekranın diğer bölümlerini görüntüleme
S Parmağınızı Ana ekran üzerinde sola veya sağa kaydırın.

Ana ekranın uzantıları, widget'lar, kısayollar ve diğer öğeler için daha 
fazla alan sağlar. Kaydırmayla ilgili daha fazla bilgi için bkz. "Dokunmatik 
ekranı kullanma" (sayfa 22). 
Sol ve sağ alttaki küçük noktalar görüntülemekte olduğunuz ekranı belirtir.

S Ana ekranın ve uzantılarının küçük resimlerini görüntülemek için ekranın 
sol veya sağ alt kısmındaki küçük noktalara dokunun ve basılı tutun. 
Daha sonra, bu küçük resimleri dokunarak açabilirsiniz.



Android ile ilgili temel bilgiler 22
Dokunmatik ekranı kullanma
Android özelliklerini denetlemenin ana yolu, simgeleri, düğmeleri, menü 
öğelerini, ekran klavyesini ve dokunmatik ekrandaki diğer öğeleri 
parmağınızla kullanmaktadır. Ekranın yönünü de değiştirebilirsiniz.

Dokunma  Ekrandaki, uygulama ve ayar simgeleri gibi öğeler üzerinde 
işlemler yapmak, ekran klavyesini kullanarak harfler ve simgeler yazmak veya 
ekrandaki düğmelere basmak için bunlara parmağınızla dokunmanız yeterlidir.

Dokunma ve basılı tutma  Ekrandaki bir öğeye dokunup basılı tutun ve 
bir işlem gerçekleşinceye kadar parmağınızı kaldırmayın. Örneğin, Ana 
ekranı özelleştiren bir menüyü açmak için, menü açılıncaya kadar Ana 
ekrandaki boş bir alana dokunursunuz. 

Sürükleme  Bir öğeye dokunup bir anlığına basılı tutun ve daha sonra, 
parmağınızı kaldırmadan, hedef konuma ulaşıncaya kadar parmağınızı 
ekranda hareket ettirin. Ana ekrandaki öğeleri, yeniden konumlandırmak 
(bkz. "Ana ekranı özelleştirme" (sayfa 45)) ve Bildirimler panelini açmak (bkz. 
"Bildirimleri yönetme" (sayfa 30)) için sürüklersiniz. 

Kaydırmak veya çekmek  Kaydırmak veya çekmek için parmağınızla 
ekranın yüzeyine ilk kez dokunduğunuzda (bir öğeyi sürüklememeniz için) 
duraklamadan parmağınızı hızlı bir hareket ettirin. Örneğin, bir listede 
dolaşmak için ekranı yukarı veya aşağı kaydırır, bazı Takvim 
görünümlerinde, görülebilir zaman aralığını değiştirmek için parmağınızı 
ekranda hızlı bir şekilde çekersiniz.

İki kez hafifçe vurma  Bir web sayfasına, haritaya veya başka bir ekrana 
zum yapmak için öğeye seri bir şekilde iki kez hafifçe vurun. Örneğin, 
Tarayıcı'daki bir web sayfasının bir bölümünün ekranın genişliğine sığması 
amacıyla zum yapmak için söz konusu bölüme iki kez hafifçe vurun. Bazı 
uygulamalarda (Tarayıcı gibi), yakınlaştırmak için sıkıştırdıktan sonra iki kez 
hafifçe vurmak, bir metin sütununun ekranın genişliğine sığacak şekilde 
yeniden yapılandırabilir.

Sıkıştırma  Google Haritalar, Tarayıcı ve Galeri gibi bazı uygulamalarda, iki 
parmağınızı aynı anda ekrana yerleştirip birbirine yaklaştırarak 
(uzaklaştırma) veya birbirinden ayırarak (yakınlaştırma) görüntüyü 
yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz.

Ekranı döndürme  Çoğu ekranda, ekranın yönü, telefonu yan 
yatırdığınızda ve tekrar dik duruma getirdiğinizde telefonla birlikte döner. Bu 
özelliği açıp kapatabilirsiniz (bkz. "Ekran ayarları" (sayfa 377)). 
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Telefonun düğmelerini kullanma
Telefonunuzun fiziksel düğmeleri ve yazılım düğmeleri, çeşitli işlevler ve 
kısayollar sunar. Telefonunuzdaki düğmelerin yerleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için 
telefonunuzun kullanım rehberine bakın.

Düğme Basma Basılı tutma

Geri Çalıştığınız bir önceki ekranı açar. 
Ekran klavyesi açıksa, klavyeyi 
kapatır.

Menü Mevcut ekranı veya uygulamayı 
etkileyen öğelerin yer aldığı bir 
menüyü açar.

Ana Ekran Ana ekranı açar. Sola veya sağa 
genişletilmiş Ana ekranı 
görüntülüyorsanız, orta Ana 
ekranı açar.

En son kullanılan 
uygulamalar ekranını açar.

Ara Ana ekrandayken, telefonunuzda 
ve web üzerinde arama yapmanız 
için Google aramayı açar. Birçok 
uygulamada, uygulama içinde 
arama yapmak için bir arama 
kutusu açar.

Google sesle arama işlevini 
açar.

Güç Ekranı kapatır. Uçak modu, Sessiz mod ve 
telefonu kapatmaya ilişkin 
seçeneklerin yer aldığı bir 
menüyü açar.

Sesi Açma / 
Kısma

Bir çağrı sürerken, çağrı ses düzeyini 
yükseltir veya alçaltır. Telefon 
çalarken, telefon zilini sessiz yapar. 
Süren bir çağrı yokken Ana ekranda, 
zil sesi düzeyini yükseltir veya 
alçaltır, telefonu sessiz olacak veya 
çalmak yerine titreyecek şekilde 
ayarlar. Diğer uygulamalarda 
müziğin, sesli yol tariflerinin ve diğer 
ses ayarlarının düzeyini denetler.

Zil sesi düzeyini hızlı bir 
şekilde maksimum veya 
minimum değere ayarlar.
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Trackball'u kullanma
Telefonunuzda bir trackball (ya da ekrandaki öğeleri seçmek için 
kullanabileceğiniz benzer bir gezinme cihazı) varsa aşağıdakilere benzer 
işlemleri yaparken bu trackball'u kullanmanız, parmağınızı kullanarak 
yapmaktan daha kolay gelebilir:

G Dolu bir takvimde bir etkinliği açma

G Bir web sayfasındaki bir bağlantıyı veya formu seçme

G Düzenlenecek metni seçme

Trackball'u kullanma
S Ekrandaki öğeleri seçmek için Trackball'u yuvarlayın.

Seçilen öğe turuncu renkte vurgulanır.

S Trackball'a basmanız, parmağınızla seçili öğeye dokunmanızla aynı 
işlevi görür.

S Trackball'a basıp tutmanız içerik menülerini açmak, uygulamaları 
başlatmak vb. işlemler için seçili öğeye dokunup basılı tutmak ile aynı 
işlevi görür.

Trackball ile seçtiğiniz öğeler 
turuncu renkte vurgulanır.
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Menülerle çalışma
İki tür Android menüsü vardır: seçenek menüleri ve bağlam menüleri.

Seçenek menüleri
Seçenek menüleri, ekrandaki belirli bir öğe için değil, mevcut ekranın veya 
uygulamanın işlevleriyle alakalı araçlar içerir. Seçenek menüleri 
Menü düğmesine  basılarak açılır. Her ekranda seçenek menüsü yoktur; 
seçenek menüsü olmayan bir ekranda Menü  düğmesine basarsanız 
hiçbir şey olmaz.

Bazı ekranlarda, ana menüye sığmayacak kadar çok seçenek menüsü öğesi 
vardır; ek öğelerin yer aldığı bir menüyü açmak için Diğer'e dokunursunuz.

Diğer menü öğelerini açmak için dokunun.

Seçenek menüleri, mevcut ekran veya 
uygulamanın tamamı için geçerli olan 
öğeler içerir.
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Bağlam menüleri
Bağlam menüleri, ekrandaki belirli bir öğeyle alakalı araçları içerir. Bağlam 
menüsünü, ekrandaki bir öğeye dokunup basılı tutarak açarsınız. Her öğenin 
bağlam menüsü yoktur. İçerik menüsü olmayan bir öğeye dokunup basılı 
tutarsanız hiçbir şey olmaz. 

Ekrandaki bir öğeye dokunup 
basılı tuttuğunuzda...

...bir içerik menüsü açılır.
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Telefonunuzun durumunu izleme
Durum çubuğu, her ekranın üst kısmında görünür. Mevcut saatin yanı sıra, 
bildirim aldığınızı belirten simgeleri (solda) ve telefonun durumunu belirten 
simgeleri (sağda) görüntüler.

Durum çubuğuna sığabilecek olandan daha fazla bildiriminiz varsa, bir artı 
simgesi  tüm bildirimleri görüntülemek üzere Bildirimler panelini 
açabilmenizi sağlar. Bkz. "Bildirimleri yönetme" (sayfa 30).

Durum simgeleri
Aşağıdaki durum simgeleri telefonunuzun durumunu belirtir. Farklı mobil ağ 
türleriyle ilgili daha fazla bilgi almak için bkz. "Ağlara ve cihazlara bağlanma" 
(sayfa 59).

Telefonunuza eklenmiş bir Google Hesabınız varsa ve telefonunuz Gmail, 
Takvim etkinlikleri ve Kişileri senkronize etmek, ayarlarınızı yedeklemek vb. 
işler için Google hizmetlerine bağlanmış ise Ağ durumu simgeleri yeşile 
döner. Google Hesabınız yoksa veya örneğin, İnternet'e bağlı olmayan bir 
Kablosuz ağa bağlıysanız ağ simgeleri beyaz olur.

GPRS mobil ağına bağlı Dolaşımda

GPRS kullanılıyor Sinyal yok

EDGE mobil ağına bağlı SIM kartı takılı değil 

EDGE kullanılıyor Titreşim modu

3G mobil ağına bağlı Telefon zili susturuldu

3G kullanılıyor Telefon mikrofonunun sesi kapalı

Mobil ağ sinyali gücü Pil gücü çok düşük

Kablosuz ağa bağlı Pil gücü düşük

Bluetooth açık Pil kısmen boşalmış durumda

Bir Bluetooth aygıtına bağlı Pil tam dolu

Bildirim simgeleri Durum simgeleri
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Bildirim simgeleri
Aşağıdaki simgeler bir bildirim aldığınızı belirtir. Bu bildirimlere yanıt 
vermeyle ilgili bilgi için bkz. "Bildirimleri yönetme" (sayfa 30). Bu simgelere ek 
olarak, telefonunuza yüklediğiniz uygulamalar kendi bildirim simgelerini 
kullanabilir.

Uçak modu Pil doluyor

Alarm ayarlandı GPS açık

Hoparlör açık GPS'den konum verileri alınıyor

Yeni Gmail iletisi Diğer bildirimler

Yeni kısa mesaj veya 
multimedya mesajı

Çağrı sürüyor

Kısa mesaj veya multimedya 
mesajı teslimiyle ilgili bir sorun 
oluştu

Bir Bluetooth kulaklığın kullanıldığı 
çağrı sürüyor

Yeni Google Talk iletisi Cevapsız çağrı

Yeni sesli mesaj Çağrı bekletiliyor

Yaklaşan etkinlik Çağrı yönlendirme açık

Veriler senkronize ediliyor Şarkı çalınıyor

Oturum açma veya 
senkronizasyonla ilgili sorun oluştu

Veriler karşıya yükleniyor

SD Kart veya USB depolama 
birimi dolu

Veriler indiriliyor

Kullanılabilir durumda bir açık 
Kablosuz ağ var

İndirme tamamlandı

Telefon USB kablosuyla bağlı Sanal özel ağa (VPN) bağlanmış 
veya bağlantısı kesilmiş.
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Telefon USB aracılığıyla veri 
bağlantısını paylaşıyor (USB 
bağlantısı)

Operatör verisi kullanım eşiğine 
yaklaşılıyor veya eşik aşıldı

Telefon, veri bağlantısını 
Kablosuz ortak erişim noktası 
olarak paylaşıyor (Kablosuz 
bağlantı)

Uygulama güncellemesi var

Telefon birden çok yöntemle 
bağlandı

Sistem güncellemesi var
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Bildirimleri yönetme
Bildirim simgeleri, çağrı yönlendirmenin açık olması veya mevcut çağrı 
durumu gibi devam eden etkinliklerin yanı sıra yeni iletilerin geldiğini, takvim 
etkiliklerini ve alarmları bildirir.

Bir bildirim aldığınızda, ilgili simge Durum çubuğunda görünür ve kısa bir 
süre için bir özeti görüntülenir. Bildirim simgelerinin bir tablosunu görmek için 
bkz. "Bildirim simgeleri" (sayfa 28). 

Telefonunuzda bildirimler için bir trackball ışığı kullanılıyorsa yeni bir bildirim 
aldığınızda ışık bir kez veya tekrarlanarak yanıp söner. Ayarlarınıza ve 
telefonunuzun modeline bağlı olarak bir bildirim sesi duyabilirsiniz, telefon 
titreyebilir ve LED'ler yanıp sönebilir. Bu ayarlar ve ses düzeyinin 
ayarlanması ile diğer genel bildirim ayarları "Ses ayarları" (sayfa 375) başlıklı 
konuda açıklanmaktadır.

Tüm bildirimlerinizin bir listesini görüntülemek için Bildirimler panelini 
açabilirsiniz. 

Gmail ve Google Talk gibi etkinlikleri bildirimler oluşturan uygulamaların 
kendi ayarları vardır. Bunları, bildirimlerin gönderilip gönderilmeyeceğini ve 
nasıl gönderileceklerini, bir zil sesinin çalınıp çalınmayacağını, telefonun 
titreyip titremeyeceğini vb. yapılandırmak için kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi 
için bu uygulamalarla ilgili belgelere bakın.

Bildirimler panelini açın
S Durum çubuğunu ekranın en üstünden aşağı doğru kaydırın.

Ayrıca, Ana ekrandayken Menü 'ye basıp Bildirimler'e de 
dokunabilirsiniz.
Bildirimler panelinde kablosuz sağlayıcınız ve geçerli bildirimlerinizin bir 
listesi görüntülenir. Devam eden etkinliklerle ilgili bildirimler listenin en 
üstünde yer alır; bunları, yeni posta bildirimleri veya Takvim hatırlatıcıları 
gibi etkinliklerle ilgili Bildirimler izler.
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Bir bildirimi yanıtlama
1 Bildirimler panelini açın.

Mevcut bildirimleriniz ve her birinin kısa birer açıklaması panelde 
listelenir.

2 Yanıt vermek üzere bir bildirime dokunun.
Bildirimler paneli kapanır. Daha sonra, ne olacağı bildirime bağlıdır. 
Örneğin, yeni sesli mesaj bildirimlerinde sesli mesaj kutunuz aranır ve ağ 
bağlantısının kesildiğini belirten bildirimlerde, yeniden bağlanabilmeniz 
için yapılandırılmış ağların listesi açılır.

Tüm bildirimleri temizleme
1 Bildirimler panelini açın.

2 Panelin sağ üst bölümündeki Temizle'ye dokunun.
Etkinliğe dayalı tüm bildirimler temizlenir; devam eden bildirimler listede 
görüntülenmeye devam eder.

Bildirimler panelini kapatma
S Bildirimler panelinin alt kısmındaki sekmeyi ekranın üst kısmına 

sürükleyin. Veya yalnızca Geri  düğmesine basmanız da yeterli olur.
Panel, yanıtlamak üzere bir bildirime dokunduğunuzda da kapanır.

Bir bildirimi kendi uygulamasında 
açmak için bildirime dokunun.
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Ekran klavyesini kullanma
Metinleri ekran klavyesini kullanarak girersiniz. Bazı uygulamalar klavyeyi 
otomatik olarak açar. Diğerlerinde, klavyeyi açmak için, metni girmek 
istediğiniz bir metin alanına dokunursunuz.

Ekran klavyesinde bazı ayarlar bulunur (açıklamalar için bkz. "Dil ve klavye 
ayarları" (sayfa 386)). Android klavye ayarlarını Mikrofon  tuşuna dokunup 
basılı tutarak ve açılan küçük penceredeki ayarlar simgesine sürükleyerek 
açabilirsiniz.

Metni yazmak yerine konuşarak da girebilirsiniz. Bkz. "Konuşarak metin 
girme" (sayfa 36).

Yazarak metin girme
1 Bir metin alanına dokunun.

Ekran klavyesi açılır.

Daha önce metin girişi yapılmış bir metin alanına dokunursanız, 
yerleştirme noktası dokunduğunuz yer olarak ayarlanır ve yerleştirme 
noktası sekmesi görüntülenir. Yerleştirme noktasını sekmesinden 
istediğiniz yere sürükleyebilir, tam olarak metin girmek istediğiniz yere 
taşıyabilirsiniz. Ayrıca, bir seferde bir veya daha fazla kelimeyi seçip 
metin olarak kopyalayabilir, kesip yapıştırabilirsiniz. Bkz. "Metin 
düzenleme" (sayfa 38).

Yazdığınız ilk harfin büyük harf olması için bir 
kez dokunun. Tüm yazdıklarınızın büyük harf 
olması için dokunun ve basılı tutun.

Metin kutusu içindeki altı çizili kelimenin 
yerine girmek için öneriye dokunun.

Vurgulanmış öneriyi girmek için boşluk tuşuna 
veya bir noktalama işaretine basın.
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2 Metin girmek için klavyedeki tuşlara dokunun.
Yazdıklarınız metin alanında ve klavyenin üzerindeki şeritte beyaz arka 
plan üzerinde siyah metin olarak görünür. Klavyenin yazdığınız ile ilgili bir 
önerisi olduğunda metin alanında yazdığınız kelimenin altı çizilir ve 
öneriler klavyenin üzerindeki şeritte turuncu renkte gösterilir. Şeridin 
solundaki vurgulanmış olan öneri klavyenin en iyi önerisidir. Diğer 
önerileri görüntülemek için şeridi sola doğru sürükleyebilirsiniz.

3 Vurgulanmış önerilen kelimeyi girmek için boşluk tuşuna veya bir 
noktalama işaretine basın.
Boşluk tuşuna dokunursanız, öneri şeridinde boşluğun yerine koymak 
üzere dokunabileceğiniz noktalama işaretleri sunulur.
Veya önerilen başka bir kelimeyi girmek için ilgili kelimeye 
dokunabilirsiniz.
Sistem veya kullanıcı sözlüğünde olmayan bir kelimeye dokunursanız, 
kelime girilir ve kullanıcı sözlüğüne eklemek istiyorsanız, kelimeye bir kez 
daha dokunmanız istenir.
Sözlüğe eklediğiniz kelimeleri görüntüleyebilir, düzenleyebilir veya 
silebilirsiniz. Bkz. "Dil ve klavye ayarları" (sayfa 386).

4 İmlecin solundaki karakterleri silmek için Sil tuşunu  kullanın.

5 Yazmayı tamamladığınızda, klavyeyi kapatmak için Geri  düğmesine 
basın.
Bazı uygulamalarda klavyeye bir metin alanından diğerine geçişi 
kolaylaştıracak özel tuşlar eklenir.

Sayı, simge ve diğer karakterleri girme
S En üst sıradaki tuşlardan birine dokunup basılı tutun ve parmağınızı 

oynatmadan kaldırıp o tuşun üzerinde siyah ile belirtilmiş olan sayıyı girin. 
Alternatif karakterleri içeren tuşlar karakterin altında üç nokta ( ... ) ile 
görüntülenir.
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S Bir sesli harfe ya da C, N veya S harfine dokunup basılı tuttuğunuzda 
küçük bir pencere açılır, buradan aksanlı bir harfi ya da girmek istediğiniz 
farklı bir harf ya da sayıyı sürükleyebilirsiniz.

S Sayı ve simge klavyesine geçmek için Simgeler tuşuna  basın. Ek 
simgeleri görüntülemek için simge klavyesinde Alt tuşuna basın; geri 
dönmek için bu tuşa tekrar basın.

S Genel simgelerden oluşan bir kümenin yer aldığı küçük bir pencereyi 
açmak için Nokta tuşuna ( . ) dokunun ve basılı tutun.

S Ek simgelerin yer aldığı bir pencereyi açmak için bir rakam veya simge 
tuşuna dokunun ve basılı tutun.
Bir tuşa dokunduğunuzda, daha büyük bir görünümü klavye üzerinde kısa 
bir süre görüntülenir. Alternatif karakterleri içeren tuşlar karakterin altında 
üç nokta ( ... ) ile görüntülenir.

S Bazı telefonlarda bir parmağınızla Üst karakter veya Simgeler tuşuna 
dokunup basılı tutarak bir ya da daha fazla büyük harf ya da simge girip 
her iki parmağınızı çektiğinizde küçük harf alfabetik klavyeye geri 
dönersiniz.

Klavyenin yönünü değiştirme
S Telefonu yan veya dik tutun.

Klavye, yeni telefon yönünden en iyi şekilde yararlanılması için yeniden 
çizilir.
Birçok kişi daha geniş olan yatay ekran klavyesinin kullanımını daha kolay 
bulmaktadır.
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Ekranın telefonu döndürdüğünüzde otomatik olarak değişip 
değişmemesini denetleyebilirsiniz. Bkz. "Ekran ayarları" (sayfa 377).

Klavye dilini değiştirme
Ekran klavyesini kullanırken birden fazla dilin kullanılabilir durumda olması 
için Android Klavye ayarlarını kullanıyorsanız (bkz. "Android Klavye ayarları 
ekranı" (sayfa 386)), mevcut klavye dili Boşluk tuşunda görüntülenir ve diller 
arasında geçiş yapabilirsiniz.

1 Boşluk tuşuna dokunun ve basılı tutun.

2 Parmağınızı kaldırmadan, Boşluk tuşunun üzerindeki küçük pencerenin 
ortasında istediğiniz dil görüntüleninceye kadar sola veya sağa doğru 
hareket ettirin. 

3 Parmağınızı kaldırın.
Kullanılabilir birçok dil varsa, istediğiniz dili bulmak için bu adımları 
tekrarlamanız gerekebilir.
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Konuşarak metin girme
Konuşarak metin girmek için ses girişini kullanabilirsiniz. Ses girişi, Google'ın 
ses tanıma hizmetinin kullandığı deneysel bir özelliktir. Dolayısıyla, bu 
özelliği kullanmak için bir mobil veya Kablosuz ağ veri bağlantınızın olması 
gerekir.

Ses girişini açma
Ekran klavyesinde bir Mikrofon tuşu  görüntülenmiyorsa, ses girişi açık 
değildir veya tuşu, simge klavyesinde görüntülenecek şekilde 
yapılandırmışsınızdır.

1 Ana Ekran 'a, Menü 'ye basın ve daha sonra, Ayarlar > Dil ve 
klavye > Android klavyesi'ne dokunun.

2 Ses girişi'ne dokunun.

3 Mikrofon tuşunun bulunmasını istediğiniz yere (ana klavyede veya simge 
klavyesinde) ilişkin seçeneğe dokunun. Veya ses girişini kapatmak için 
Kapalı'ya dokunun.

Konuşarak metin girme
Ekran klavyesiyle metin girebileceğiniz çoğu yerde, metni konuşarak 
girebilirsiniz.

1 Bir metin alanına veya metin alanında daha önce girdiğiniz metnin 
içindeki bir konuma dokunun.

2 Klavyedeki Mikrofon tuşuna  dokunun (Mikrofon tuşunu simge 
klavyesinde görünecek şekilde ayarladıysanız, önce Simge tuşuna 
dokunun).
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3 "Şimdi konuşun" iletisini gördüğünüzde, girmek istediğiniz metni söyleyin. 
Noktalama işareti girmek için "virgül," "nokta," "soru işareti" veya "ünlem 
işareti" komutunu söyleyin.

Durakladığınızda, söyledikleriniz konuşma tanıma hizmeti tarafından 
yazılır ve metin alanına, altı çizili olarak girilir. Altı çizili metni silmek için 
Sil tuşuna  basabilirsiniz. Yazmaya başlarsanız veya konuşarak daha 
fazla metin girerseniz, alt çizgi kaybolur.
Girdiğiniz metni yazarak veya konuşarak düzenleyebilirsiniz. Bkz. "Metin 
düzenleme" (sayfa 38).

Konuşarak girdiğiniz metnin altı çizilir. Bu 
metni silebilir veya kalması için metin 
girmeye devam edebilirsiniz.

Konuşarak metin girmek için dokunun. 
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Metin düzenleme
Metin alanlarına girdiğiniz metni düzenleyebilir ve metni uygulama içinde 
veya uygulamalar arasında kesmek, kopyalamak ve yapıştırmak için menü 
komutlarını kullanabilirsiniz. Bazı uygulamalar, görüntülenen metnin bir 
kısmının veya tamamının düzenlenmesini desteklemez; diğerleri, birlikte 
çalışmak istediğiniz metni seçmeniz için kendi yollarını sunabilir.

Metni düzenleme
1 Düzenlemek istediğiniz metne dokunun.

İmleç dokunduğunuz noktaya yerleştirilir.
İmleç, yazdığınız veya yapıştırdığınız metnin ekleneceği yeri belirten 
yanıp sönen dikey bir çubuk şeklindedir. İlk göründüğünde isterseniz 
sürükleyip hareket ettirebilmeniz için turuncu bir sekmesi bulunur.

2 İmleci turuncu sekmesinden tutarak metnin düzenlemek istediğiniz yerine 
sürükleyin. 
Biraz sonra turuncu sekme yer açmak için gözden kaybolur. Yeniden 
görünmesi için metne yeniden dokunun.

3 Metni yazın, kesin, yapıştırın veya silin.

4 Yazmayı tamamladığınızda, klavyeyi kapatmak için Geri  düğmesine 
basın.

Metin seçme
Kesmek, kopyalamak, silmek ya da değiştirmek istediğiniz metni seçersiniz.

1 Seçmek istediğiniz metin veya kelimeye dokunun ve basılı tutun.

2 Açılan menüde Kelime seçin veya Tümünü seçin tuşuna dokunun. 
Seçilen metin her iki ucunda birer sekme ile birlikte turuncu renkte 
vurgulanır.
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3 Seçim sekmelerinin her birini sürükleyerek seçilen metnin aralığını 
genişletebilir veya küçültebilirsiniz
Fikrinizi değiştirirseniz aynı veya başka bir metin alanındaki seçilmemiş 
metne dokunarak ya da Geri  düğmesine basarak metnin seçimini 
kaldırabilirsiniz.

4 Seçilmiş metne dokunduğunuzda açılan bir menü ile seçiminizi kesebilir 
veya kopyalayabilirsiniz ya da daha önceden kestiğiniz veya 
kopyaladığınız metin varsa bunu yapıştırarak seçilen metni 
değiştirebilirsiniz.
Ayrıca, seçiminizi yazdığınızla değiştirmek için tuşlama yapmanız veya 
konuşmanız da yeterlidir ya da seçilen metni silmek için Sil tuşuna 
basabilirsiniz.

Metin kesme veya kopyalama
1 Kesilecek veya kopyalanacak metni seçin.

Bkz. "Metin seçme" (sayfa 38).

2 Seçilen metne dokunun.
Seçim sekmelerinin kesilecek veya kopyalanacak metni göstermesi 
gerekir. Seçim sekmeleri görünmüyorsa metne dokunduğunuzda yeniden 
görünür, böylece metne tekrar dokunarak Metin Düzenleme menüsünü 
açabilirsiniz.

Seçim sekmesini sürükleyerek seçilen 
metnin aralığını genişletebilir veya 
küçültebilirsiniz
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3 Metin Düzenleme menüsünde Kes veya Kopyala tuşuna dokunun.
Kes seçeneğine dokunursanız, seçilen metin, metin alanından kaldırılır. 
Her iki durumda da metin telefondaki geçici bir alanda saklanır. Böylece, 
metni başka bir metin alanına yapıştırabilirsiniz.

Metin Yapıştırma
1 Yapıştırılacak metni kesin veya kopyalayın.

Bkz. "Metin kesme veya kopyalama" (sayfa 39).

2 Metni yapıştırmak istediğiniz metin alanına imleci yerleştirin veya 
yapıştırma işlemiyle değiştirmek istediğiniz metni seçin.
Bir uygulamadan kopyaladığınız metni, başka bir uygulamadaki bir metin 
alanına yapıştırabilirsiniz.

3 Açılan menüde Yapıştır seçeneğine dokunun.
Metin, imleç konumunda eklenir. Yapıştırdığınız metin, aynı zamanda 
telefondaki geçici bir alanda da kalır. Böylece, aynı metni başka bir 
konuma yapıştırabilirsiniz. 
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Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında 
geçiş yapma

Başlatıcı, Android Market veya diğer kaynaklardan indirip yüklediklerinizi de 
kapsayacak şekilde, telefonunuzdaki tüm uygulamalara ilişkin simgeleri içerir.

Bir uygulamayı açtığınızda, kullanmakta olduğunuz diğer uygulamalar 
durmaz ve çalışmaya (müzik çalmaya, web sayfalarını görüntülemeye vb.) 
devam eder. Aynı anda birkaç uygulamayla çalışmak için, uygulamalarınız 
arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Android işletim sistemi ve 
uygulamalar, uygulamaları gerektiğinde durdurup başlatarak kullanmadığınız 
uygulamaların kaynakları gereksiz yere tüketmemesini sağlamak için birlikte 
çalışır. Bu nedenle indirdiğiniz uygulamanın hatalı çalıştığından emin 
olduğunuz durumlar dışında uygulamaları durdurmaya gerek yoktur. 
Uygulamaların belleği nasıl kullandığı ve onları nasıl yönetebileceğiniz 
hakkında ayrıntılar için bkz. "Uygulamaların belleği nasıl kullandığını 
yönetme" (sayfa 51).

Ek uygulamaları (verimlilik araçları, yardımcı programlar, oyunlar, referanslar 
ve çeşitli başka yazılımlar dahil) nasıl keşfedip telefonunuza 
yükleyebileceğinizi öğrenmek için bkz. "Market" (sayfa 355).

Başlatıcı öğesini açma ve kapatma
S Ana ekranda, Başlatıcı simgesine  dokunarak açın.

Bir görünümde Başlatıcı'ya sığmayacak kadar çok uygulamanız varsa, 
diğer uygulamaları görüntülemek için Başlatıcı'yı yukarı veya aşağı 
kaydırabilirsiniz.
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Bir uygulamayı Ana ekrana ekleyebilirsiniz. Bunun için, Başlatıcı 
öğesinde uygulamanın simgesine dokunup telefon titreyinceye kadar 
basılı tutun ve daha sonra, simgeyi Ana ekrandaki bir konuma sürükleyin. 

S Başlatıcı'yı kapatmak için Başlatıcı üzerindeki Ana Ekran simgesine 
dokunun veya Ana Ekran düğmesine  basın.
Bir uygulamayı açmak üzere ilgili simgeye dokunursanız veya Başlatıcı 
içindeki bir simgeyi Ana ekrana taşırsanız, Başlatıcı otomatik olarak 
kapanır.

Bir uygulamayı açma
S Başlatıcı içinde uygulamanın simgesine dokunun.

VEYA
S Uygulamanın Ana ekrandaki simgesine dokunun.

Görünüme daha fazla uygulama 
taşımak için Başlatıcı'yı yukarı veya 
aşağı kaydırın.

Başlatıcı öğesini kapatmak için 
dokunun.

Bir uygulamayı açmak için ilgili 
uygulamaya dokunun
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Son kullanılan uygulamalardan birine geçiş yapma
1 Ana Ekran düğmesini  basılı tutun.

Son kullandığınız uygulamaların simgelerini içeren küçük bir pencere açılır.

2 Bir simgeye dokunarak ilgili uygulamayı açın. 
Veya geçerli uygulamaya dönmek için Geri  düğmesine basın.

Son kullandığınız uygulamalardan 
birini açmak için bir simgeye 
dokunun.
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Ekranınızı kilitleme
Ekranınızı kilitleyebilir ve kilidi, sesli arama yapmak, verilerinize erişmek, 
uygulamalar satın almak vb. için yalnızca sizin açabilmenizi sağlayabilirsiniz. 
Ayrıca, telefonunuza eklediğiniz bir e-posta veya başka bir hesap tarafından 
ayarlanan bir politikaya göre de ekranınızı kilitlemeniz gerekebilir. 

Telefonunuzu ve gizliliğinizi korumanın diğer yollarını öğrenmek için bkz. 
"Konum ve güvenlik ayarları" (sayfa 378).

Ekranınızı kilitleme
1 Ana ekranda, Menü 'ye basın ve Ayarlar > Konum ve güvenlik'e 

dokunun.

2 Ekran kilidini ayarla'ya dokunun.
Önceden yapılandırılmış bir ekran kilidiniz varsa, ekranınızı kilitleme 
şeklinizi değiştirmek veya ekran kilidini kapatmak için Ekran kilidini 
değiştir'e dokunun.

3 Desen, PIN veya Şifre'ye dokunun.
Desen'e dokunursanız, ekranın kilidini açmak üzere çizmeniz gereken bir 
desen oluşturmanız için size yol gösterilir. Bunu ilk kez yapıyorsanız, kilit 
açma deseni oluşturmayla ilgili kısa bir eğitim görüntülenir. İleride nasıl 
yapıldığını tekrar hatırlamak isterseniz Menü 'ye basabilir ve Yardım'a 
dokunabilirsiniz. Daha sonra, kendi deseninizi çizmeniz ve çizimi 
tekrarlamanız istenir.
PIN veya Şifre'ye dokunursanız, ekranınızın kilidini açmak için girmeniz 
gereken sayısal PIN değeri veya şifre belirlemeniz istenir.
Telefonunuzu bir sonraki açışınızda veya ekranı uyandırışınızda, kilidini 
açmak için kilit açma deseninizi çizmeniz veya PIN'inizi ya da şifrenizi 
girmeniz gerekir.
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Ana ekranı özelleştirme
Ana ekranın boş yer olan herhangi bir bölümüne uygulama simgeleri, 
kısayollar, widget'lar ve başka öğeler ekleyebilirsiniz. Duvar kağıdını da 
değiştirebilirsiniz.

Ana ekranla ilgili tanıtıcı bilgi için bkz. "Ana ekranı tanıma" (sayfa 19).

Ana ekrana bir öğe ekleme
1 Öğeyi eklemek istediğiniz Ana ekranı açın.

Ana ekranlar arasında geçiş yapmayı da içeren, Ana ekranla çalışmaya 
ilişkin tanıtıcı bilgiler için bkz. "Ana ekranı tanıma" (sayfa 19).

2 Menü 'ye basın ve Ekle'ye dokunun.
Veya yalnızca Ana ekrandaki boş bir konuma dokunun ve basılı tutun. 
Ana ekranda hiç boş nokta yoksa, Ekle seçeneği karartılır; başka bir öğe 
eklemeden önce bir öğeyi silmeniz veya taşımanız ya da başka bir Ana 
ekrana geçmeniz gerekir.

3 Açılan menüde, eklenecek öğe türüne dokunun.

Ana ekrana aşağıdaki öğe türlerini ekleyebilirsiniz.

Kısayollar  Uygulamaların, yer işareti eklenmiş bir web sayfasının, sık 
kullanılan bir kişinin, Haritalar'daki bir hedefin, bir Gmail etiketinin, bir müzik 
şarkı listesinin ve daha birçok öğenin kısayolunu ekleyebilirsiniz. 
Kullanabileceğiniz kısayollar, yüklediğiniz uygulamalara bağlıdır.

Widget'lar  Aralarında saat, müzik çalar, resim çerçevesi, Google arama 
çubuğu, güç yöneticisi, yaklaşan randevuları gösteren bir takvim ile Haberler 
ve Hava Durumu widget'ının da bulunduğu çeşitli minyatür uygulamaları 
(widget'lar) Ana ekranınıza ekleyin. Widget'ları Android Market'ten de 
indirebilirsiniz.

Klasörler  Ana ekran öğelerini düzenleyebileceğiniz bir klasör veya tüm 
kişilerinizi, telefon numarası olan kişileri ya da yıldız eklenmiş kişileri içeren 
klasörler ekleyin. Klasörlerinizin içeriği otomatik olarak güncellenir.
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Bir öğeyi Ana ekrana taşıma
1 Taşımak istediğiniz öğeye dokunun ve telefon titreyinceye kadar basılı 

tutun. Parmağınızı kaldırmayın.

2 Öğeyi, ekrandaki yeni bir konuma sürükleyin. 
Öğeyi başka bir Ana ekran bölmesine sürüklemek için ekranın kenarında 
duraklayın.

3 Öğe olmasını istediğiniz yere geldiğinde, parmağınızı kaldırın.

Bir öğeyi Ana ekrandan kaldırma
1 Kaldırmak istediğiniz öğeye dokunun ve telefon titreyinceye kadar basılı 

tutun. Parmağınızı kaldırmayın.
Başlatıcı simgesi Çöp Kutusu simgesine dönüşür .

2 Öğeyi Çöp Kutusu simgesine sürükleyin. 

3 Simge kırmızı renk olunca parmağınızı kaldırın.

Ana ekran duvar kağıdını değiştirme
1 Menü 'ye basın ve Duvar Kağıtları'na dokunun.

Ana ekranın boş bir alanına da dokunabilir ve basılı tutabilirsiniz. Açılan 
menüde, Duvar Kağıtları'na dokunun.

2 Galeri, Canlı Duvar Kağıtları veya Duvar Kağıtları'na dokunun.
Kamerayı kullanarak çektiğiniz veya duvar kağıdı olarak telefonunuza 
kopyaladığınız bir resmi kullanmak için Galeri'ye dokunun. Resmi, bir 
duvar kağıdı olarak ayarlamadan önce kırpabilirsiniz. Resimlerle 
çalışmayla ilgili açıklamalar için bkz. "Galeri" (sayfa 287).
Telefonunuzda yüklü animasyonlu duvar kağıtlarının kayan bir listesini 
açmak için Canlı duvar kağıtları'na dokunun. Bazı canlı duvar kağıtları, 
günün içinde bulunduğunuz saatine göre değişir, ekrana dokunmanıza 
yanıt olarak saati söyler veya başka bilgiler sunar. Bazı canlı duvar 
kağıtlarının Ayarlar düğmesi vardır.
Telefonda yüklü olarak gelen duvar kağıdı resimleri örneklerini 
görebileceğiniz bir ekranı açmak için Duvar kağıtları'na dokunun. 
Örnekleri görüntülemek için minyatür resimleri sola ve sağa kaydırın. Bir 
örneğe dokunarak, daha büyük görüntüleyin.

3 Kaydet'e veya Duvar kağıdını ayarla'ya dokunun. 
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Klasörü yeniden adlandırma
1 Klasörü dokunarak açın.

2 Klasör penceresinin başlık çubuğuna dokunun ve basılı tutun.

3 Görüntülenen iletişim kutusuna yeni bir ad girin.

4 Tamam'a dokunun.
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Kişilerinize hızlı bir şekilde bağlantı kurma
Telefonunuzda kişi listenizi oluşturdukça, hızlı bir şekilde sohbet başlatmak, 
e-posta veya kısa mesaj göndermek, sesli arama yapmak veya kişilerinizi 
bulmak için birçok uygulamada Android için Hızlı İletişim özelliğini 
kullanabilirsiniz. Android için Hızlı İletişim, bir kişiye dokunduğunuzda söz 
konusu kişiyle hızlı bir şekilde bağlantı başlatmanız için gerekli seçeneklerin 
yer aldığı bir balonu açabileceğiniz özel bir simgedir.

S Hızlı İletişim simgesini çerçevesinden ayırt edebilirsiniz.
Hızlı İletişim ile erişebileceğiniz kişiler, farklı uygulamalarda farklı 
şekillerde görüntülenir; ancak, genellikle aşağıdaki benzer bir resim 
çerçevesi kullanılır:

S Kişiyle iletişim kurabileceğiniz tüm yolların simgelerinin yer aldığı bir 
balonu açmak için bir Hızlı İletişim simgesine dokunun.
Balona sığabilecek başka simgeler de varsa, bunları sola ve sağa 
sürükleyerek tümünü görüntüleyebilirsiniz.

S Kişinizle hemen iletişim başlatabileceğiniz uygulamayı açmak için ilgili 
simgeye dokunun.
Telefonunuzda yapılandırılmış uygulamalara ve hesaplara bağlı olarak, 
bir simgeye dokunduğunuzda kişinin bilgilerini Kişiler'de düzenleyebilir, 
kişinin adresini Google Haritalar'da görüntüleyebilir ve başka işlemler 
gerçekleştirebilirsiniz.

Ana ekranınıza bir kişiye ilişkin bir kısayol ekleyebilir ve daha sonra, bu 
kısayola dokunarak söz konusu kişiyle ilişkili Android için Hızlı İletişim 
özelliğini açabilirsiniz. Ana ekrana kısayol eklemeyle ilgili daha fazla bilgi için 
bkz. "Ana ekranı özelleştirme" (sayfa 45).

Bu uygulamadaki kişiyle iletişim 
başlatmak için bir simgeye 
dokunun.
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Pil ömrünü optimize etme
İhtiyaç duymadığınız özellikleri kapatarak, bir dahaki şarja kadar pilinizin 
ömrünü uzatabilirsiniz. Ayrıca, uygulamaların ve sistem kaynaklarının pil 
gücünü nasıl tükettiklerini de izleyebilirsiniz.

Pilinizin ömrünü uzatma
S Kullanmadığınız radyo dalgası iletişimlerini kapatın.

Kablosuz, Bluetooth veya GPS kullanmıyorsanız, bunları kapatmak için 
Ayarlar uygulamasını kullanın. Bkz. "Kablosuz bağlantılar ve ağlar" (sayfa 
369) ve "Konum ve güvenlik ayarları" (sayfa 378). (GPS alıcısı yalnızca 
bunu kullanan bir uygulamayı kullanırken açılır.)

S Ekran parlaklığını azaltın ve daha kısa bir ekran zaman aşımı değeri 
belirleyin.
Bkz. "Ekran ayarları" (sayfa 377).

S İhtiyacınız yoksa, Gmail, Takvim, Kişiler ve diğer uygulamaların otomatik 
senkronizasyon işlevini kapatın.
Bkz. "Hesap senkronizasyon ve görüntüleme seçeneklerini yapılandırma" 
(sayfa 133).

S Radyo dalgası iletişiminin durumunu, ekran parlaklığını ve 
senkronizasyonu denetlemek ve kontrol etmek için Güç Denetimi 
widget'ını kullanın.
Widget'ların nasıl ekleneceği "Ana ekranı özelleştirme" (sayfa 45) başlıklı 
konuda açıklanmaktadır.

S Bir süre için bir mobil veya kablosuz ağ yakınında olmayacağınızı 
biliyorsanız Uçak moduna geçin.
Telefonunuz mobil ağları aramak için ek güç harcar. Bkz. "Telefon 
çağrılarını devre dışı bırakma (Uçak modu)" (sayfa 81).

Pilin doluluk düzeyini denetleme
S Ana ekranda, Menü 'ye basın ve Ayarlar > Telefon hakkında > 

Durum'a dokunun.
Pilin durumu (şarj olma, boşalma) ve düzeyi (tam dolu duruma göre yüzde 
olarak), ekranın üst kısmında görüntülenir.
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Pili kullanan öğeleri izleme ve denetleme
Pil Kullanımı ekranında, pil gücünü en fazla hangi uygulamaların tükettiği 
gösterilir. Bu ekranı, çok güç tüketiyorlarsa, indirdiğiniz uygulamaları 
kapatmak için de kullanabilirsiniz.

S Ana ekranda, Menü 'ye basın ve Ayarlar > Uygulamalar > Pil 
kullanımı'na dokunun.

Pil Kullanımı ekranında, pili kullanmakta olan uygulamalar pili en çok 
kullananlardan en az kullananlara doğru listelenir.
Ekranın üst bölümündeki pil deşarj grafiği telefonunuzu en son şarj 
etmenizden itibaren pilin deşarj olma hızını (şarj cihazına bağlandığınız 
kısa süreler grafiğin altında ince yeşil çizgiler olarak gösterilir) ve ne kadar 
süreden beri pil gücü ile çalıştığınızı gösterir.

S Güç tüketimiyle ilgili ayrıntıları öğrenmek için Pil Kullanımı ekranındaki bir 
uygulamaya dokunun.
Farklı uygulamalar, farklı bilgi türleri sunar. Bazı uygulamalar, güç 
kullanımını düzenlemeniz için ayarların bulunduğu ekranları açan 
düğmeler içerir.

S Deşarj grafiğine dokunduğunuzda telefonun radyo dalgası iletişimlerinin, 
ekranının ve diğer özelliklerinin pili ne zaman kullanmış olduğu hakkında 
ayrıntıları gösteren bir ekran açılır.

Telefonun ekranının, radyo dalgası 
iletişimlerinin ve diğer özelliklerinin 
pil kullanımı hakkında ayrıntılar 
içeren bir ekranı açmak için deşarj 
grafiğine dokunun.
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Uygulamaların belleği nasıl kullandığını 
yönetme

"Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma" (sayfa 41) 
bölümünde açıklandığı gibi uygulamaların yüklenmesi, çalıştırılması ve 
kullanımı dışında yönetimi ile ilgilenmeniz normal olarak gerekli değildir. 
Uygulamaların belleği ve diğer kaynakları nasıl kullandığını işletim sistemi 
otomatik olarak yönetir. Ancak bazı durumlarda uygulamaların telefonunuzun 
belleğini ve diğer kaynaklarını nasıl kullandığı hakkında daha fazla bilgi 
sahibi olmak isteyebilirsiniz.

Uygulamalar telefonunuzda iki tür bellek kullanır: depolama belleği ve RAM. 
Uygulamalar kendileri ve kullandıkları dosyalar, ayarlar ve diğer veriler için 
depolama belleğini kullanır. Aynı zamanda çalışırken RAM (geçici depolama 
ve hızlı erişim için tasarlanmış bellek) kullanır.

Tüm telefonlarda dahili depolama bulunur. Çoğu uygulamaların ve bunlarla 
ilgili çok çeşitli dosya ve verilerin depolandığı bellek burasıdır. İşletim sistemi 
dahili depolamayı yönetir ve dikkatle korur, içinde size özel bilgiler 
bulunabileceğinden telefonu bir USB kablosu ile bilgisayara bağladığınızda 
içindekileri göremezsiniz.

Telefonunuzun modeline bağlı olarak telefonunuzda ayrıca dahili USB 
depolama birimi veya çıkarılabilir bir SD kart bulunur. Telefonunuzu ("USB 
aracılığıyla bilgisayara bağlanma" (sayfa 69) bölümünde anlatıldığı şekilde) 
bir bilgisayara bağladığınızda bu belleğin içindekileri görebilir, içine dosya 
kopyalayabilir ve içindeki dosyaları dışarı kopyalayabilirsiniz. Bazı 
uygulamalar da varsayılan olarak veya seçeneğe bağlı olarak dahili bellek 
yerine bu bellekte depolanacak şekilde tasarlanmıştır.

İşletim sistemi uygulamaların telefonunuzun RAM'ını kullanma şeklini de 
yönetir. Yalnızca uygulamalar ve onların bileşeni olan işlemler ile hizmetlerin 
ihtiyaç duyduklarında RAM kullanmasına izin verir. Son kullandığınız 
işlemleri önbellek olarak RAM içinde saklayabilir, böylece tekrar açtığınızda 
işlemler daha hızlı bir şekilde başlatılabilir, ancak yeni etkinlikler için RAM 
gerekli olursa önbelleği silecektir.
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Telefonunuzu örneğin aşağıdaki işlemler için kullandığınız zaman 
uygulamaların depolama belleğini doğrudan ve dolaylı olarak nasıl 
kullandığını siz yönetirsiniz:

G Uygulama yükleme veya kaldırma (Bkz. "Market" (sayfa 355) ve 
"Uygulamanın yüklemesini kaldırma" (sayfa 55))

G Tarayıcı, Gmail ve diğer uygulamalarda dosya indirme

G Dosya oluşturma (örneğin, resim çekerek)

G İndirilmiş dosyaları veya kendi oluşturduğunuz dosyaları silme (Bkz. 
"İndirilenleri yönetme" (sayfa 57) ve kullandığınız uygulamalar ile ilgili 
belgeler)

G USB depolama birimine veya SD karta ya da bunlardan dosya kopyala-
mak ya da silmek için bilgisayar kullanma(Bkz. "USB aracılığıyla bilgi-
sayara bağlanma" (sayfa 69))

G Uygulama destekliyorsa, uygulamanın yüklendiği yeri (dahili depolama, 
telefonun USB depolama birimi veya SD kart) değiştirme (Bkz. 
"Uygulamanın depolandığı yeri değiştirme" (sayfa 56))

Uygulamaların RAM'i nasıl kullandığını yönetmeniz pek gerekmez: bu işi 
sizin için işletim sistemi yapar. Ancak, uygulamaların RAM'i nasıl kullandığını 
izleyebilir ve hatalı çalışma durumunda "Hatalı çalışan bir uygulamayı 
durdurma" (sayfa 55) bölümünde açıklandığı şekilde bunları durdurabilirsiniz.

Uygulamaları yönet ekranını açma
S Ana Ekran 'a, ardından Menü 'ye basın ve Uygulamaları yönet'e 

dokunun.

VEYA
S Ayarlar uygulamasını açın ve Uygulamalar > Uygulamaları yönet'e 

dokunun.
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Uygulamaları Yönet ekranında dört sekme bulunur; bunların her birinde 
uygulamaların ve bileşenlerinin listesi yer alır. Her sekmenin alt 
bölümünde listedeki öğeler tarafından kullanılan belleği ve serbest bellek 
miktarını gösteren bir grafik bulunur.

S Listedeki bir uygulama, işlem veya hizmete dokunduğunuzda o öğe 
hakkında ayrıntılar içeren bir ekran gelir ve öğeye bağlı olarak ayarlarını 
değiştirme, durdurma, yüklemeyi kaldırma vb. işlemlerini yapabilirsiniz.
Bu seçeneklerin çoğu bu bölümde açıklanmaktadır.

S Market'ten veya diğer kaynaklardan indirdiğiniz uygulamaları görmek için 
İndirilenler sekmesine dokunun.

S Telefonunuzda yüklü olan tüm uygulamaları görmek için Tümü 
sekmesine dokunun.
Liste, Android sürümünüz ile birlikte gelen uygulamalar ile Market veya 
diğer kaynaklardan indirdiğiniz uygulamaları içerir.

S Depolama birimlerindeki yüklü uygulamaları görüntülemek için USB 
depolama birimi veya SD kart sekmesine (telefonunuzun modeline 
bağlıdır) dokunun.
İşaretli öğeler USB depolama birimi veya SD kart üzerinde yüklüdür. 
İşaretli olmayan öğeler telefonunuzun dahili depolama biriminde yüklüdür, 
ancak istediğinizde bunları taşıyabileceğiniz şekilde tasarlanmıştır. Bkz. 
"Uygulamanın depolandığı yeri değiştirme" (sayfa 56).

Uygulamaya dokunduğunuzda 
hakkındaki ayrıntıları ve yönetim 
seçeneklerini içeren bir ekran açılır.
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S Çalışan veya önbelleğe alınmış olan uygulamalar ile onlara ait işlemleri 
ve hizmetleri görmek için Çalışan sekmesine dokunun.
Bkz. "Hatalı çalışan bir uygulamayı durdurma" (sayfa 55).

S İndirilenler,Tümü,USB depolama birimi veya SD kart sekmelerini 
görüntülerken, listenin sıralamasını değiştirmek için Menü 'ye basıp 
Sıralama ölçütü: Boy ya da Sıralama ölçütü: Ad'a dokunun.

Bir uygulama hakkındaki ayrıntıları alma
1 Uygulamaları yönet ekranını açın

2 Bir uygulama, işlem veya hizmete dokunun.
Her bir uygulamaya ilişkin Uygulama Bilgileri ekranı, uygulamanın adı ve 
sürümü ile birlikte uygulamayla ilgili ayrıntıları listeler. Uygulamaya ve 
geldiği yere bağlı olarak, uygulama verilerini yönetmek, uygulamayı 
durmaya zorlamak ve uygulamayı kaldırmak için düğmeler de bulunabilir. 
Ayrıca, telefonunuz ve uygulamanın eriştiği verilerinizle ilgili bilgi türlerine 
ilişkin ayrıntılar da listelenir.
Değişik uygulama türleri değişik bilgi ve denetimlere sahiptir, ancak ortak 
olarak şunları içerir:
G Hatalı çalışan bir uygulamayı durdurmak için Durmaya zorla 

düğmesini kullanın (Bkz. "Hatalı çalışan bir uygulamayı durdurma" 
(sayfa 55)).

G Uygulamayı Android Market veya başka bir kaynaktan yüklediyseniz, 
uygulamanın, tüm verilerinin ve ayarlarının yüklemesini telefondan 
kaldırmak için Yüklemeyi kaldır düğmesini kullanabilirsiniz. 
Uygulamaların kaldırılması ve yeniden yüklenmesiyle ilgili daha fazla 
bilgi için bkz. "Market" (sayfa 355).ve "Uygulamanın yüklemesini 
kaldırma" (sayfa 55).

G Depolama Uygulamanın kullandığı telefon depolama alanıyla ilgili 
ayrıntıları verir.

G Uygulamanın ayarlarını ve diğer verilerini Verileri temizle düğmesine 
dokunarak silebilirsiniz.

G Telefonunuzun modeline bağlı olarak USB Depolama birimine taşı 
veya SD karta taşı ve Telefona taşı düğmelerini kullanarak bazı 
uygulamaların depolandığı yeri değiştirebilirsiniz; bkz. "Uygulamanın 
depolandığı yeri değiştirme" (sayfa 56).

G Önbellek Uygulama, verileri telefon belleğinin geçici bir alanında 
saklıyorsa, ne kadar bilginin saklandığını listeler ve bunları temizlemek 
için bir düğme içerir.
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G Varsayılan olarak başlat Bir uygulamayı varsayılan olarak belirli 
dosya türlerini başlatacak şekilde yapılandırdıysanız, bu ayarı buradan 
temizleyebilirsiniz.

G İzinler Telefonunuzla ve uygulamanın eriştiği verilerle ilgili bilgi türlerini 
listeler.

Hatalı çalışan bir uygulamayı durdurma
Çalışan uygulamaların ve önbelleğe alınan işlemlerin ne kadar RAM 
kullandığını izleyebilir ve gerekiyorsa durdurabilirsiniz.

1 Uygulamaları yönet ekranını açın.

2 Çalışan sekmesine dokunun.

3 Menü 'ye bastıktan sonraÖnbellekteki işlemleri göster veya Çalışan 
hizmetleri göster'e dokunarak geçiş yapabilirsiniz.
Çalışan sekmesi çalışmakta olan veya önbellekte işlemleri olan 
uygulamalar, işlemler ve hizmetler ile bunların ne kadar RAM kullandığını 
gösterir. Ekranın alt bölümündeki grafik toplam kullanılan RAM'i ve 
serbest miktarı gösterir.
Hatalı çalışan uygulama, işlem veya hizmete dokunabilir ve açılan 
ekranda Durdur düğmesine dokunabilirsiniz. Aynı zamanda rapor 
düğmesine basarak geliştiriciye uygulamanın telefonunuzda nasıl hatalı 
çalıştığı hakkında bilgi yollayabilirsiniz.

Önemli Bir uygulamayı ya da işletim sistemi işlemlerini ve hizmetlerini durdurmak 
telefonunuzda bunlara bağlı bir veya daha fazla işlevi devre dışı bırakır. Tele-
fonunuzun tüm işlevlerini geri yüklemek için yeniden başlatmanız gerekebilir.

Uygulamanın yüklemesini kaldırma
Market ve diğer kaynaklardan indirdiğiniz uygulamaların yüklemesini 
kaldırabilirsiniz. (Market'ten indirdiğiniz uygulamaların yüklemesini kaldırmak 
için aynı zamanda Market'i de kullanabilirsiniz; bkz. "İndirilen öğelerinizi 
yönetme" (sayfa 362))

1 Uygulamaları yönet ekranını açın.

2 İndirilenler sekmesine dokunun.

3 Yüklemesini kaldırmak istediğiniz uygulamaya dokunun.

4 Yüklemeyi kaldır düğmesine dokunun.

5 Uygulamanın yüklemesini kaldırma istediğinizin onayının sorulduğu 
ekranda Tamam'a dokunun.
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Uygulamanın depolandığı yeri değiştirme
Bazı uygulamalar dahili depolama yerine telefonunuzun modeline bağlı 
olarak telefonunuzun USB depolama biriminde veya SD kartında 
depolanmak üzere tasarlanmıştır. Bazıları ise depolandıkları yeri 
değiştirebileceğiniz şekilde tasarlanmıştır. Bu seçeneği sunmayan diğer 
uygulamalara daha fazla yer açabilmek için büyük uygulamaları dahili 
depolamanın dışına çıkartmanız yararlı olabilir. Pek çok büyük uygulama tam 
da bu nedenle bu şekilde tasarlanmıştır.

1 Uygulamaları yönet ekranını açın.

2 USB depolama veya SD kart sekmesine dokunun.
Sekmede zorunlu veya isteğe bağlı olarak telefonunuzun USB depolama 
birimi ya da SD kart üzerinde depolanacak uygulamalar listelenir. Her 
uygulamanın telefonunuzun dahili depolamasında kullandığı miktar 
listelenir (orada depolanmış olmasa bile her uygulama en azından küçük 
bir dahili depolama alanı kullanır).
Telefonunuzun USB depolama biriminde veya SD kart üzerinde 
depolanan uygulamalar işaretlenmiştir.
Alt kısımdaki grafik telefonunuzun USB depolama biriminde veya SD 
kartta kullanılan ve serbest olan bellek miktarını gösterir; yalnızca 
listelenen uygulamalar değil, dosyalar ve diğer veriler de toplama dahildir.

S Listedeki bir uygulamaya dokunun.
Uygulamanın ayrıntılar ekranındaki Depolama bölümünde uygulama 
tarafından kullanılan bellek hakkında detaylar görüntülenir. Uygulama 
taşınabilir ise Taşı düğmesi etkindir.

S USB Depolama birimine taşı veya SD karta taşı'yı kullanarak 
uygulamayı telefonun dahili depolamasından topluca taşıyabilirsiniz. 

S Uygulamayı telefonun dahili depolamasına geri taşımak için Telefona 
taşı'ya dokunun.
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İndirilenleri yönetme
Tarayıcı, Gmail veya E-posta ile indirdiğiniz dosyalar, uygulamalar ve diğer 
öğeler telefonunuzun modeline bağlı olarak USB depolama birimimde ya da 
SD kart üzerinde depolanır. İndirdiklerinizi görmek, yeniden açmak veya 
silmek için İndirilenler uygulamasını kullanabilirsiniz.

Bazı mobil ağlar, ağ üzerindeki talebi yönetmek veya sizi beklenmedik 
ücretlerden korumak için indirebileceğiniz dosyaların boyutu üzerinde 
kısıtlamalar getirebilir. Bu tür bir ağa bağlıyken aşırı büyük bir dosyayı 
indirmeyi denediğinizde indirme işlemini daha sonra bir kablosuz ağa 
bağlanıncaya kadar ertelemeniz gerekir, bağlandıktan sonra indirme 
otomatik olarak devam ettirilir. Kuyruğa alınan bu dosyaları İndirilenler 
uygulamasından da görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

İndirilen dosyalar USB depolama biriminizin veya SD kartınızın indirme 
dizininde depolanır. "USB aracılığıyla bilgisayara bağlanma" (sayfa 69) 
bölümünde anlatıldığı şekilde bir bilgisayara bağlıyken bu dizindeki dosyaları 
görüntüleyebilir veya kopyalayabilirsiniz. 

İndirilenleri açma ve indirilmiş dosyaları yönetme
S Ana ekrandaki veya Başlatıcı içindeki İndirilenler simgesine  dokunun.

Bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma" (sayfa 41).

S Bir öğeyi yeniden açmak için ilgili öğeye dokunun.

S Eski indirilenleri görüntülemek için başlıklara dokunun.

İndirmeyi yeniden açmak için dokunun.

Silmek istediğiniz öğeleri işaretleyin.
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S Silmek istediğiniz öğeleri işaretleyin ve Sil'e dokunun.
Öğe, telefonunuzun USB depolama biriminden veya SD kartından silinir.

S Menü 'ye basın ve geçiş yapmak için Sıralama ölçütü: boy veya 
Sıralama ölçütü: tarih'e dokunun
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Ağlara ve cihazlara 
bağlanma
Telefonunuz çok çeşitli ağlara ve cihazlara bağlanabilir. Bunlar 
arasında ses ve veri iletimine ilişkin mobil ağlar, Kablosuz veri 
ağları ve kulaklıklar gibi Bluetooth cihazları bulunur. Ayrıca, 
telefonunuzun SD kartındaki dosyaları aktarmak ve 
telefonunuzun mobil veri bağlantısını USB üzerinden veya 
taşınabilir bir Kablosuz ortak erişim noktası olarak paylaşmak 
için telefonunuzu bilgisayara bağlayabilirsiniz.-

Bu bölümde
"Mobil ağlara bağlanma" (sayfa 60)

"Kablosuz ağlara bağlanma" (sayfa 63)

"Bluetooth cihazlarına bağlanma" (sayfa 66)

"USB aracılığıyla bilgisayara bağlanma" (sayfa 69)

"Telefonunuzun mobil veri bağlantısını paylaşma" (sayfa 71)

"Sanal özel ağlara bağlanma" (sayfa 74)

"Güvenli sertifikalarla çalışma" (sayfa 76)

"İnternet çağrısını (SIP) yapılandırma" (sayfa 77)
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Mobil ağlara bağlanma
Telefonunuza kablosuz servis sağlayıcınızın SIM kartını taktığınızda, 
(gerekliyse; CDMA telefonlarda SIM kullanılmaz) telefonunuz sesli aramalar 
ve veri iletimi için sağlayıcınızın mobil ağlarını kullanacak şekilde 
yapılandırılır. (Daha fazla bilgi için telefonunuzun ürün sahibi kılavuzuna 
bakın ve operatörünüze danışın.)

Telefonunuz, birçok mobil operatörün ağıyla çalışabilecek şekilde 
yapılandırılmıştır. SIM kart takıp açtığınızda telefonunuz bir ağa 
bağlanmazsa, erişim noktası adının ayrıntılarını öğrenmek için 
operatörünüze başvurun. Bkz. "Yeni bir erişim noktası düzenleme veya 
oluşturma" (sayfa 62).

Farklı konumlarda farklı mobil ağlar kullanılıyor olabilir. Başlangıçta, 
telefonunuz veri için mümkün olan en hızlı mobil ağı kullanmak üzere 
yapılandırılır. Ancak, şarjlar arasındaki pil ömrünü uzatmak için telefonunuzu 
yalnızca daha yavaş bir 2G veri ağını kullanacak şekilde yapılandırabilirsiniz. 
Telefonunuzu, tamamıyla farklı bir ağ kümesine erişecek veya 
dolaşımdayken özel biçimlerde davranacak şekilde de yapılandırabilirsiniz.

Durum çubuğundaki simgeler, bağlı olduğunuz veri ağı türü ile ses ve veri ağı 
sinyal gücünü belirtir.

Telefonunuza bağlı bir Google Hesabınız varsa ve telefonunuz Gmail, takvim 
etkinlikleri ve kişileri senkronize etmek, ayarlarınızı yedeklemek vb. için 
Google hizmetlerine bağlıysa ağ durum simgeleri yeşile döner. Google 
Hesabınız yoksa veya örneğin, İnternet'e bağlı olmayan bir Kablosuz ağa 
bağlıysanız ağ simgeleri beyaz olur.

Daha yavaş ağlara bağlı olduğunuzda, tekrar hızlı bir ağa bağlanıncaya veya 
bağlanacak bir Kablosuz ağ buluncaya kadar veri yoğun görevler için 
telefonunuzu kullanmayı ertelemek isteyebilirsiniz. Bkz. "Kablosuz ağlara 
bağlanma" (sayfa 63).

En hızlı 3G ağlarına bağlı (UMTS veya HSDPA)

İkinci en hızlı ağa bağlı (EDGE)

2G ağına bağlı (GPRS)

Ne kadar çok çubuk görünüyorsa, kablosuz sinyali o kadar 
güçlüdür

Başka bir kablosuz servis sağlayıcısının ağına bağlı (dolaşım)
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Kullanmakta olduğunuz ağı belirleme
1 Ayarlar uygulamasını açmak için Ana Ekran 'a, ardından Menü 'ye 

basın ve Ayarlar'a dokunun.

2 Kablosuz ve ağlar > Mobil ağlar > Erişim Noktası Adları'na dokunun.
Şu anda kayıtlı olduğunuz kablosuz servis sağlayıcısının adı listede seçilidir.

Dolaşımdayken veriyi devre dışı bırakma
Operatörünüzün ağ kapsama alanın dışına çıktığınızda, telefonunuzun 
başka bir operatörün mobil ağları üzerinden veri iletmesini engelleyebilirsiniz. 
Bu, tarifeniz veri dolaşımını içermiyorsa, masrafları denetlemeniz açısından 
yararlı olur.

1 Ayarlar uygulamasını açmak için Ana Ekran 'a, ardından Menü 'ye 
basın ve Ayarlar'a dokunun.

2 Kablosuz ve ağlar > Mobil ağlar'a dokunun ve Veri dolaşımı'ndaki 
işareti kaldırın.
+Veri dolaşımı işaretli olmadığında, Kablosuz bağlantısıyla veri iletmeye 
devam edebilirsiniz. Bkz. "Kablosuz ağlara bağlanma" (sayfa 63).

Veri bağlantınızı 2G ağlarla sınırlama
Veri bağlantılarınızı 2G ağlarıyla (GPRS veya EDGE) sınırlandırarak pil 
ömrünüzü genişletebilirsiniz. Bir 2G ağına bağlı olduğunuzda, daha hızlı bir 
mobil veya başka bir kablosuz ağa bağlanıncaya kadar, resim veya video 
göndermek, yüklemek veya indirmek gibi büyük miktarlarda verinin iletildiği 
etkinlikleri ertelemek isteyebilirsiniz.

1 Ayarlar uygulamasını açmak için Ana Ekran 'a, ardından Menü 'ye 
basın ve Ayarlar'a dokunun.

2 Kablosuz ve ağlar > Mobil ağlar'a dokunun ve Yalnızca 2G ağları 
kullan'ı işaretleyin.
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Yeni bir erişim noktası düzenleme veya oluşturma
Kablosuz servis sağlayıcınız ve siz, geçerli erişim noktası adınızın (APN) 
ayarlarını değiştirmeniz veya yeni bir APN oluşturmanız gerektiğini 
saptarsanız, APN'yi ve ayrıntılı ayarları sağlayıcınızdan edinmeniz gerekir.

1 Ayarlar uygulamasını açmak için Ana Ekran 'a, ardından Menü 'ye 
basın ve Ayarlar'a dokunun.

2 Kablosuz ve ağlar > Mobil ağlar > Erişim Noktası Adları'na dokunun.

3 Düzenlemek için mevcut bir APN'ye dokunun. Veya Menü 'ye basın ve 
Yeni APN'ye dokunun.
Düzenlemeniz gereken her bir ayara dokunarak kablosuz servis 
sağlayıcınızdan edindiğiniz APN ayarlarını girin.

4 İşlemi tamamladığınızda, Menü 'ye basın ve Kaydet'e dokunun.

5 Yeni bir APN oluşturduysanız, kullanmaya başlamak için APN'ler 
ekranında söz konusu APN'ye dokunun.
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Kablosuz ağlara bağlanma
Kablosuz, Kablosuz yönlendiricisine ve bulunduğunuz çevreye bağlı olarak, 
100 metreye kadar mesafelerde İnternet erişimi sağlayabilen bir kablosuz ağ 
teknolojisidir.

Telefonunuzda Kablosuz özelliğini kullanmak için bir kablosuz erişim 
noktasına veya "ortak erişim noktasına" erişirsiniz. Bazı ortak erişim noktaları 
açıktır ve bunlara hemen bağlanabilirsiniz. Diğerleri gizlidir veya başka 
güvenlik özellikleri uygulamaktadır. Dolayısıyla, telefonunuzu bunlara 
bağlanacak şekilde yapılandırmanız gerekir.

Kablosuz bağlantıları güvenli kılmak için çeşitli sistemler vardır. Bunlardan 
bazıları, yalnızca yetkili kullanıcıların bağlanmasını sağlamak için güvenli 
sertifikalara veya diğer şemalara dayanmaktadır. Güvenli sertifikaların 
yüklenmesiyle ilgili bilgi için bkz. "Güvenli sertifikalarla çalışma" (sayfa 76).

Pilinizin şarjlar arasındaki ömrünü uzatmak için, kullanmadığınız zamanlarda 
Bluetooth işlevini kapatın.

Durum çubuğunda, Kablosuz durumunu belirten simgeler görüntülenir.

Telefonunuza bağlı bir Google Hesabınız varsa ve telefonunuz Gmail, takvim 
etkinlikleri ve kişileri senkronize etmek, ayarlarınızı yedeklemek vb. için 
Google hizmetlerine bağlıysa ağ durum simgeleri yeşile döner. Google 
Hesabınız yoksa veya örneğin, İnternet'e bağlı olmayan bir Kablosuz ağa 
bağlıysanız ağ simgeleri beyaz olur.

Kablosuz ağa bağlandığınızda, telefon DHCP protokolünü kullanarak ağdan 
bir ağ adresi ve ihtiyaç duyduğu diğer bilgileri edinir. Telefonu sabit bir IP 
adresi ve diğer gelişmiş ayarlarla yapılandırmak için Menü 'ye basın ve 
Gelişmiş'e dokunun. Bkz. "Gelişmiş Kablosuz ayarları ekranı" (sayfa 370).

Kablosuz ağa bağlı (dalgalar, bağlantı gücünü belirtir)

Açık bir Kablosuz ağın kapsama alanı dahilinde olduğuna ilişkin 
bildirim
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Kablosuz özelliğini açma ve bir Kablosuz ağa bağlanma
Telefonunuzu ilk kez ayarlarken Kablosuz ağ eklerseniz, Kablosuz özelliği 
otomatik olarak açılır; dolayısıyla,  4. adım adımına atlayabilirsiniz.

1 Ana Ekran 'a, ardından Menü 'ye basın ve Ayarlar'a dokunun.

2 Kablosuz ve ağlar > Kablosuz ayarları'na dokunun.

3 Özelliği açmak için Kablosuz'a dokunun.
Telefon kullanılabilir Kablosuz ağları tarar ve bulduklarının adlarını 
görüntüler. Güvenli ağlar, bir Kilit simgesiyle belirtilir.
Telefon, önceden bağlandığınız bir ağ bulursa, bu ağa bağlanır. 

4 Bağlanmak için bir ağa dokunun.
Ağ açıksa, Bağlan'a dokunarak bu ağa bağlanmak istediğinizi 
onaylamanız istenir.
Ağ güvenliyse, şifre veya diğer kimlik bilgilerini girmeniz istenir. (Ayrıntılı 
bilgiler için ağ yöneticinize başvurun.)
Bir ağa bağlandığınızda, hız, güvenlik, adres ve ilgili ayarlara ilişkin 
ayrıntılar için Kablosuz ayarları ekranındaki ağ adına dokunabilirsiniz.

Kapsama alanında açık ağlar olduğunda bildirim alma
Varsayılan olarak, Kablosuz özelliği açık olduğunda ve telefonunuz açık bir 
Kablosuz ağ saptadığında, Durum çubuğunda bildirim alırsınız.

1 Daha önce açmadıysanız, Kablosuz'u açın.

2 Kablosuz ayarları ekranında, Ağ bildirimi'ni işaretleyin.
Bildirim almayı durdurmak için bu seçeneğin işaretini kaldırabilirsiniz.
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Kablosuz ağ ekleme
Telefonun bir Kablosuz ağı, güvenlik kimlik bilgileriyle birlikte hatırlaması ve 
kapsama alanında bulunduğunda otomatik olarak bu ağa bağlanması için 
Kablosuz ağ ekleyebilirsiniz. Ayrıca, bir Kablosuz ağ, adını (SSID) 
yayınlamıyorsa veya ağın kapsama alanı dışındaysanız, bu ağa bağlanmak 
için Kablosuz ağı eklemeniz gerekir.

Güvenli bir ağa katılmak için, ağ yöneticisine başvurarak ağda hangi güvenlik 
şemasının uygulandığını öğrenebilir ve şifre veya diğer gerekli güvenlik 
kimlik bilgilerini edinebilirsiniz. Güvenli sertifikaların yüklenmesiyle ilgili daha 
fazla bilgi için bkz. "Güvenli sertifikalarla çalışma" (sayfa 76).

1 Daha önce açmadıysanız, Kablosuz'u açın.
Telefonunuzu ilk kez ayarlarken Kablosuz ağ eklerseniz, Kablosuz özelliği 
otomatik olarak açılır.

2 Kablosuz ayarları ekranında, Kablosuz ağ ekle'ye (keşfedilen ağlar 
listesinin alt kısmında) dokunun.

3 Ağın SSID'sini (adı) girin. Ağ güvenliyse, Güvenlik menüsüne ve daha 
sonra, ağda uygulanmakta olan güvenlik türüne dokunun.

4 Gerekli güvenlik kimlik bilgilerini girin.

5 Kaydet'e dokunun.
Telefon, kablosuz ağa bağlanır. Girdiğiniz kimlik bilgileri kaydedilir; 
böylece, bu ağın kapsamına bir sonraki girişinizde ağa otomatik olarak 
bağlanırsınız.

Kablosuz ağı unutma
Telefonun, eklediğiniz bir Kablosuz ağın ayrıntılarını unutmasını 
sağlayabilirsiniz. Örneğin, telefonunun ağa otomatik olarak bağlanmasını 
istemiyor olabilirsiniz veya ağ, artık kullanmadığınız bir ağ olabilir.

1 Daha önce açmadıysanız, Kablosuz'u açın.

2 Kablosuz ayarlar ekranında, ağın adına dokunun ve basılı tutun.

3 Açılan iletişim kutusunda Ağı unut'a dokunun.
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Bluetooth cihazlarına bağlanma
Bluetooth, cihazların yaklaşık 8 metrelik bir mesafe üzerinden bilgi alış verişi 
yapmak için kullanabileceği, kısa mesafeli bir kablosuz iletişim teknolojisidir. 
En yaygın Bluetooth cihazları arama yapmak veya müzik dinlemek için 
kullanılan kulaklıklar, araçların eller serbest kitleri ve dizüstü bilgisayarları ile 
cep telefonlarını da içeren diğer taşınabilir cihazlardır.

Bluetooth cihazlarına ilişkin özellikleri ve iletişim standartlarını tanımlayan 
çeşitli Bluetooth profilleri vardır. Telefonunuz tarafından desteklenen 
profillerin bir listesi için telefonunuzun kullanıcı kılavuzuna bakın.

Bir Bluetooth cihazına bağlanmak için telefonunuzun Bluetooth radyosunu 
açmalısınız. Yeni bir cihazı telefonunuzla ilk kez kullandığınızda, iki cihazı 
"eşleştirmeniz" gerekir. Böylece, cihazlar birbirleriyle nasıl güvenli bir şekilde 
bağlantı kuracaklarını bilir. Bundan sonra, eşleştirilmiş bir cihaza kolayca 
bağlanabilirsiniz.

Şarjlar arasındaki pilinizin ömrünü uzatmak için, kullanmadığınız zamanlarda 
Bluetooth işlevini kapatın. Bazı konumlarda Bluetooth'u kapatmanız 
gerekebilir. Bluetooth, Uçak modunda kapatılır.

Durum çubuğu simgeleri Bluetooth durumunu gösterir.

Bluetooth'u açma veya kapatma
1 Ayarlar uygulamasını açmak için Ana Ekran 'a, ardından Menü 'ye 

basın ve Ayarlar'a dokunun.

2 Kablosuz ve ağlar'a dokunun.

3 Bluetooth'u açmak için seçeneği işaretleyin, kapatmak için ise seçeneğin 
işaretini kaldırın.

Bluetooth açık

Bir Bluetooth aygıtına bağlı
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Telefonunuzun Bluetooth adını değiştirme
Telefonunuzun varsayılan olarak genel bir Bluetooth adı vardır. Bu ad, 
bağlandığınızda diğer cihazlar tarafından görülebilir. Cihazın daha tanınabilir 
olması için adı değiştirebilirsiniz.

1 Ayarlar uygulamasını açmak için Ana Ekran 'a, ardından Menü 'ye 
basın ve Ayarlar'a dokunun.

2 Kablosuz ve ağlar > Bluetooth ayarları'na dokunun.
Bluetooth ayarları ekranı açılır.

3 Bluetooth açık değilse, açmak için Bluetooth seçeneğini işaretleyin.

4 Bluetooth adı'na dokunun, bir ad girin ve Tamam'a dokunun.

Telefonunuzu bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme
Telefonunuzu bir cihaza bağlamadan önce cihazla eşleştirmeniz gerekir. 
Telefonunuzu bir cihazla eşleştirdikten sonra, siz eşleşmeyi bitirinceye kadar 
telefon ve cihaz eşleşmiş durumda kalır.

1 Ayarlar uygulamasını açmak için Ana Ekran 'a, ardından Menü 'ye 
basın ve Ayarlar'a dokunun.

2 Kablosuz ve ağlar > Bluetooth ayarları'na dokunun.

3 Bluetooth açık değilse, açmak için Bluetooth seçeneğini işaretleyin.
Telefonunuz tarama yapar ve kapsama alanındaki kullanılabilir tüm 
Bluetooth cihazlarının kimliklerini görüntüler.

4 Telefonunuzu eşleştirmek istediğiniz cihaz listede değilse, cihazı 
keşfedilebilir hale getirin.
Cihazınızı telefonunuz tarafından keşfedilebileceği duruma nasıl 
getireceğinizi öğrenmek ve eşleştirmeye ilişkin diğer talimatlar için 
cihazınızla birlikte sağlanan belgelere bakın.

5 Telefonunuz, başka bir cihazı keşfedilebilir yapmanızdan önce taramayı 
durdurursa, Cihazları tara'ya dokunun.

6 Telefonunuzla Ayarlar'daki listede yer alan başka bir cihazı eşleştirmek 
için listedeki cihazın kimliğine dokunun.
Cihazlar birbiriyle eşleşir. Bir şifre girmeniz istenirse 0000 veya 1234 
değerlerini (en yaygın şifreler) girmeyi deneyin veya cihazın şifresini 
öğrenmek için cihazınızla birlikte gönderilen belgelere bakın.
Eşleştirme başarılı olursa telefonunuz cihaza bağlanır.
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Bluetooth cihaza bağlanma
Cihazlar eşleştikten sonra, örneğin, cihazları değiştirmek veya telefon ve 
cihaz tekrar kapsama alanına girdikten sonra yeniden bağlanmak için bir 
Bluetooth cihazına bağlanabilirsiniz.

1 Ayarlar uygulamasını açmak için Ana Ekran 'a, ardından Menü 'ye 
basın ve Ayarlar'a dokunun.

2 Kablosuz ve ağlar > Bluetooth ayarları'na dokunun.

3 Bluetooth açık değilse, açmak için Bluetooth seçeneğini işaretleyin.

4 Cihaz listesinde, eşleştirilmiş ancak bağlı olmayan bir cihaza dokunun. 
Beklediğiniz cihaz görüntülenmezse, Cihazları tara'ya dokunun.
Telefon ve cihaz bağlandığında, cihaz listede bağlı olarak görüntülenir.

Kullanmak istediğiniz Bluetooth özelliklerini yapılandırma
Bazı Bluetooth cihazlarının birden çok profili vardır. Profiller telefon 
dönüştürmelerinizi iletme, stereo müzik çalma veya dosyaları ve diğer verileri 
aktarma özelliğini içerebilir. Telefonunuzla kullanmak istediğiniz profilleri 
seçebilirsiniz.

1 Bluetooth ayarları ekranında cihaza dokunun ve basılı tutun. 

2 Açılan menüde Seçenekler'e dokunun.
Cihaz profillerinin bir listesinin yer aldığı bir ekran açılır.

3 Bir profili kullanmak için işaretleyin veya kullanmamak için profildeki 
işareti kaldırın.

4 İşlemi tamamladığınızda Geri  düğmesine basın.

Bluetooth cihazı ile olan bağlantıyı kesme
1 Bluetooth ayarları ekranında cihaza dokunun. 

2 Bağlantıyı kesmek istediğinizi onaylamak için Tamam'a dokunun.

Bluetooth cihazın eşleşmesini sonlandırma
Bir Bluetooth cihazıyla ilgili tüm eşleştirme bilgilerini silmek için cihazın 
eşleşmesini bitirebilirsiniz.

1 Bluetooth ayarları ekranında cihaza dokunun ve basılı tutun. 

2 Açılan menüde Eşleşmeyi bitir veya Bağlantıyı kes ve eşleşmeyi 
bitir'e dokunun.
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USB aracılığıyla bilgisayara bağlanma
Müzik, resim ve diğer dosyaları telefonunuz ile bir bilgisayar arasında 
aktarmak için, telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayara bağlayabilirsiniz. 
Telefonunuzun modeline bağlı olarak bu dosyalar dahili bir USB depolama 
biriminde veya SD kart üzerinde depolanır (telefonunuzun özellikleri 
hakkında ayrıntılar için ürün sahibi kılavuzuna bakın).

Uyarı! Telefonunuzu bir bilgisayara bağlarken ve USB depolama birimini eklerken 
veya SD kart takarken, dosyaların zarar görmesini ya da bozulmasını önle-
mek için, bilgisayarınızın USB cihazlarını bağlama ve USB cihazlarının 
bağlantısını kesmeye ilişkin talimatlarını izlemeniz gerekir.

USB bağlantısı kullanıyorsanız telefonunuz ile bilgisayar arasında dosya 
aktarmak için USB kullanmadan önce bunu kapatmanız gerekir. Bkz. 
"Telefonunuzun mobil veri bağlantısını paylaşma" (sayfa 71).

Telefonunuzu USB aracılığıyla bir bilgisayara bağlama
1 Telefonunuzu bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına bağlamak için 

telefonla birlikte sağlanan USB kablosunu kullanın.
USB'nin bağlandığına ilişkin bir bildirim alırsınız.

2 Bildirimler panelini açın ve USB bağlı bildirimine dokunun.
Bildirimler paneliyle çalışmaya ilişkin ayrıntılar için bkz. "Bildirimleri 
yönetme" (sayfa 30).

3 Dosyaları aktarmak istediğinizi onaylamak için açılan ekranda USB 
depolama birimini aç'a dokunun.
Telefon USB depolama birimi olarak bağlandığında, ekranda USB 
depolama biriminin kullanılmakta olduğu belirtilir ve bir bildirim alırsınız.
Telefonunuzun USB depolama birimi veya SD kartı, bilgisayarınıza bir 
sürücü olarak eklenir. Artık iki yönlü olarak dosya kopyalayabilirsiniz. 
Daha fazla bilgi için bilgisayarınıza ilişkin belgelere bakın. 
Bu süre boyunca, SD kartınıza veya USB depolama biriminize 
telefonunuzdan erişemeyeceğiniz için bunlara dayalı Kamera, Galeri ve 
Müzik gibi uygulamaları kullanamazsınız. Telefonunuzun bilgisayarla olan 
veri bağlantısını da USB aracılığıyla paylaşamazsınız.
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Telefonunuzun bilgisayar ile olan bağlantısını kesme
Uyarı! SD kart üzerindeki bilgileri kaybetmeden SD kartın ve USB cihazlarının 

bağlantısını doğru bir şekilde kesmek için bilgisayarınızın talimatlarını dikkatli 
bir şekilde uygulayın.

1 Bilgisayarınızdaki USB depolama biriminin veya SD kartın bağlantısını 
kesin.

2 Bildirimler panelini açın ve USB depolama birimini kapat'ı tıklayın.

3 Açılan ekranda USB depolama birimini kapat'a dokunun.

SD kartı telefonunuzdan güvenli bir şekilde çıkarma
Telefonunuzda SD kart bulunuyorsa (USB depolama birimi yerine), 
telefonunuzun ürün sahibi kılavuzunda açıklandığı şekilde SD kartı 
telefonunuz kapalıyken istediğiniz zaman çıkarabilirsiniz. SD kartı telefon 
açıkken çıkarmanız gerekiyorsa, hafıza kartının bozulmaması veya zarar 
görmemesi için öncelikle telefon ile hafıza kartının bağlantısını kesmeniz 
gerekir.

1 Ayarlar uygulamasını açmak için Ana Ekran 'a, ardından Menü 'ye 
basın ve Ayarlar'a dokunun.

2 Depolama'ya dokunun.

3 Bağlantıyı kes'e dokunun. 

Artık SD kartı güvenli bir şekilde telefondan çıkarabilirsiniz.

Telefonunuzun USB depolama birimini ve SD kartı silme
Telefonunuzda SD kart kullanıyorsanız yeni bir kartı kullanmaya başlamadan 
önce silmeniz gerekebilir. Örneğin telefonunuzu ya da SD kartınızı birine 
verdiğinizde ve kişisel bilgilerinizi silmek istediğinizde de telefonunuzun USB 
depolama birimini veya SD kartını silebilirsiniz. (Telefonunuzdaki tüm bilgileri 
silme ile ilgili olarak bkz. "Fabrika verilerine sıfırla" (sayfa 384).)

1 Ayarlar uygulamasını açmak için Ana Ekran 'a, ardından Menü 'ye 
basın ve Ayarlar'a dokunun.

2 Depolama'ya dokunun.

3 Sil'e dokunun.Biçimlendirmenin tüm içeriğini sileceği konusunda sizi 
uyaran ekranda Sil'e dokunun
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Telefonunuzun mobil veri bağlantısını 
paylaşma

Telefonunuzun mobil veri bağlantısını tek bir bilgisayarla USB kablosu 
aracılığıyla paylaşabilirsiniz: USB bağlantısı. Ayrıca, telefonunuzu taşınabilir 
bir Kablosuz ortak erişim noktasına dönüştürerek, telefonunuzun veri 
bağlantısını aynı anda sekiz adede kadar cihazla da paylaşabilirsiniz. (Bu 
özellikleri tüm operatörler ve telefonlar desteklemez.)

Telefonunuz veri bağlantısını paylaşırken, Durum çubuğunda bir simge ve 
Bildirimler panelinde sürekli bir bildirim görünür (bkz. "Bildirimleri yönetme" 
(sayfa 30)). 

Bağlantı ve taşınabilir ortak erişim noktalarıyla ilgili desteklenen işletim 
sistemlerini ve diğer ayrıntıları da içeren en son bilgiler için şu adresi ziyaret 
edin: android.com/tether.

Telefonunuzun veri bağlantısını USB aracılığıyla paylaşma
Bilgisayarınız Windows 7 veya Linux'ın bazı sürümlerinin son 
dağıtımlarından birini (örn., Ubuntu) çalıştırıyorsa, genellikle bilgisayarınızı 
bağlantı için hazırlamanız gerekmez. Ancak, daha önceki bir Windows 
sürümünü veya başka bir işletim sistemini çalıştırıyorsanız, bilgisayarınızı 
USB aracılığıyla bir ağ bağlantısı kurmadan önce hazırlamanız gerekebilir. 
Hangi işletim sistemlerinin USB bağlantısını desteklediği ve bunların nasıl 
yapılandırılacağına ilişkin en güncel bilgiler için şu adresi ziyaret edin: 
android.com/tether.

Telefonunuzun veri bağlantısını ve USB depolama birimini veya SD kartını 
(telefonunuza bağlı olarak) USB üzerinden aynı anda paylaşamazsınız. USB 
bağlantınızı bilgisayarınıza veya bilgisayarınızdan dosya kopyalamak için 
kullanıyorsanız önce bağlantınızı kesmeniz gerekir. Bkz. "USB aracılığıyla 
bilgisayara bağlanma" (sayfa 69).

USB bağlantısı etkin

Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası etkin

USB bağlantısı ve taşınabilir ortak erişim noktası etkin
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1 Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlamak için telefonunuzla birlikte 
sağlanan USB kablosunu kullanın.

2 Ayarlar uygulamasını açmak için Ana Ekran 'a, ardından Menü 'ye 
basın ve Ayarlar'a dokunun.

3 Kablosuz ve ağlar > İnternet paylaşımı ve taşınabilir ortak erişim 
noktası'na dokunun.

4 USB bağlantısı'nı işaretleyin.
Telefon, USB bağlantısı üzerinden mobil ağ veri bağlantısını 
bilgisayarınızla paylaşmaya başlar. Durum çubuğuna ve Bildirimler 
paneline sürekli bir bildirim  eklenir.

5 Veri bağlantınızı paylaşmayı durdurmak için USB bağlantısı seçeneğinin 
işaretini kaldırın. Veya USB kablosunun bağlantısını kesin.

Telefonunuzun veri bağlantısını taşınabilir Kablosuz ortak erişim 
noktası olarak paylaşma

1 Ayarlar uygulamasını açmak için Ana Ekran 'a, ardından Menü 'ye 
basın ve Ayarlar'a dokunun.

2 Kablosuz ve ağlar > İnternet paylaşımı ve taşınabilir ortak erişim 
noktası'na dokunun.

3 Taşınabilir Kablosuz ortak erişim noktası'nı işaretleyin.
Kısa bir süre sonra telefon, Kablosuz ağ adını (SSID) yayınlamaya başlar. 
Böylece, telefonunuzu 8 adede kadar bilgisayara veya başka cihaza 
bağlayabilirsiniz. Durum çubuğuna ve Bildirimler paneline sürekli bir 
bildirim  eklenir.
Taşınabilir Kablosuz ortak erişim noktası işaretlendiğinde, ağ adını 
değiştirebilir veya güvenli kılabilirsiniz. Bkz. "Taşınabilir ortak erişim 
noktanızı yeniden adlandırma veya güvenli kılma" (sayfa 73).

4 Veri bağlantısını Kablosuz aracılığıyla paylaşmayı durdurmak için 
Taşınabilir Kablosuz ortak erişim noktası'nın işaretini kaldırın.
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Taşınabilir ortak erişim noktanızı yeniden adlandırma veya güvenli 
kılma

Telefonunuzun Kablosuz ağ adını (SSID) değiştirebilir ve Kablosuz ağını 
güvenli kılabilirsiniz.

1 Ayarlar uygulamasını açmak için Ana Ekran 'a, ardından Menü 'ye 
basın ve Ayarlar'a dokunun.

2 Kablosuz ve ağlar > İnternet paylaşımı ve taşınabilir ortak erişim 
noktası'na dokunun.

3 Taşınabilir Kablosuz ortak erişim noktası'nın işaretli olduğundan  
emin olun.

4 Taşınabilir Kablosuz ortak erişim noktası ayarları'na dokunun.

5 Kablosuz ortak erişim noktası yapılandır'a dokunun.
Kablosuz ortak erişim noktası yapılandır iletişim kutusu açılır.
Diğer bilgisayarların Kablosuz ağları tararken gördükleri ağ SSID'sini (adı) 
değiştirebilirsiniz.
Ağı Kablosuz Korumalı Erişim 2 (WPA2) güvenliği ve önceden paylaşılan 
bir anahtar (PSK) ile yapılandırmak için Güvenlik menüsüne de 
dokunabilirsiniz.
WPA2 PSK güvenlik seçeneğine dokunursanız, Kablosuz ortak erişim 
noktası yapılandır iletişim kutusuna bir şifre alanı eklenir. Bir şifre 
girerseniz, telefonun ortak erişim noktasına bir bilgisayar veya başka bir 
cihazla bağlandığınızda, burada belirtilen şifreyi girmeniz gerekecektir. 
Veya Kablosuz ağınızdan güvenliği kaldırmak için Güvenlik menüsündeki 
Aç'a dokunun.

6 Kaydet'e dokunun.
AUG-2.3-103-TR Adroid Kullanıcı Kılavuzu



Ağlara ve cihazlara bağlanma 74
Sanal özel ağlara bağlanma
Sanal özel ağlar (VPN'ler), güvenli bir yerel ağın dışından, ağın içindeki 
kaynaklara bağlanabilmenizi sağlar. VPN'ler genellikle şirketlerde, okullarda 
ve diğer kurumlarda, kullanıcıların kampus dışındayken veya kablosuz bir 
ağa bağlıyken yerel ağ kaynaklarına erişebilmesi için kullanılır.

VPN bağlantılarını güvenli kılmak için çeşitli sistemler vardır. Bunlardan 
bazıları, yalnızca yetkili kullanıcıların bağlanmasını sağlamak için güvenli 
sertifikalara veya diğer şemalara dayanmaktadır. Güvenli sertifikaların 
yüklenmesiyle ilgili bilgi için bkz. "Güvenli sertifikalarla çalışma" (sayfa 76).

Telefonunuzdan VPN erişimini yapılandırmak için ağ yöneticinizden 
ayrıntıları edinmeniz gerekir.

VPN ekleme
1 Ayarlar uygulamasını açmak için Ana Ekran 'a, ardından Menü 'ye 

basın ve Ayarlar'a dokunun.

2 Kablosuz ve ağlar > VPN ayarları'na dokunun.

3 VPN Ekle'ye dokunun.

4 Eklenecek VPN'nin türüne dokunun.

5 Açılan ekranda, ağ yöneticinizin VPN ayarlarının her bir bileşenini 
yapılandırmaya ilişkin talimatlarını izleyin.

6 Menü 'ye basın ve Kaydet'e dokunun.
VPN, VPN ayarları ekranındaki listeye eklenir.

VPN'ye bağlanma
1 Ayarlar uygulamasını açın.

2 Kablosuz ve ağlar > VPN ayarları'na dokunun.
Eklediğiniz VPN'ler, VPN ayarları ekranında listelenir.

3 Bağlanmak istediğiniz VPN'ye dokunun.

4 Açılan iletişim kutusunda, istenen kimlik bilgilerini girin ve Bağlan'a 
dokunun.
Bir VPN'ye bağlıyken, Durum çubuğunda sürekli bir bildirim alırsınız. 
Bağlantınız kesilirse, yeniden bağlanabilmek üzere VPN ayarları ekranına 
dönmek için kullanabileceğiniz bir bildirim alırsınız. Bkz. "Bildirimleri 
yönetme" (sayfa 30).
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VPN bağlantısını kesme
S Bildirimler panelini açın ve VPN bağlantısına ilişkin sürekli bildirime dokunun.

VPN'yi düzenleme
1 Ayarlar uygulamasını açın.

2 Kablosuz ve ağlar > VPN ayarları'na dokunun.
Eklediğiniz VPN'ler, VPN ayarları ekranında listelenir.

3 Ayarlarını düzenlemek istediğiniz VPN'ye dokunun ve basılı tutun.

4 Açılan iletişim kutusunda, Ağı düzenle'ye dokunun.

5 İstediğiniz VPN ayarlarını düzenleyin.

6 Menü 'ye basın ve Kaydet'e dokunun.

VPN'yi silme
1 Ayarlar uygulamasını açın.

2 Kablosuz ve ağlar > VPN ayarları'na dokunun.
Eklediğiniz VPN'ler, VPN ayarları ekranında listelenir.

3 Silmek istediğiniz VPN'ye dokunun ve basılı tutun.

4 Açılan iletişim kutusunda, Ağı sil'e dokunun.

5 VPN'yi silmek istediğinizi onaylamanızın istendiği iletişim kutusunda 
Tamam'a dokunun.
AUG-2.3-103-TR Adroid Kullanıcı Kılavuzu



Ağlara ve cihazlara bağlanma 76
Güvenli sertifikalarla çalışma
Kuruluşunuzun VPN veya Kablosuz ağları güvenli sertifikalara dayanıyorsa, 
telefonunuzda bu VPN veya Kablosuz ağlara erişimi yapılandırmadan önce 
sertifikaları (PKCS No. 12 standardına uygun dosyalarda) edinmeniz ve 
bunları, telefonunuzun güvenli kimlik bilgileri deposunda saklamanız gerekir.

Ağ yöneticiniz sertifikaları bir web sitesinden indirmenizi belirtirse, sertifikaları 
indirdiğinizde kimlik bilgileri deposu için bir şifre belirlemeniz istenir.

Kimlik bilgileri deposuyla çalışmaya ilişkin daha fazla bilgi için bkz. "Konum 
ve güvenlik ayarları" (sayfa 378).

Telefonunuzun USB depolama biriminden veya SD karttan güvenli 
sertifika yükleme

1 Sertifikayı bilgisayarınızdan USB depolama biriminin veya SD kartın kök 
dizinine (klasör içinde yer almayan dizin) kopyalayın.
Telefonunuzu bilgisayara bağlama ve dosyaları kopyalama ile ilgili bilgi 
için bkz. "USB aracılığıyla bilgisayara bağlanma" (sayfa 69).

2 Ayarlar uygulamasını açmak için Ana Ekran 'a, ardından Menü 'ye 
basın ve Ayarlar'a dokunun.

3 Konum ve güvenlik'e dokunun.

4 USB depolama biriminden yükle veya SD karttan yükle'ye dokunun 
(telefonunuzun modeline bağlı olarak).

5 Yüklenecek sertifikanın dosya adına dokunun.
Yalnızca önceden telefonunuza yüklemediğiniz sertifikaların adları 
görüntülenir.

6 İstenirse, sertifikanın şifresini girin ve Tamam'a dokunun.

7 Sertifika için bir ad girin ve Tamam'a dokunun.
Telefonunuzun kimlik bilgileri deposu için önceden bir şifre 
belirlemediyseniz, bir şifreyi iki kez girmeniz ve daha sonra, Tamam'a 
dokunmanız istenir. Kimlik bilgileri deposuna ilişkin daha fazla bilgi için 
bkz. "Konum ve güvenlik ayarları" (sayfa 378).
Artık, güvenli bir ağa bağlanırken yüklediğiniz sertifikayı kullanabilirsiniz. 
Güvenlik için sertifika USB depolama biriminden veya SD karttan silinir.
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İnternet çağrısını (SIP) yapılandırma
İnternet Protokolü (IP) ağlarında ses çağrıları için Oturum Başlatma 
Protokolü'nü (SIP) destekleyen bir İnternet çağrısı hizmetinde hesabınız 
varsa, bu hesabı telefonunuza ekleyerek Kablosuz ağa bağlı olduğunuz 
zamanlarda İnternet çağrıları yapabilir veya alabilirsiniz.

Telefonunuzu İnternet çağrısı için yapılandırdığınızda İnternet çağrısı 
hesabınızı tüm çağrılar için veya yalnızca İnternet çağrısı adreslerine 
yapacağınız çağrılar için kullanabilirsiniz. Telefonunuzu İnternet çağrılarını 
almak üzere de yapılandırabilirsiniz.

İnternet çağrısını kullanarak kişileri nasıl arayacağınızı öğrenmek için bkz. 
"İnternet çağrısı (SIP) yapma" (sayfa 87) 

İnternet çağrısı hesabı ekleme
1 Ayarlar uygulamasını açmak için Ana Ekran 'a, ardından Menü 'ye 

basın ve Ayarlar'a dokunun.

2 Çağrı ayarları > Hesaplar'a dokunun (İnternet çağrısı ayarları altında)

3 Hesap ekle'ye dokunun.

4 Açılan ekranda İnternet çağrısı servis sağlayıcısından gelen talimatları 
izleyerek hesabınızın ayarlarını yapılandırın.

5 Menü 'ye basın ve Kaydet'e dokunun. Veya sadece Geri  
düğmesine basın.
Hesap eklenir ve artık bu hesabı İnternet çağrıları yapmak ve almak için 
kullanabilirsiniz.

İnternet çağrısı hesabını düzenleme veya kaldırma
1 Çağrı ayarları'nı açın ve Hesaplar'a dokunun.

2 Düzenlemek istediğiniz hesaba dokunun.
Açılan ekranda istediğiniz düzenlemeleri yapın.

3 Menü 'ye basın ve Kaydet'e dokunun. Veya Hesabı kaldır'a dokunun.
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Hangi çağrıların İnternet çağrısını kullandığını yapılandırma
Telefonunuzu tüm çağrıları İnternet çağrısını kullanarak yapacak (Kablosuz 
ağa bağlı olduğunuzda), yalnızca İnternet çağrı adreslerini arayacak veya 
her aramanızda bunu soracak şekilde yapılandırabilirsiniz.

1 Çağrı ayarlarını açın.

2 İnternet çağrısını kullan'a dokunun (İnternet çağrısı ayarları altında).

3 Açılan iletişim kutusunda istediğiniz İnternet çağrısı seçeneğine dokunun.

Birincil İnternet çağrısı hesabını değiştirme
Telefonunuza birden fazla İnternet çağrısı hesabı eklediyseniz çağrı 
yaptığınızda hangi hesabın varsayılan olarak kullanılacağını 
değiştirebilirsiniz (birincil hesap).

1 Çağrı ayarları'nı açın ve Hesaplar'a dokunun.

2 Birincil hesap olmasını istediğiniz hesaba dokunun.

3 Açılan ekranda Birincil hesap olarak ayarla'yı işaretleyin.

Telefonunuzu İnternet çağrılarını alacak şekilde yapılandırma
Varsayılan olarak telefonunuz İnternet çağrıları yapacak şekilde 
yapılandırılmıştır, ancak çağrıların alınacağı garanti edilmez. Ancak 
telefonunuza eklediğiniz bir İnternet çağrısı hesabına yapılacak İnternet 
çağrılarını dinleyecek şekilde telefonunuzu ayarlayabilirsiniz. Bu durum 
telefonunuzun Kablosuz veri ağı ile bağlantısının sürekli olmasını gerektirdiği 
için telefonunuzun pilinin şarjlar arasındaki ömrünü kısaltır.

1 Çağrı ayarları'nı açın ve Hesaplar'a dokunun (İnternet çağrı ayarları 
altında).

2 Gelen çağrıları al'ı işaretleyin.
Bu seçeneğin işaretini kaldırmak çağrıları almanıza engel olmaz; yalnızca 
birisi sizin İnternet çağrı adresinizi aramaya çalıştığında telefonunuzun o 
an çağrıyı alabilecek durumda olması ihtimalini iyice azaltır.
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Sesli arama yapma ve alma
Bir telefon numarasını çevirerek telefon çağrısı yapabilirsiniz. 
Kişilerinizdeki, web sayfalarındaki ve diğer yerlerdeki bir 
numaraya da dokunabilirsiniz. Bir çağrı devam ederken, gelen 
çağrıları yanıtlayabilir veya sesli mesaj kutunuza 
gönderebilirsiniz. Birkaç katılımcıyla konferans çağrıları da 
oluşturabilirsiniz.

Sesli mesajınızı yönetmek ve telefonunuzdan sesli arama 
yapmak için Google Voice hizmetini de kullanabilirsiniz (bkz. 
"Google Voice" (sayfa 185)).

Bu bölümde
"Sesli arama yapma ve sonlandırma" (sayfa 80)

"Çağrıları yanıtlama veya reddetme" (sayfa 82)

"Çağrı kaydıyla çalışma" (sayfa 84)

"Kişilerinizi sesli arama" (sayfa 86)

"İnternet çağrısı (SIP) yapma" (sayfa 87)

"Sesli mesajınızı dinleme" (sayfa 88)

"Sesle arama" (sayfa 89)

"Çağrı sırasında kullanabileceğiniz seçenekler" (sayfa 90)

"Birden çok çağrıyı yönetme" (sayfa 92)
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Sesli arama yapma ve sonlandırma
Telefon uygulamasıyla sesli arama yapabilirsiniz. Sesli arama kaydında (bkz. 
"Çağrı kaydıyla çalışma" (sayfa 84)) veya Kişiler'de (bkz. "Kişilerinizle iletişim 
kurma" (sayfa 122)) çalışırken de sesli arama yapabilirsiniz.

Telefon uygulamasını açma
S Ana ekranın alt kısmındaki Telefon simgesine  veya Başlatıcı'daki ya 

da Ana ekrandaki Telefon uygulaması simgesine  dokunun.

VEYA
S Kişiler veya Çağrı kaydı ile çalışıyorsanız, Telefon sekmesine dokunun.

Numarayı çevirerek sesli arama yapma
1 Telefon uygulamasını açın.

2 Telefon numarasını girmek için Telefon sekmesindeki tuşlara dokunun. 
Yanlış bir numara girerseniz, rakamları tek tek silmek için  düğmesine 
basın.
Numaranın tamamını silmek için  düğmesine dokunun ve basılı tutun.
Uluslararası numara çevirmek için 0 tuşuna dokunup basılı tutarak artı 
( + ) simgesini girin. Daha sonra, ülkenin uluslararası kodunu ve 
ardından, tam telefon numarasını girin.

+ simgesini girmek için dokunun ve 
basılı tutun.

Rakam silmek için dokunun. 
Numaranın tamamını silmek için 
dokunun ve basılı tutun.
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3 Girdiğiniz numarayı çevirmek için yeşil telefon simgesine  dokunun.

Çağrı sırasında (örneğin, Tarayıcı'yı kullanarak bilgi aramak için) 
uygulamalar arasında geçiş yapabilirsiniz. Çağrı devam ederken, Durum 
çubuğunda yeşil telefon simgesi görünür.
Çağrı ses düzeyini ayarlamak için Sesi Yükselt / Alçalt düğmesine basın.
Geçerli çağrıyı beklemeye almak, bir arayan eklemek ve "Çağrı sırasında 
kullanabileceğiniz seçenekler" (sayfa 90) konusunda açıklanan diğer 
seçenekler için ekrandaki düğmeleri kullanın.

Çağrıyı bitirme
S Sonlandır'a  dokunun.

Telefon çağrılarını devre dışı bırakma (Uçak modu)
Bazı konumlar telefonunuzun mobil, Kablosuz ve Bluetooth kablosuz 
bağlantılarını kapatmanızı gerektirebilir. Telefonunuzu Uçak moduna alarak 
tüm bu kablosuz bağlantıları aynı anda kapatabilirsiniz.

1 Güç düğmesine basın ve basılı tutun

2 Uçak modu'na dokunun.
Uçak modunu açıp kapatmak ve diğer mobil iletişim ve ağ ayarlarını 
yapılandırmak için Ayarlar uygulamasını da kullanabilirsiniz. Bkz. 
"Kablosuz bağlantılar ve ağlar" (sayfa 369).

Çağrının süresi.

Aramakta olduğunuz kişiyle ilgili 
Kişiler'den alınan bilgiler.

Çağrınız sırasında başka numaralar 
girmek için dokunun.
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Çağrıları yanıtlama veya reddetme
Telefon çağrısı aldığınızda, arayanın kimliğinin ve Kişiler'de girdiğiniz 
arayanla ilgili diğer bilgilerin yer aldığı Gelen Çağrı ekranı açılır. Bkz. "Kişiler" 
(sayfa 111).

Tüm gelen çağrılar Çağrı kaydında kaydedilir. Bkz. "Çağrı kaydıyla çalışma" 
(sayfa 84). Bir çağrıyı yanıtlamazsanız, bir bildirim alırsınız. Bkz. "Bildirimleri 
yönetme" (sayfa 30).

Çağrı yanıtlama
S Yeşil telefon simgesini sağa sürükleyin.

Zaten devam eden bir çağrınız varsa, siz yeni çağrıyı yanıtlarken ilk çağrı 
beklemeye alınır.
Çağrıyı yanıtlamadan önce zil sesini susturmak için Sesi Alçalt 
düğmesine basın.

Çağrıyı yanıtlamak için yeşil 
telefonu sağa sürükleyin.
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Çağrıyı reddetme ve sesli mesaja yönlendirme
S Kırmızı telefon düğmesini sola sürükleyin.

Arayan, bir mesaj bırakması için doğruca sesli mesaj kutunuza gönderilir.

Arayanı doğruca sesli mesaj 
kutunuza göndermek için kırmızı 
telefonu sola sürükleyin.
AUG-2.3-103-TR Adroid Kullanıcı Kılavuzu



Sesli arama yapma ve alma 84
Çağrı kaydıyla çalışma
Çağrı kaydı, yaptığınız, aldığınız veya cevapsız çağrılarınızın tümünün yer 
aldığı bir listedir. Bir numarayı yeniden çevirmeniz, bir çağrıyı geri aramanız 
veya Kişilerinize bir numara eklemeniz için uygun bir seçenek sunar.

Çağrı kaydını açma
S Çağrı düğmesine basın.

Telefon veya Kişiler sekmesi açıksa, Çağrı kaydı sekmesine de 
dokunabilirsiniz.
Çağrılar, en son çağrı en üstte olacak şekilde listelenir. Aynı numara ile 
sırasıyla karşılıklı yapılmış çağrılar gruplanır. Kayıttaki önceki girişleri 
görüntülemek için listeyi kaydırın.

Çağrı kaydındaki bir numarayı çevirme
S Girişin sağındaki yeşil telefon simgesine  dokunun.

Söz konusu kişiyle diğer yollardan iletişim kurmaya ilişkin seçeneklerin 
bulunduğu bir menüyü açmak için girişe dokunup basılı tutabilirsiniz.

Aynı numara ile sırasıyla karşılıklı 
olarak yapılmış bir çağrı grubunu 
açmak için dokunun.

Cevapsız çağrı

Gelen çağrı

Geri aramak için dokunun

Giden çağrı

Diğer seçenekler için bir girişe 
dokunun ve basılı tutun
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Kişilerinize bir girişin numarasını ekleme
1 Girişe dokunun ve basılı tutun.

2 Açılan menüde Kişilere ekle'ye dokunun.

3 Açılan kişiler listesinde, en üstteki Yeni kişi oluştur'a dokunun veya 
numarayı eklemek istediğiniz, mevcut bir kişiyi bulun ve bu kişiye 
dokunun.
Kişi oluşturma ve düzenlemeyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. "Kişiler" 
(sayfa 111).

Çağrı kaydı girişi üzerinde başka işlemler gerçekleştirme
S Çağrı kaydı girişine dokunarak kişiyi tekrar arayabileceğiniz, kişiye bir ileti 

gönderebileceğiniz, numarayı Kişilerinize ekleyebileceğiniz ve orijinal 
çağrıyla ilgili daha fazla bilgi edinebileceğiniz bir ekran açabilirsiniz.

S Çağrı kaydı girişine dokunup basılı tutarak kişiyi arayabileceğiniz, kişi 
bilgilerini görüntüleyebileceğiniz, tekrar aramadan önce numarayı 
düzenleyebileceğiniz ve başka işlemler yapabileceğiniz bir menü 
açabilirsiniz.

Çağrı kaydını temizleme
S Çağrı kaydını görüntülerken, Menü 'ye basın ve Çağrı kaydını 

temizle'ye dokunun.
Ayrıca, kayıttaki bir girişe dokunup basılı tutabilirsiniz. Yalnızca ilgili girişi 
kayıttan kaldırmak için, açılan menüde Çağrı kaydından kaldır'a 
dokunun.
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Kişilerinizi sesli arama
Telefon sekmesinde numarayı girmek yerine, kişilerinizden birinin telefon 
numarasını dokunarak çevirebilirsiniz.

Hızlı İletişim'i kullanarak da bir kişiyi hızlı bir şekilde arayabilirsiniz. Bkz. 
"Kişilerinize hızlı bir şekilde bağlantı kurma" (sayfa 48).

Kişilerinizi ekleme, düzenleme ve kişilerinizle diğer görevleri gerçekleştirme 
"Kişiler" (sayfa 111) konusunda açıklanmaktadır. Web üzerinde kişileriniz 
varsa, bunlar Google Hesabınıza ilk bağlandığınızda telefonunuzla 
senkronize edilir.

Bir kişiye sesli arama yapma
1 Kişilerinizi açın.

Örneğin, Başlatıcı'daki Kişiler simgesine  dokunun. Veya Ana 
ekrandaki Telefon simgesine  ve daha sonra, Kişiler sekmesine 
dokunun.

2 Aranacak kişiye dokunun.
Bir kişiyi arayabilir veya bulmak üzere listeyi kaydırabilirsiniz.

3 Kişiyi aramak için kullanılacak telefon numarasına dokunun.
Diğer seçenekler için bkz. "Kişilerinizle iletişim kurma" (sayfa 122).

Sık kullanılan bir kişiye sesli arama yapma
1 Sık kullanılanlar listenizi açın.

Örneğin, Ana ekrandaki Telefon simgesine  ve daha sonra, Sık 
Kullanılanlar sekmesine dokunun.
Sık kullanılan kişilerinizin listesini, en sık aradığınız numaraların bir listesi 
izler.
Kişi ile ilgili bilgileri görüntülerken, adının yanındaki yıldıza dokunarak 
kişiyi sık kullanılanlara ekleyebilir veya sık kullanılanlardan 
kaldırabilirsiniz. Bkz. "Sık kullanılanlarınıza kişi ekleme" (sayfa 117).

2 Sesli arama yapılacak sık kullanılan kişiye dokunun.

3 Kişiyi aramak için kullanılacak telefon numarasına dokunun.
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İnternet çağrısı (SIP) yapma
Telefonunuzu İnternet çağrı hesabı kullanacak şekilde yapılandırdıysanız 
kablosuz ağa bağlı olduğunuz zamanlarda mobil ağınız yerine İnternet 
üzerinden çağrılar yapabilirsiniz. İnternet çağrısı, İnternet Protokol (IP) ağları 
üzerinde sesli çağrılar için Oturum Başlatma Protokolü'ne (SIP) dayanır. 

İnternet çağrı hesabı ekleme ve telefonunuzu bunu kullanacak şekilde 
yapılandırma için bkz."İnternet çağrısını (SIP) yapılandırma" (sayfa 77). 

Bir kişinin İnternet çağrı adresine sesli çağrı yapma
Bir kişiye İnternet çağrısı yapabilmek için Kişiler içinde o kişiye ait İnternet 
çağrı adresini eklemiş (veya senkronize etmiş) olmanız gerekir.

S Kişinin Hızlı Kişi simgesine dokunun ve sonra SIP simgesine  dokunun.

VEYA
S Kişiler veya Sık kullanılanlardaki bir kişiye dokunun ve açılan ekranda 

İnternet  çağrısı'na dokunun.

VEYA
S Çağrı kaydındaki bir İnternet çağrısına dokunun.

Telefon çağrıyı yapar, Çevirme ekranında İnternet çağrı adresi ve İnternet 
çağrısı görüntülenir.

Çağrı sırasında çağrıyı bitirebilir, diğer İnternet çağrıları ekleyebilir ve diğer 
telefon özelliklerini mobil ağ çağrısında kullandığınız şekilde kullanabilirsiniz.

İnternet çağrısını kullanarak bir telefon numarasına çağrı yapma
Telefonunuzu tüm çağrıları İnternet çağrısını kullanarak yapacak veya her 
çağrı için soracak şekilde yapılandırdıysanız, kişilere telefon numaralarıyla 
çağrı yaptığınızda kablosuz bir ağa bağlı olduğunuz sürece, çağrı mobil 
ağınız yerine İnternet çağrısı kullanılarak yapılır ve telefonda İnternet 
çağrısı görüntülenir.

Önemli Telefon numarası kullanarak İnternet çağrısı yapmak için servis 
sağlayıcınızın bunu desteklemesi gerekir ve bu durumda ek ücretler söz 
konusu olabilir. Ayrıntıları servis sağlayıcınızla mutlaka görüşün.
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Sesli mesajınızı dinleme
Yeni bir sesli mesajınız olduğunda, Durum çubuğunda sesli mesaj simgesi 

 görünür.

Sesli mesaj numaranızı ayarlamadıysanız veya bu numarayı değiştirmeniz 
gerekiyorsa, bunu Çağrı ayarlarıyla yapabilirsiniz. Bkz. "Çağrı ayarları" 
(sayfa 373).

Sesli mesajınızı dinleme
S Bildirimler panelini açın ve Yeni sesli mesaj bildirimine dokunun.

Bildirimlere yanıt verme işlemi "Bildirimleri yönetme" (sayfa 30) 
konusunda açıklanmaktadır.

VEYA
S Telefon uygulamasını açın ve Telefon sekmesindeki sesli mesaj 

simgesine  dokunun.
Telefon'un açılması, "Sesli arama yapma ve sonlandırma" (sayfa 80) 
konusunda açıklanmaktadır.
Genellikle operatörünüzün sesli mesaj sistemi, sesli mesajınızı dinleme 
ve yönetme işlemlerinde size yol gösterir. Sesli mesajınızı ilk kez 
aradığınızda, karşılama kaydetme, bir şifre ayarlama gibi işlemlerde de 
size yol gösterilir.
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Sesle arama
Bir kişinin adını veya telefon numarasını söyleyerek bir telefon çağrısı 
yapmak için Sesli Çevirici uygulamasını kullanabilirsiniz.

Ses ile Arama'yı bir numara çevirmek, Web'de konuşarak arama yapmak, 
mesaj göndermek ve diğer pek çok genel görevi yapmak üzere sesle işlemler 
için de kullanabilirsiniz, bkz."Sesle ve metin ile arama" (sayfa 95).

Konuşarak sesli arama yapma
1 Başlatıcı'daki veya Ana ekrandaki Sesli Çevirici simgesine  dokunun.

Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapmayla ilgili daha 
fazla bilgi edinmek için bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında 
geçiş yapma" (sayfa 41).
"Ses tanıma" veya "sesli çevirme" özelliğini destekleyen bir BlueTooth 
mikrofonlu kulaklığınız varsa, mikrofonlu kulaklığınızın ana düğmesine 
basarak veya başka bir şekilde Sesli Çevirici'yi açabilir ve mikrofonlu 
kulaklığınızı kullanarak sesle numarayı çevirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 
mikrofonlu kulaklığınızla birlikte sağlanan belgelere bakın.
Sesli Çevirici, sesli talimatlarınızı dinleyip özelliğin nasıl kullanılacağına 
ilişkin bazı ipuçları görüntülenerek açılır.

2 "Ara" deyin ve ardından, aranacak kişinin adını söyleyin. 
Veya diğer yollarla bir numarayı aramaya veya telefonunuzu denetlemeye 
ilişkin önerilerden birini izleyin.
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Çağrı sırasında kullanabileceğiniz seçenekler
Bir çağrı devam ederken, çağrıyı beklemeye alabilir, bir telefon konferansı 
oluşturabilir, mikrofonunuzun sesini kapatabilir ve başka işlemler 
yapabilirsiniz. Bkz. "Birden çok çağrıyı yönetme" (sayfa 92).

Çağrıyı beklemeye alma
S Beklet simgesine  dokunun.

Geçerli çağrı ekranında, bekleyen bir çağrınızın olduğu belirtilir.
Beklemede bir çağrınızın olduğunu hatırlatmak için Durum çubuğunda bir 
Beklet  simgesi görüntülenir. Başka bir uygulamadan, Bildirimler 
panelini açabilir ve geçerli çağrı ekranına dönmek için beklemedeki 
çağrıya ilişkin girişe dokunabilirsiniz.
Devam Et düğmesine dokunarak çağrıyı beklemeden alabilirsiniz.
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Çağrı sırasında mikrofonun sesini kapatma
S Sessiz düğmesine dokunun.

Sessiz düğmesi, mikrofonun kapatıldığını belirtmek için yeşil renkte yanar.
Mikrofonun kapalı olduğunu size hatırlatmak için Durum çubuğunda 
Sessiz simgesi görünür.
Geçerli çağrı ekranını görüntülerken, Sessiz simgesine tekrar dokunarak 
mikrofonun sesini açabilirsiniz.
Geçerli çağrı sona erdiğinde, mikrofonun sesi otomatik olarak açılır.

Hoparlörü açma veya kapatma
S Hoparlör'e dokunun.

Hoparlör düğmesi, hoparlörün açıldığını belirtmek için yeşil renkte yanar.
Hoparlör simgesi Durum çubuğunda görünür ve çağrınızın sesi, telefonun 
hoparlöründen duyulur.
Geçerli çağrı ekranını görüntülerken, Hoparlör simgesine tekrar 
dokunarak hoparlörü kapatabilirsiniz.
Geçerli çağrınız sona erdiğinde, hoparlör otomatik olarak kapanır.

Uyarı! İşitme duyunuzun zarar görmemesi için, hoparlör açık olduğunda telefonu 
kulağınıza dayamayın.

Bluetooth mikrofonlu kulaklığı ve telefon arasında geçiş yapma
Bluetooth mikrofonlu kulaklığı telefonunuzla eşlendiğinde ve telefonunuza 
bağlandığında, eller serbest görüşmesi için tüm çağrılarınızı mikrofonlu 
kulaklıkta yürütebilirsiniz.

Telefonu bir Bluetooth mikrofonlu kulaklığını kullanacak şekilde 
yapılandırmayla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. "Bluetooth cihazlarına bağlanma" 
(sayfa 66).

Bir çağrı sırasında Bluetooth mikrofonlu kulaklığını kullandığınızda, geçerli 
çağrı ekranın sınırları mavi renkte olur ve Devam Eden Çağrı simgesi Durum 
çubuğunda mavi renkte görüntülenir.

S Mikrofonlu kulaklıktan telefona veya telefondan mikrofonlu kulaklığa 
geçmek için Bluetooth simgesine dokunun.
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Birden çok çağrıyı yönetme
Bir çağrı devam ederken yeni bir çağrıyı kabul ederseniz, iki arayan arasında 
geçiş yapabilir veya iki çağrıyı tek bir konferans çağrısında birleştirebilirsiniz. 
Aynı zamanda, birden çok arayanla bir konferans çağrısı da oluşturabilirsiniz.

Geçerli çağrılar arasında geçiş yapma
S Değiştir simgesine  dokunun.

Geçerli çağrı beklemeye alınır ve diğer çağrıya katılırsınız.

Konferans çağrısı oluşturma
Kablosuz servis sağlayıcınızla iletişim kurup konferans çağrılarını 
destekleyip desteklemediklerini ve kaç katılımcının konferansa dahil 
edilebileceğini öğrenin.

1 İlk katılımcıyı sesli arayın.

2 Bağlandığınızda, Çağrı ekle'ye dokunun.
İlk katılımcı beklemeye alınır ve ikinci arayanın numarasını çevirmeniz 
istenir.

Çağrıları değiştirmek için dokunun.

Beklemedeki çağrı.

Çağrıları bir konferans çağrısında 
birleştirmek için dokunun.
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3 Telefon sekmesini, Çağrı kaydını veya kişilerinizi kullanarak sonraki sesli 
aramayı yapın.

4 Bağlandığınızda, Çağrıları birleştir'e dokunun.
Katılımcı, konferans çağrısına eklenir.

Operatörünüzün desteklediği kadar çok arayan ekleyebilirsiniz.
Bir konferans çağrısı sırasında, bir konferans çağrısı katılımcısını 
çıkarmak veya katılımcılardan biriyle özel olarak konuşmak için Yönet'e 
dokunun.

Bir konferans çağrısını sona erdirme ve tüm arayanların bağlantısını 
kesme

S Sonlandır'a dokunun.
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Sesle ve metin ile arama
Telefonunuzdaki ve web üzerindeki bilgileri Google arama 
özelliğini kullanarak arayabilirsiniz. Ses ile Arama ile konuşarak 
Web'de arama yapabilirsiniz. Ayrıca mesaj gönderme gibi bazı 
genel görevleri yerine getirmek için Ses ile Arama'da Sesle 
İşlemleri kullanabilirsiniz.

Bu bölümde
"Telefonunuzda ve web üzerinde arama yapma" (sayfa 96)

"Google Arama ipuçlarını ve püf noktalarını kullanma" (sayfa 102)

"Google Arama ayarlarını değiştirme" (sayfa 103)

"Sesle İşlemleri kullanma" (sayfa 104)

"Sesle İşlem komutları" (sayfa 106)
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Telefonunuzda ve web üzerinde arama yapma
Google Search'ü Web'deki bilgileri bulmanın yanı sıra telefonunuzdaki 
öğeleri ve bilgileri bulmak için de kullanabilirsiniz. Ayrıca, yazmak yerine 
Web'de aramayı konuşarak yapmak için Ses ile Arama'yı da kullanabilirsiniz.

Telefonunuzu ve Web'i yazı yazarak arama
1 Ana ekrana dönmek için Ana Ekran düğmesine  basın.

2 Ara düğmesine  basın.
Google arama kutusu önceden seçilen arama sonuçlarının ve sesle işlem 
komutlarının üzerinde açılır, aramak istediğinizi buradan girebilirsiniz.

Gmail ve Kişiler gibi uygulamalarda, Ara düğmesine  bastığınızda 
uygulamanın kendi arama kutusu açılır. Bu arama kutuları, arama 
kutusundaki uygulamanın kendi simgesiyle tanımlanır. Uygulamalarda 
arama yapmaya ilişkin bilgi için söz konusu uygulamalarla ilgili olarak 
hazırlanmış belgelere bakın. 
Ana ekrana eklediyseniz, Google aramasını Ana ekranda Arama 
widget'ına dokunarak da açabilirsiniz. Bkz. "Ana ekranınıza amaca özel 
Arama widget'ları ekleme" (sayfa 100).

3 Aramak istediğinizi girmeye başlayın veya önceden seçilen bir arama 
sonucuna dokunun.

Sesle arama yapmak için dokunun.

Önceden seçilen arama önerilerinin 
kısayolları.

Aramanızın hedefini değiştirmek için 
dokunun.
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Siz yazarken, telefonunuzdaki ve Google web aramasından eşleşen 
öğeler, önceden seçilen arama sonuçları listesine eklenir.
Bir önerinin kalem simgesine  dokunarak onu arama kutusuna 
girebilirsiniz. Bunu yaparsanız yeni öneriler gelir ve aramanızı hızlıca 
hassaslaştırmak için daha fazla metin girebilir veya önerilerin yanındaki 
kalem simgesine dokunabilirsiniz.
İşletme listeleri bir Haritalar işaretçi simgesi  ile gösterilir. Bunlardan 
birine dokununca bir işletme listesi paneli açılır, buradaki simgelere 
dokunarak çağrı yapabilir, haritada görebilir, hakkındaki ayrıntıları alabilir 
veya işletmeyi kişilerinize ekleyebilirsiniz.

Web'de arama yapmak için dokunun.

Siz yazarken, telefonunuzdan, önceden 
seçilen arama sonuçlarından, Sesle 
İşlemlerden ve web araması önerilerinden 
arama sonuçları görünür. Bunlardan 
birine dokunarak tekrar arama yapabilir, 
onu açabilir veya sesle işlem 
yapabilirsiniz.

Arama kutusundaki önerinin metnini girmek 
ve aramanızı hızlıca hassaslaştırmak için 
kalem simgesine dokunun.
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Google web aramasının bazı yönlerini (örneğin, siz yazarken arama 
kutusunun altında önerilerde bulunulup bulunulmayacağı) ve aramalara 
dahil edilmesini istediğiniz telefon özelliklerini yapılandırmak için Arama 
ayarlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca, son seçilen aramalar listesini de 
temizleyebilirsiniz. Bkz. "Google Arama ayarlarını değiştirme" (sayfa 103).

4 Aradığınız şey öneriler listesinde, telefon arama sonuçlarında veya 
önceden seçilen arama sonuçlarındaysa, listede aradığınız öğeye 
dokunun.
Öğe, ilgili uygulamada (Kişiler veya Tarayıcı gibi) açılır.

5 Aradığınız şey listede yoksa, arama kutusundaki ok simgesine  veya 
ekran klavyesindeki Git tuşuna dokunarak web üzerinde arama yapın.
Tarayıcı açılır ve web üzerinde gerçekleştirilen bir Google aramasına 
ilişkin sonuçlar görüntülenir. Bkz. "Tarayıcı" (sayfa 239).

Arama yapmak istediğiniz yeri hedefleme
Başlangıçta, Google arama kutusunda Tümü simgesi  görüntülenir. Bu, 
arama kutusunun hem web'de hem telefonda arama yapmak ve öneriler 
sağlamak üzere yapılandırıldığını belirtir. Ancak, aramalarınızı yalnızca 
web'de veya yalnızca telefonunuzdaki tek bir uygulamaya ait bilgilerde 
yapacak şekilde hedefleyebilirsiniz.

Telefonda arama yapabilmek istediğiniz uygulamaları ve diğer bilgi 
kaynaklarını yapılandırabilirsiniz; bkz. "Telefonda arama yaparken 
hedefleyebileceğiniz öğeleri değiştirme" (sayfa 99).

1 Google aramayı açın.

2 Google arama kutusunun solundaki simgeye dokunun.
Tümü, Web ve Aranabilir öğeler ayarlarında işaretlediğiniz uygulamalara 
ait simgeler içeren arama hedefleri paneli açılır (bkz. "Telefonda arama 
yaparken hedefleyebileceğiniz öğeleri değiştirme" (sayfa 99)).
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Simge paneli açılmazsa, Ara düğmesine  kendi arama özelliğine sahip 
bir uygulamada çalışırken basmışsınızdır (söz konusu uygulamada 
arama yapma konusunda daha fazla bilgi edinmek için uygulamanın 
belgelerine bakın). Başka bir yerde arama yapmak için Ana ekrana dönün 
ve Ara düğmesine  tekrar basın.

3 Arama yapmak istediğiniz yeri gösteren simgeye dokunun.
Aramalarınızı artık metin girerek yalnızca söz konusu uygulamaya 
hedefleyebilirsiniz. Siz yazarken, arama kutusunun altında yalnızca söz 
konusu uygulamadan öneriler görüntülenir.

Telefonda arama yaparken hedefleyebileceğiniz öğeleri değiştirme
Birçok uygulama, bilgilerinin bir kısmını veya tamamını Google arama 
kutusundan aranabilir duruma getirebilir. Bilgilerinde arama yapılabilen 
uygulamalar, tüm bilgilerin hedeflendiği aramalara ve dolayısıyla, sorgunuzu 
yazarken kutunun altında görünen önerilere dahil edilir. Ayrıca, aramalarınızı 
yalnızca bu uygulamalardaki bilgilerde yapabilecek şekilde 
hedefleyebilmeniz için, uygulamalara ait simgeler de kullanılabilir duruma 
gelir(bkz. "Arama yapmak istediğiniz yeri hedefleme" (sayfa 98)).

Hangi uygulamaların Google araması tarafından hedeflenebileceğini 
değiştirebilirsiniz.

Yalnızca web'de arama yapmak için Web'e 
dokunun. Veya aramanızı yalnızca bir 
uygulamaya ait bilgilere hedeflemek için söz 
konusu uygulamaya dokunun. 

Aranabilir Öğeler ayarlarını açmak ve 
paneldeki öğeleri değiştirmek için dokunun.
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1 Arama hedefleri panelini açın ve ayarlar simgesine  dokunun. 
Aranabilir Öğeler ekranında, arama yaparken hedefleyebileceğiniz 
uygulamalar, aranabilir duruma getirdikleri bilgilerin açıklamasıyla birlikte 
listelenir.

2 Bilgilerinde arama yapabilmek istediğiniz uygulamaları işaretleyin veya 
uygulamalardaki işaretleri kaldırın.

Ana ekranınıza amaca özel Arama widget'ları ekleme
Ana ekranınıza, yalnızca belirli bir hedefte (yalnızca web veya 
telefonunuzdaki belirli bir uygulamanın bilgileri gibi) arama yapmak üzere 
ayrılmış bir veya daha fazla Arama widget'ı ekleyebilirsiniz. Ana 
ekranınızdaki özel olarak ayrılmış bir Arama widget'ına dokunduğunuzda 
Google arama uygulaması, varsayılan olarak belirlenen konum hedeflenmiş 
olarak açılır.

1 Ana ekranda boş bir konuma dokunun ve basılı tutun.
Ana ekranlarınız ve widget'ların eklenmesiyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. 
"Ana ekranı tanıma" (sayfa 19) ve "Ana ekranı özelleştirme" (sayfa 45).

2 Ana ekrana ekle menüsünde Widget'lar'a dokunun.

3 Widget seç menüsünde Google Arama öğesine dokunun.

4 Web simgesine veya widget'ı özel olarak hedeflemek istediğiniz 
uygulamanın simgesine dokunun.
Aramaları hedefleme ve telefonunuzdaki bilgileri aranabilir yapma ile ilgili 
daha fazla bilgi için bkz. "Arama yapmak istediğiniz yeri hedefleme" 
(sayfa 98) ve "Telefonda arama yaparken hedefleyebileceğiniz öğeleri 
değiştirme" (sayfa 99).
Widget, Ana ekranınıza eklenir. 
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Arama gizliliğinizi yönetme
Arama geçmişinizin nasıl saklandığını ve telefonunuzda ve Web üzerinde 
nasıl kullanıldığını çeşitli yöntemlerle denetleyebilirsiniz.

1 Google aramayı açın.

2 Menü 'ye basın ve Arama ayarları'na dokunun.

3 Google Arama kutusunun altında öneriler olarak görüntülenen, önceden 
seçilen arama sonuçlarının listesini telefonunuzdan silmek için 
Kısayolları temizle'ye dokunun.

4 Google Arama'ya dokunun ve Konumum'u Kullan'daki işareti 
kaldırarak Google Arama'yı kullanırken Google'a konumunuz hakkında 
bilgi vermeyi ve böylece yerel sonuçların dahil edilmesini durdurun.

5 Google Arama'ya dokunun ve Arama geçmişini yönet'e dokunarak 
Google Hesabınız ile ilişkili Web arama geçmişinizi görmek ve yönetmek 
için Web tabanlı arayüzü olan bir tarayıcı açın.
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Google Arama ipuçlarını ve püf noktalarını 
kullanma

Aşağıdaki teknikler Google Arama ve Ses ile Arama'dan en iyi şekilde 
yararlanmak için kısayol örnekleridir. İpuçlarının ve püf noktalarının en son 
listesi için Google Yardım Merkezi'ni ziyaret edin.

Ne istiyorsunuz? Ne yazmalı veya 
söylemeli? Örnekler

Spor bilgileri [takım adı] Galatasaray

Resimler [konu] resimleri
[konu] görselleri

İstanbul resimleri 
kedi görselleri

Birim dönüştürme [orijinal birim] kaç [yeni 
birim]

30 Santigrat kaç 
Fahrenheit

Film seansları Film
Film [konum]
[film adı]

Film
Film Hababam Sınıfı
Rüzgar Gibi Geçti

Kelime Tanımı Define [kelime] Define campanile

Hava tahmini Hava Durumu
Hava Durumu [konum]

Hava Durumu
Hava Durumu İstanbul

Alan kodu bulma Alan kodu [###] Alan kodu 216

Posta kodu bulma Posta kodu [#####] Posta kodu 34738

Saat Time
Time [konum]

Time
Time in İstanbul

Uçuş bilgisi [Havayolu] [Uçuş No] Turkish airlines uçuş 7252

Çeviri Translate to [dil] [kelime 
öbeği]

Translate to Turkish, 
Where is Palace Hotel?

Hesap Makinesi [matematiksel ifade] 75 bölü 6

Yemek [Yemek Türü] 
[Yemek Türü] in [konum]

Çin yemeği
Çin yemeği in Taksim, 
İstanbul
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Google Arama ayarlarını değiştirme
Arama ayarlarını, telefonunuzda arama yapılabilmesini istediğiniz verilere 
ilişkin ayarlar da içinde olmak üzere, Google aramasını yapılandırmak için 
kullanırsınız. 

S Google Arama ayarlarını değiştirmek için Google Arama'yı kullanırken 
Menü 'ye basın ve Arama ayarları'na dokunun.

Arama ayarları ekranı
Google Arama  Bkz. "Google arama ayarları ekranı" (sayfa 103).

Aranabilir öğeler  Telefonunuzda arama yapabileceğiniz veri türlerini 
işaretleyebileceğiniz veya veri türlerindeki seçimi kaldırabileceğiniz bir ekran 
açar (bkz. "Telefonda arama yaparken hedefleyebileceğiniz öğeleri 
değiştirme" (sayfa 99)).

Kısayolları temizle  Google arama kutusunun altında öneri olarak 
görünen, önceden seçilen arama sonuçlarının listesini temizler.

Google arama ayarları ekranı
Web önerilerini göster  Google web aramalarına ilişkin önerilerin, siz 
yazarken Google arama kutusunun altında görüntülenmesi için işaretleyin.

Konumum'u Kullan  Google aramasını ve diğer Google hizmetlerini 
kullanırken, konumunuzu içermek için işaretleyin. Bu seçeneği 
işaretlediğinizde, Google'ın bu hizmetleri sağlarken konumunuzu 
kullanmasına izin vermeyi onaylayıp onaylamadığınız sorulur.

Arama geçmişi  Google Hesabınızdan web tabanlı Google arama 
geçmişindeki önerileri kullanmak için işaretleyin.

Arama geçmişini yönet  Tarayıcı'yı, Google Hesabınızla ilişkili web arama 
geçmişini görüntülemek ve yönetmek üzere web tabanlı bir arabirimle açar.
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Sesle İşlemleri kullanma
Ses ile Arama'da Sesle İşlemler'i, Web'de arama yapmanın yanında, 
kişilerinize çağrı yapmak, yol tarifleri almak, mesaj göndermek ve diğer bazı 
genel görevleri yapmak için kullanabilirsiniz.

Sesle İşlemlerin desteklediği dillerin ve konumların mevcut listesi için Google 
Mobil Yardım Merkezi'ni ziyaret edin: http://www.google.com/support/mobile

Sesle İşlemleri Web'de arama yapmak veya diğer görevler için 
kullanın.

1 Ara düğmesine  dokunun ve basılı tutun. Veya Google arama kutusu 
ya da Tarayıcı'nın URL kutusunda bulunan Mikrofon simgesine  
dokunun.
Ses ile Arama'yı ilk bir kaç açışınızda kullanım ile ilgili ipuçları sunulur ve 
bir tanıtım videosu önerilir. Ses ile Arama'yı kullanmak için her zaman 
Şimdi konuş'a dokunabilirsiniz.
Ardından, bir iletişim kutusu açılır ve sizden Sesle İşlemleri kullanmanız 
ya da Web'de arama yapmanız istenir. İpucu ekranını açmak için 
Yardım'a yeniden dokunabilirsiniz.

2 Kullanmak istediğiniz sesle işlemi veya aramak istediğiniz kelimeleri 
söyleyin
Tüm Sesle İşlemlerin ayrıntıları için bkz."Sesle İşlem komutları" (sayfa 
106).
Konuşmanız bitince Ses ile Arama konuşmanızı çözümler ve işlemi başlatır.
Google Arama ayarlarında Konumum'u Kullan ayarı işaretlenmişse 
arama sonuçlarınızda yerel sonuçlar öne çıkarılır (bkz. "Google Arama 
ayarlarını değiştirme" (sayfa 103)).
Google Arama söylediğinizi anlamamışsa, gerçekleştirmek istediğiniz 
işlemi seçebileceğiniz, benzer sesli arama terimlerinin ve işlemlerin bir 
listesini sunar.
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Bazı Sesle İşlemlerde bir panel açılır ve işlemi konuşarak veya yazarak 
tamamlamanız istenir, bkz."Sesle İşlemi tamamlama" (sayfa 105).

Sesle İşlemi tamamlama
“E-posta gönder”, “kendime not” gibi bazı Sesle İşlemlerde bir panel açılır ve 
sizden konuşarak veya yazarak daha fazla bilgi girmeniz ve işlemi 
tamamlamanız istenir.

S Konuşarak veya yazarak ekleme ya da düzenleme yapmak üzere 
panelde girilmiş olan herhangi bir metne dokunun.

S Metne dönüştürme alternatiflerinin bir listesini görüntülemek veya 
konuşarak ya da yazarak düzenlemek için mavi kelimelere ya da kelime 
öbeklerine dokunun veya birden fazla kelimenin üzerinde sürükleyin.
Ses ile Arama doğru olarak metne dönüştürdüğünden emin olduğu 
kelimeleri siyah görüntüler. Farklı şekillerde metne dönüştürülebilecek 
kelime veya kelime öbekleri mavi olarak görüntülenir.

S Pencerenin alt kısmındaki bir düğmeye dokunarak isteğe bağlı alanlar 
ekleyebilirsiniz (orijinal sesle işleminizde de bu alanların herhangi birinin 
adını ve içeriğini söyleyebilirsiniz).

S Bitirdiğinizde işlemi tamamlamak için uygun olan Gönder veya Ayarla 
gibi bir düğmeye dokunun.

Girdiğinizi düzenlemek için dokunun.

Metne dönüştürme alternatiflerinin bir listesini 
görüntülemek için mavi kelimelere dokunun veya 
birden fazla kelimenin üzerinde sürükleyin. 
Yazarak veya konuşarak metin eklemek için 
herhangi bir yere dokunun.

İsteğe bağlı bir alan eklemek için bir 
düğmeye dokunun.

Bitirince Gönder'e dokunun.
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Sesle İşlem komutları
Aşağıdaki Sesle İşlem komutlarıyla telefonunuzla arama yapabilir ve 
telefonunuzu denetleyebilirsiniz.

Söyleyin

İsteğe bağlı bir 
veya daha fazla 
kelimeyle devam 
edin

Sonuçlar Örnekler

Aramak istediğiniz 
kelimeler

Aramanızın sonucu 
açılan tarayıcıda 
görünür.

“bisiklet 
ayakkabıları”

“Çağrı” ve ardından 
kişilerinizden bir ad

“ev,” “mobil” veya 
“iş” 

Tek bir eşleşme 
varsa telefon bunu 
açar ve kişiye çağrı 
yapar. Birden fazla 
eşleşme varsa 
çağrı yapmak 
istediğiniz 
numarayı seçmeniz 
istenir.

“Çağrı Mehmet 
Yıldız ev”

“Haritası” ve 
ardından adres, ad, 
işyeri adı, iş türü 
veya diğer bir 
konum

Google Haritalar 
söylediğiniz 
kelimeler için 
yaptığı aramanın 
sonucunu getirir.

“Haritası Taksim 
Gezi Parkı, 
İstanbul.”

“Yol tarifi” ve 
ardından adres, ad, 
işyeri adı, iş türü 
veya diğer bir hedef

Google Haritalar 
hedefiniz için yol 
tariflerini veya 
söylediğinize uyan 
hedeflerin bir 
listesini getirir.

“Yol Tarifi 
Cumhuriyet Cad. 
No. 29 Taksim, 
İstanbul.”
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“Şuraya git” ve 
ardından adres, ad, 
işyeri adı, iş türü 
veya diğer bir hedef

Google Haritalar 
hedefiniz için  
turn-by-turn sesli 
yol tariflerini veya 
söylediğinize uyan 
hedeflerin bir 
listesini getirir.

“Şuraya Git Ulus 
Parkı, Ankara”

Kişilerinizden 
birinin adı.

Tek bir eşleşme 
varsa Kişiler, kişinin 
ayrıntılarını getirir. 
Birden fazla 
eşleşme varsa 
kişilerden birini 
seçmeniz istenir.

“Mehmet Yıldız”

“Çağrı” ve ardından 
telefon 
numarasının 
rakamları

Telefon 
konuştuğunuz 
numaraya çağrı 
yapar.

“Çağrı 532 444 0 
244” 

“Çağrı” ve ardından 
işyeri adı

Ses ile Arama 
Google Haritalar'da 
eşleşen bir işletme 
arar ve ardından 
çağrıyı 
gerçekleştirir.

“Çağrı Pırıltı 
Anaokulu”

“Git” ve ardından 
bir arama dizisi 
veya URL

Ses ile Arama 
eşleşen bir Web 
sayfası arar ve 
bulursa buna ait 
URL'i Tarayıcı'da 
açar. Aksi durumda 
Tarayıcı'da Google 
Arama sonuçlarını 
getirir.

“Git Google.com”

Söyleyin

İsteğe bağlı bir 
veya daha fazla 
kelimeyle devam 
edin

Sonuçlar Örnekler
AUG-2.3-103-TR Adroid Kullanıcı Kılavuzu



Sesle ve metin ile arama 108
“Gönder SMS”
veya
“Gönder metin”

“Alıcı” bir veya 
daha fazla kişi
“Mesaj” ve 
ardından 
göndermek 
istediğiniz ileti 
(dahil etmek 
istediğiniz 
noktalama 
işaretlerini 
söyleyin)

Ses ile Arama, 
mesajı Messenger 
uygulaması ile 
göndermeden önce 
tamamlamanız için 
bir panel açar.

“Gönder Metin 
Dilek Can, mesaj, 
yeni telefonum 
süper, nokta”

“Gönder e-posta” “Alıcı” bir veya 
daha fazla kişi
“Cc” bir veya daha 
fazla kişi
“Bcc” bir veya daha 
fazla kişi
“Konu” ve ardından 
bir konu
“Mesaj” ve 
ardından 
göndermek 
istediğiniz ileti 
(dahil etmek 
istediğiniz 
noktalama 
işaretlerini 
söyleyin)

Ses ile Arama, 
iletiyi Gmail 
uygulaması ile 
göndermeden önce 
tamamlamanız için 
bir panel açar.

“Gönder e-posta 
Dilek Can, konu, 
yeni telefon, mesaj, 
yeni telefonum 
süper, nokta”.

“Kendime Not” ve 
ardından kendinize 
göndermek 
istediğiniz ileti

Ses ile Arama, 
iletiyi Gmail 
uygulaması ile 
kendinize 
göndermeden önce 
tamamlamanız için 
bir panel açar.

“Kendime mesaj: 
süt almayı unutma”

Söyleyin

İsteğe bağlı bir 
veya daha fazla 
kelimeyle devam 
edin

Sonuçlar Örnekler
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“Alarmı ayarla” “Saat” veya “için” 
ve ardından “10:45” 
veya “20 dakika 
sonrası için” gibi bir 
saat 
“Etiket” ve ardından 
alarm için etiket

Ses ile Arama, 
alarmı Saat 
uygulamasıyla 
ayarlamadan önce, 
alarmın saatini ve 
etiketini 
girebileceğiniz bir 
panel açar.

“Alarmı ayarla 
20:45 için, etiket, 
film başlıyor”

“Dinle” ve ardından 
dinlemek istediğiniz 
müzik ile ilgili 
kelimeler, şarkı, 
sanatçı veya albüm 
adı gibi.

“Dinle” sesle 
işlemini anlayacak 
bir uygulama kurulu 
ise bu uygulama 
müzik için 
yaptığınız 
aramanın sonuçları 
ile açılır.

“Dinle: dudu dudu”

Söyleyin

İsteğe bağlı bir 
veya daha fazla 
kelimeyle devam 
edin

Sonuçlar Örnekler
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Kişiler
Kişiler, ulaşmak istediğiniz kişilere hızlı ve kolay bir şekilde 
erişebilmenizi sağlar. Telefonunuzu ilk kez açıp Google 
Hesabınızda oturum açtığınızda, mevcut Google kişileri 
telefonunuza indirilir. Bundan sonra kişileriniz senkronize edilir: 
telefonda veya Web üzerinde kişilerinizde yaptığınız her 
değişiklik gelecek sefer senkronizasyon yaptığınızda her iki 
tarafta birden uygulanır. Exchange ActiveSync hesaplarındaki 
kişiler de bu şekilde senkronize edilir.

Kişilerinizle ilgili bilgiler, Gmail, Google Talk, Mesajlaşma, Galeri 
(fotoğrafları ve videoları paylaşmak için) ve diğer uygulamalarla 
paylaşılır. 

Kişi bilgilerinin bulunduğu birden fazla hesabınız varsa, Kişiler 
uygulaması yinelenen kişileri tek bir girişte birleştirir. Bu işlemi el 
ile de yönetebilirsiniz.

Bu bölümde
"Kişilerinizi açma" (sayfa 112)

"Kişi ekleme" (sayfa 114)

"Kişileri içe aktarma, dışa aktarma ve paylaşma" (sayfa 115)

"Sık kullanılanlarınıza kişi ekleme" (sayfa 117)

"Kişi arama" (sayfa 118)

"Kişi ayrıntılarını düzenleme" (sayfa 119)

"Kişilerinizle iletişim kurma" (sayfa 122)

"Görüntülenecek kişileri değiştirme" (sayfa 124)

"Kişileri birleştirme" (sayfa 126)

"Kişi bilgilerini ayırma" (sayfa 128)
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Kişilerinizi açma
Arkadaşlarınızı ve tanıdıklarınızı eklemek, görüntülemek ve bu kişilerle 
iletişim kurmak için Kişiler'i açın.

Kişilerinizi açma
S Ana ekrandaki veya Başlatıcı içindeki Kişiler simgesine  dokunun.

Kişiler'i, Hızlı İletişim'i kullanarak da açabilirsiniz. Bkz. "Kişilerinize hızlı bir 
şekilde bağlantı kurma" (sayfa 48).
Tüm kişileriniz alfabetik olarak, kayan bir listede görüntülenir. Her bir 
kişinin ardından varsayılan telefon numarası listelenir.
Yeni bir telefonunuz varsa ve henüz herhangi bir kişi eklemediyseniz, 
Kişiler uygulamasında telefonunuza kişi eklemeye nasıl başlayacağınıza 
ilişkin ipuçlarının yer aldığı bir ileti görüntülenir.

Listeyi kaydırmak için yukarı veya aşağı sürükleyebilir veya hızlı bir 
şekilde kaydırmak için parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırabilirsiniz. 
Her iki yöntemde de listenin sağında kısa bir süre için bir sekme görünür. 
Kaydırırken geçtiğiniz kişilerin harfi görüntülenirken, listeyi çok hızlı bir 
şekilde kaydırmak için bu sekmeyi yukarı ve aşağı sürükleyebilirsiniz.

Yalnızca sık kullandığınız kişileri 
görüntülemek için dokunun.

Ayrıntılarını görüntülemek için bir 
kişiye dokunun.

Hızlı İletişim'i açmak için bir 
simgeye dokunun.
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Sık kullandığınız kişilerin listesini açma
S Kişilerinizi açın ve Sık Kullanılanlar sekmesine dokunun.

Sık Kullanılanlar sekmesinde listeye eklediğiniz kişiler (bkz. "Sık 
kullanılanlarınıza kişi ekleme" (sayfa 117)) ve ardından, en sık aradığınız 
kişilerin bir listesi yer alır.

Kişiyle ilgili ayrıntıları görüntüleme
1 Kişilerinizi açın.

2 Ayrıntılarını görüntülemek istediğiniz kişiye dokunun.
Kişiyle iletişim girişlerini, ayrıntılar izler.

Listelenmiş numara, adres gibi bilgileri kullanarak kişiyi aramak, kişiyle 
mesajlaşmak veya kişiye e-posta göndermek için bir iletişim yöntemine 
dokunun.
Google Haritalar'da görüntülemek için bir adrese dokunun. Bkz. "Google 
Haritalar, Navigasyon, Rehber ve Latitude" (sayfa 255).
Ayrıca, kişinin bilgilerini düzenlemek için Menü 'ye basıp Kişiyi 
düzenle'ye dokunabilir (bkz. "Kişi ayrıntılarını düzenleme" (sayfa 119)) 
veya kişiyle ilgili tüm bilgileri silmek için Kişiyi sil'e dokunabilirsiniz.

Hızlı İletişim'i açmak için dokunun.

Google Haritalar'da görüntülemek 
için bir adrese dokunun.

Kişiyle iletişim başlatmak için bir 
iletişim yöntemine dokunun.

Çağrı, e-posta, kısa mesaj, sohbet, harita ve 
diğer işlemler için bir simgeye dokunun.

Kişinin durumu ve nereden olduğu.
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Kişi ekleme
Telefonunuza kişiler ekleyebilir ve bu kişileri, Google Hesabınızdaki, 
Microsoft Exchange ActiveSync hesabınızdaki veya kişilerin senkronize 
edilmesini destekleyen diğer hesaplarınızdaki kişilerle senkronize 
edebilirsiniz. 

Kişiler'de olmayan bir e-posta adresini yanıtladığınızda veya bir e-posta 
iletisini Kişiler'de olmayan bir e-posta adresine yönlendirdiğinizde, e-posta 
adresi kişi olarak eklenir. Kişiler, mevcut kişilerin yeni adreslerini tek bir giriş 
oluşturmak için birleştirmeye çalışır. Bu işlemi el ile de yönetebilirsiniz. Bkz. 
"Kişileri birleştirme" (sayfa 126) ve "Kişi bilgilerini ayırma" (sayfa 128). 

Yeni kişi ekleme
1 Kişilerinizi açın.

2 Menü 'ye basın ve Yeni kişi'ye dokunun.

3 Kişilerin yer aldığı birden fazla hesabınız varsa, kişiyi eklemek istediğiniz 
hesaba dokunun.

4 Kişinin adını girin. 

5 Kişiyle ilgili bilgi türünü girmek için kişi bilgilerine ilişkin telefon numaraları 
ve e-posta adresleri gibi bir kategoriye dokunun.
Tüm kategorileri görüntülemek için sayfayı kaydırın.

6 Bir kategoriye birden fazla giriş eklemek için (örn., hem iş hem de ev 
numaralarını eklemek için) ilgili kategorinin artı düğmesine  dokunun.
Telefon numarası için Cep ve İş gibi önceden ayarlanmış etiketlerin 
bulunduğu bir menüyü açmak için kişi bilgileri öğesinin solundaki 
düğmeye dokunun veya menüdeki Özel seçeneğine dokunarak kendi 
etiketinizi oluşturun.

7 Kişi listelerinizde ve diğer uygulamalarda, adın yanında görüntülenecek 
bir resim seçmek için Resim Çerçevesi simgesine dokunun.

8 İşlemi bitirdiğinizde, Tamamlandı'ya dokunun.
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Kişileri içe aktarma, dışa aktarma ve paylaşma
SD kart, USB depolama birimi veya SIM içinde (telefonunuzun modeline 
bağlı) vCard biçiminde saklanan kişileriniz varsa, bunları telefonunuzdaki 
Kişiler'e aktarabilirsiniz. Kişilerinizi bir bilgisayar veya başka bir cihazda 
yedeklemek için vCard biçiminde bir SD karta ya da USB depolama birimine 
aktarabilirsiniz. Ayrıca bir kişiyi e-posta ile gönderebilirsiniz.

SIM kartınızdaki kişileri içe aktarma
Servis sağlayıcınız, müşteri hizmetleri ve sesli mesaj numaraları gibi bazı 
kişileri SIM kartınızda saklayabilir. Ayrıca, SIM kartı başka bir telefondan 
taşıyorsanız, kişileri SIM karta kaydetmiş de olabilirsiniz. Bu kişilerin 
bazılarını veya tümünü Kişiler uygulamasına ekleyebilirsiniz.

1 Kişilerinizi açın.

2 Menü 'ye basın ve İçe Aktar/Dışa Aktar'a dokunun.

3 SIM'den içe aktar'a dokunun.

4 Telefonunuzda birden fazla hesabınız varsa, kişileri içine aktarmak 
istediğiniz hesaba dokunun.
SIM'deki kişilerin bir listesi görünür.

5 Bir kişiye dokunup basılı tutun ve açılan menüde İçe aktar'a dokunun. 
Veya Menü 'ye basın ve Tümünü içe aktar'a dokunun.

SD kart veya USB depolama birimindeki kişileri içe aktarma
Tek tek veya grup halinde kişileri vCard biçiminde SD kartınıza ya da USB 
depolama birimine kopyalayabilir ve daha sonra, telefondaki hesaplarınızdan 
birine aktarabilirsiniz. Bilgisayarınızdan dosya kopyalama ile ilgili ayrıntılar 
için bkz. "USB aracılığıyla bilgisayara bağlanma" (sayfa 69). 

Başka bir cihazdan alınmış ve bir SD karta kaydedilmiş kişileriniz de olabilir. 
SD kartlarla çalışmaya ilişkin ayrıntılı bilgi için telefonunuzun kullanıcı 
kılavuzuna bakın.
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1 Kişilerinizi açın.

2 Menü 'ye basın ve İçe Aktar/Dışa Aktar'a dokunun.

3 SD kart'tan içeri aktar veya USB depolama biriminden içeri aktar'a 
(telefonunuzun modeline bağlı) dokunun.

4 Telefonunuzda birden fazla hesabınız varsa, kişileri içine aktarmak 
istediğiniz hesaba dokunun.

5 SD kartta veya USB depolama biriminde birden fazla vCard dosyanız 
varsa, tek bir kişi dosyasını, birden çok kişi dosyasını ya da SD karttaki 
tüm kişi dosyalarını içe aktarmaya ilişkin seçeneğe dokunun.
Kişiler içe aktarılır.

SD kart veya USB depolama birimindeki kişileri dışa aktarma
Telefonunuzdaki kişilerin tamamını bir grup vCard dosyası olarak SD kart 
veya USB depolama birimine aktarabilirsiniz. Daha sonra bu dosyayı, bir 
bilgisayara veya ilgili dosya biçimini kullanabilen başka bir cihaza 
kopyalayabilirsiniz (adres defteri uygulaması gibi). Bkz. "USB aracılığıyla 
bilgisayara bağlanma" (sayfa 69).

1 Kişilerinizi açın.

2 Menü 'ye basın ve İçe Aktar/Dışa Aktar'a dokunun.

3 SD kart'a aktar veya USB depolama birimine aktar'a dokunun 
(telefonunuzun modeline bağlı).

4 Onaylamak için Tamam'a dokunun.
Kişiler uygulaması, SD kartınızda veya USB depolama biriminizde .vcf 
uzantılı bir dosya oluşturur. Bu dosya, tüm kişilerinizi içerir.

Kişi bilgisini paylaşma
Kişi bilgilerini vCard biçiminde e-posta ile göndererek diğer kullanıcılarla 
paylaşabilirsiniz.

1 Kişiler'i açın.

2 Paylaşmak istediğiniz kişinin bilgilerini açın.

3 Menü 'ye basın ve Paylaş'a dokunun.
Kişinin vCard (.vcf) dosyası olarak eklendiği bir Gmail ileti oluştur 
ekranı açılır.
Adresi girin, iletiyi yazın ve e-postayı "İleti oluşturma ve gönderme" 
(sayfa 147) konusunda açıklandığı gibi gönderin.
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Sık kullanılanlarınıza kişi ekleme
Sık Kullanılanlar sekmesinde, sık kullanılan olarak yıldız işareti eklediğiniz 
kişiler ve ardından, en sık iletişim kurduğunuz kişilerin kısa bir listesi bulunur. 
Sık kullanılanlara eklediğiniz Kişiler aynı zamanda Web üzerindeki Kişiler'de 
Android grubundaki Yıldız işaretliler içine de eklenir.

Sık kullanılanlarınıza kişi ekleme
1 Kişilerinizi açın.

2 Ayrıntılarını görüntülemek için bir kişiye dokunun.

3 Kişi adının sağındaki yıldıza dokunun.
Yıldız altın rengine  dönüşür.

Bir kişiyi sık kullanılanlar listenizden kaldırma
1 Kişilerinizi açın ve Sık Kullanılanlar sekmesine dokunun.

2 Ayrıntılarını görüntülemek için bir kişiye dokunun.

3 Kişi adının sağındaki altın yıldıza dokunun.
Yıldız gri rengi alır ve kişi, sık kullanılanlar listenizden kaldırılır.
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Kişi arama
Bir kişiyi adına göre arayabilirsiniz.

Kişi arama
1 Kişilerinizi açın.

2 Ara düğmesine  basın.

3 Aradığınız kişinin adını girmeye başlayın.
Siz yazarken, adları eşleşen kişiler arama kutusunun altında görünür.

4 Listedeki eşleşen bir kişiye dokunarak Ayrıntılar ekranını açın. Veya 
eşleşen kişilerin listesinin yer aldığı bir ekranı açmak için Büyüteç  
simgesine dokunun.
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Kişi ayrıntılarını düzenleme
Kişilerinizle ilgili ayrıntıları değiştirebilir ve ayrıntılar ekleyebilirsiniz. Belirli bir 
kişi aradığında çalacak zil sesini ayarlayabilir veya bir kişiden gelen tüm 
çağrıları sesli mesajınıza yönlendirebilirsiniz.

Bazı kişi girişleri birden çok kaynaktan alınan bilgileri içerir: el ile eklediğiniz 
bilgiler, Kişiler'in yinelenen kayıtları birleştirmek üzere birden çok hesaptan 
topladığı bilgiler vb. Bir kişi girişini düzenlediğinizde, her bir kaynaktan alınan 
bilgiler kendi renkli, etiketli bölümünde gruplanır. Kişiler'de yinelenen girişler 
bulursanız, bunları "Kişileri birleştirme" (sayfa 126) konusunda açıklandığı 
gibi tek bir girişte birleştirebilirsiniz. İlgisiz kişilerin bilgilerinin yanlışlıkla 
birleştirildiğini görürseniz, bunları "Kişi bilgilerini ayırma" (sayfa 128) 
konusunda açıklandığı gibi ayırabilirsiniz.

Bir kaynaktan alınan bilgilerde yapacağınız değişiklikler, diğer kaynaklardaki 
bilgileri etkilemez. Örneğin, bir Google Hesabından ve Exchange ActiveSync 
hesabından bir kişiyle ilgili bilgilere sahipseniz ve her iki hesap da kişileri 
senkronize edecek şekilde yapılandırılmışsa, Google Hesabındaki bilgilerde 
yapacağınız düzenlemeler web üzerindeki bu hesapla senkronize edilir; 
ancak Exchange ActiveSync hesabında herhangi bir değişiklik yapılmaz.

Birden çok hesapla çalışmaya ilişkin daha fazla bilgi için bkz. "Hesaplar" 
(sayfa 129).

Kişi ayrıntılarını düzenleme
1 Kişiler veya sık kullanılanlar listenizi açın.

2 Ayrıntılarını düzenlemek istediğiniz kişiye dokunun ve basılı tutun. Açılan 
menüde, Kişiyi düzenle'ye dokunun.
Ayrıca, kişinin ayrıntılarını görüntülerken Menü 'ye basabilir ve Kişiyi 
düzenle'ye dokunabilirsiniz.

3 Kişi bilgilerini, bir kişiyi oluştururken yararlandığınız denetimleri kullanarak 
düzenleyin.
Bkz. "Kişi ekleme" (sayfa 114).

4 Bitti'ye dokunun.
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Kişinin varsayılan telefon numarasını değiştirme
Kişiler listesinde kişinin adının altında bir varsayılan telefon numarası 
görünür. Varsayılan telefon numarası, listeden bir kişiye dokunup basılı 
tutarak bir çağrı başlattığınızda veya kısa mesaj gönderdiğinizde kullanılır.

1 Kişiler veya sık kullanılanlar listenizi açın.

2 Listedeki bir kişinin adına dokunarak ayrıntılarını görüntüleyin.

3 Kişinin varsayılan telefon numarası olarak kullanmak için telefon 
numarasına dokunun ve basılı tutun.

4 Açılan menüde Varsayılan numara yap'a dokunun.
Varsayılan telefon numarası bir onay işareti ile  gösterilir.

Bir kişinin tüm çağrılarını sesli mesajınıza yönlendirme
1 Kişiler veya sık kullanılanlar listenizi açın.

2 Listedeki bir kişinin adına dokunarak ayrıntılarını görüntüleyin.

3 Menü 'ye basın ve Seçenekler'e dokunun.

4 Gelen çağrılar'ı işaretleyin.

5 Geri  düğmesine basın.
Bu kişi sizi aradığında, telefonunuz çalmaz ve arayan kişi doğruca sesli 
mesajınıza gönderilir.

Bir kişiye özgü zil sesi ayarlama
1 Kişiler veya sık kullanılanlar listenizi açın.

2 Listedeki bir kişinin adına dokunarak ayrıntılarını görüntüleyin.

3 Menü 'ye basın ve Seçenekler'e dokunun.

4 Açılan zil sesleri kayan listesinde, kişi aradığında çalmasını istediğiniz zil 
sesine dokunun.
Zil sesi örnek olarak çalar.

5 Tamam'a dokunun.
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Bir kişiyi silme
1 Kişiler veya sık kullanılanlar listenizi açın.

2 Listedeki bir kişinin adına dokunarak ayrıntılarını görüntüleyin.

3 Menü 'ye basın ve Kişiyi sil'e dokunun.
Google Kişiler'den (veya düzenlenebilir kişileri olan başka bir hesaptan) 
bir kişiyi silerseniz, telefonunuzu bir sonraki senkronize edişinizde söz 
konusu kişi web üzerindeki Kişiler'den de silinir.
Kişileri, Facebook gibi salt okunur bir hesaptan silemezsiniz. Bunun 
yerine, kişinin gizleneceğini belirten bir iletişim kutusu görüntülenir. Salt 
okunur bir hesaptaki gizlenmiş kişileri geri yüklemek için telefondan bu 
hesabı silip yeniden eklemeniz gerekir.
Kişi, hem düzenlenebilir hesaplardan (Kişiler gibi) hem de bir salt okunur 
hesaptan (Facebook gibi) bilgiler içeriyorsa, salt okunur hesaptan alınan 
bilgilerin gizleneceğini, ancak silinmeyeceğini belirten bir iletişim kutusu 
görüntülenir.

4 Kişiyi silmek istediğinizi onaylamak için Tamam'a dokunun.
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Kişilerinizle iletişim kurma
Kişiler veya Sık Kullanılanlar sekmesinden, bir kişinin varsayılan telefon 
numarasını hızlı bir şekilde arayabilir veya bu telefon numarasına bir kısa 
mesaj (SMS) veya multimedya iletisi (MMS) gönderebilirsiniz. Ayrıca, söz 
konusu kişiyle iletişim kurabileceğiniz tüm yolların bir listesini görüntülemek 
için ayrıntıları açın.

Bu bölümde, kişi listenizi görüntülerken iletişim başlatmanın yolları 
açıklanmaktadır. Kişiler uygulaması kişilerinizi Gmail (bkz. "Gmail" (sayfa 
137)) ve Mesajlaşma (bkz. "Mesajlaşma" (sayfa 231)) gibi diğer birçok 
uygulamayla paylaşır. 

Android için Hızlı İletişim'i kullanarak bağlantı kurma
1 Android için Hızlı İletişim'i açmak üzere bir kişinin resmine dokunun.

2 İstediğiniz bağlanma yöntemine ilişkin simgeye dokunun.
Kullanabileceğiniz simgeler kişiyle ilgili sahip olduğunuz bilgilere ve 
telefonunuzdaki uygulamalar ile hesaplara bağlıdır.
Daha fazla bilgi için bkz. "Kişilerinize hızlı bir şekilde bağlantı kurma" 
(sayfa 48). 

Kişinin bir resmine dokunun.

Daha sonra, istediğiniz bağlanma 
yöntemine ilişkin simgeye dokunun
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Bir kişiyle iletişim kurma
1 Kişiler veya sık kullanılanlar listenizi açın.

2 İletişim kurmak istediğiniz kişiye dokunun.
Görüntülenen numarayı aramak için yalnızca sık kullanılanlar listesindeki 
veya Çağrı günlüğündeki Yeşil Telefon simgesine de dokunabilirsiniz.

3 Kişinin ayrıntılar ekranında, kişiyle iletişimin ne şekilde başlatılacağını 
belirten yönteme dokunun.
Telefon numaralarında, numara aranırken otomatik olarak Telefon 
uygulamasına geçersiniz. Diğer iletişim türlerinde, kişinin adresi girilmiş 
bir şekilde ilgili uygulamaya otomatik olarak geçiş yaparsınız. 

Bir kişinin varsayılan numarasına sesli arama yapma
1 Kişiler veya sık kullanılanlar listenizi açın.

2 Sesli arama yapılacak kişiye ilişkin girişe dokunun ve basılı tutun.

3 Açılan menüde Çağrı'ya dokunun.
Gerçek menü öğesi, kişi için ayarladığınız varsayılan numaraya bağlıdır. 
Bu nedenle, Çağrı Yap (Cep), Çağrı Yap (İş) gibi bir seçenek olabilir.
Numara aranırken otomatik olarak Telefon uygulamasına geçersiniz. 
Telefon çağrıları yapmayla ilgili daha fazla bilgi için bkz. "Sesli arama 
yapma ve alma" (sayfa 79).

Bir kişinin varsayılan numarasına kısa mesaj veya multimedya iletisi 
gönderme

1 Kişiler veya sık kullanılanlar listenizi açın.

2 Sesli arama yapılacak kişiye dokunun ve basılı tutun.

3 Açılan menüde Kişiye kısa mesaj gönder'e dokunun.
Kişinin telefon numarası yeni iletiye girilmiş bir şekilde otomatik olarak 
Mesajlaşma uygulamasına geçersiniz. Kısa mesaj ve multimedya mesajları 
göndermeyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. "Mesajlaşma" (sayfa 231).
Kısa mesaj veya multimedya mesajı göndermeye başlamak için Hızlı 
İletişim'i de kullanabilirsiniz. Bkz. "Kişilerinize hızlı bir şekilde bağlantı 
kurma" (sayfa 48).
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Görüntülenecek kişileri değiştirme
Telefon numaraları olmayan kişileri gizleyebilirsiniz. Her bir hesap için Kişiler 
listesinde görüntülenmesini istediğiniz kişi gruplarını da yapılandırabilirsiniz.

Telefon numarası olmayan kişilerin görüntülenip 
görüntülenmeyeceklerini ayarlama

Kişi listenizi yalnızca sesli arama yapmak için kullanıyorsanız, telefon 
numarası olmayan kişileri gizleyebilirsiniz.

1 Kişi listenizi açın.

2 Menü 'ye basın ve Görüntüleme seçenekleri'ne dokunun.

3 Yalnızca telefonu olan kişiler'i işaretleyin veya seçeneğin işaretini 
kaldırın.

Görüntülenen grupları değiştirme
1 Kişi listenizi açın.

2 Menü 'ye basın ve Görüntüleme seçenekleri'ne dokunun.

3 Bir hesaba dokunarak grup listesini açın.
Bir hesabın grupları, hesap türüne bağlıdır.
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4 Kişiler uygulamasında kişilerini görüntülemek istediğiniz grupları 
işaretleyin veya istemediğiniz grupların işaretlerini kaldırın.
Bu işlem kişi gruplarının görüntülenmesini yalnızca bu ekranda etkiler. 
Senkronizasyon ayarlarınız etkilenmez.

5 Bitti'ye dokunun.
Değişiklikleriniz yapılırken bir ileti görüntülenir. Değişikliğiniz çok sayıda 
kişiyi etkiliyorsa, bu işlemin tamamlanması biraz zaman alabilir.

Kişilerin nasıl görüntülendiğini değiştirme
1 Kişi listenizi açın.

2 Menü 'ye basın ve Görüntüleme seçenekleri'ne dokunun.

3 Liste sıralama ölçütü'ne dokunarak kişilerin soyadına mı yoksa ada göre 
mi listeleneceğini belirleyin.

4 Kişi adlarını görüntüleme şekli'ne dokunarak kişileri soyadları veya 
adları başta olacak şekilde görüntüleyin.
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Kişileri birleştirme
Bir hesap eklediğinizde veya kişileri, e-postaları alıp vermek gibi diğer 
yollarla eklediğinizde, Kişiler uygulaması yeni kişi bilgilerini mevcut kişilerle 
tek bir giriş altında birleştirerek yinelemeleri önlemeye çalışır. Ayrıca, kişileri 
el ile de birleştirebilirsiniz.

Aynı zamanda Web üzerindeki kişiler'i kullanarak da yinelenen girişleri 
ortadan kaldırabilirsiniz; bunun için Diğer işlemler menüsündeki 
Yinelenenleri bul ve birleştir komutunu kullanın (Daha fazla bilgi için Web 
üzerindeki kişiler'e bakın).

Kişileri birleştirme
1 Kişiler veya sık kullanılanlar listenizi açın.

2 Bilgi eklemek istediğiniz kişi girişine dokunun.
Bu, birleştirme sonrası Kişiler'de göreceğiniz kişidir.

3 Menü 'ye basın ve Kişiyi düzenle'ye dokunun.

4 Menü 'ye basın ve Birleştir'e dokunun.
Benzer kişiler ekranın üst kısmında görüntülenir. Kişi listenizin 
tamamından bir kişi seçmek için Tüm kişileri göster seçeneğine 
dokunabilirsiniz.
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5 Bilgilerini birinci kişiyle birleştirmek istediğiniz kişiye dokunun.
İkinci kişinin bilgileri, birinci kişiye eklenir ve ikinci kişi, bundan sonra Kişi 
listesinde görüntülenmez.
Otomatik ve el ile birleştirilen bilgiler de dahil olmak üzere bir kişinin 
bilgilerinin geldiği yerin nasıl görüntüleneceğiyle ilgili ayrıntılar için bkz. 
"Kişi ayrıntılarını düzenleme" (sayfa 119).  Yanlışlıkla birleştirilen kişilerin 
nasıl ayrılacağıyla ilgili bilgiler için bkz. "Kişi bilgilerini ayırma" (sayfa 128).

Bilgilerine katılmak istediğiniz kişiye 
dokunun.
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Kişi bilgilerini ayırma
Telefonunuzdaki her bir kişi, çeşitli kaynaklardan alınmış bilgiler içerebilir. Bu 
bilgileri siz girmiş olabilirsiniz, Kişiler uygulaması bir hesabı eklediğinizde 
bilgileri otomatik olarak birleştirmiş olabilir, kişileri siz el ile birleştirmiş 
olabilirsiniz vb. 

Farklı kaynaklardan alınan kişi bilgileri yanlışlıkla birleştirildiyse, 
telefonunuzdaki bilgileri tekrar ayrı kişilere ayırabilirsiniz.

Kişi bilgilerini ayırma
1 Kişiler veya sık kullanılanlar listenizi açın.

2 Bilgilerini ayırmak istediğiniz kişi girişine dokunun.

3 Menü 'ye basın ve Kişiyi düzenle'ye dokunun.

4 Menü 'ye basın ve Kişiyi ayır'a dokunun.
Kişi bilgileri, kişi listesinde tek tek kişilere ayrılır.
AUG-2.3-103-TR Adroid Kullanıcı Kılavuzu



129
Hesaplar
Birden çok Google Hesabındaki, Microsoft Exchange 
ActiveSync hesabındaki veya diğer hesap türlerindeki kişileri,  
e-postaları, takvim etkinliklerini ve diğer bilgileri, telefonunuzda 
yüklü uygulamalara bağlı olarak telefonunuzla senkronize 
edebilirsiniz. 

Örneğin, kişisel e-postanızı, kişilerinizi ve takviminizi her zaman 
kullanabilmek için kişisel Google Hesabınızı ekleyerek 
başlayabilirsiniz. Daha sonra, iş e-postalarınızı okuyabilmeniz 
ve işle ilgili kişilerin elinizin altında olması için iş yerinizden bir 
Exchange ActiveSync hesabı ekleyebilirsiniz.

Hesabınızın telefonunuzdaki uygulamalarla nasıl etkileşimde 
bulunacağını Hesaplar ve Senkronizasyon Ayarlarını ve Gmail, 
Takvim, E-posta ve diğer uygulamalardaki ayarları kullanarak 
siz yapılandırırsınız. Şifrenizi ve diğer hesap ayarlarını 
değiştirmek için Web tarayıcısı kullanın.

Bu bölümde
"Hesap ekleme ve kaldırma" (sayfa 130)

"Hesap senkronizasyon ve görüntüleme seçeneklerini yapılandırma" 
(sayfa 133)
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Hesap ekleme ve kaldırma
Birden çok Google Hesabı ve Microsoft Exchange ActiveSync hesabı 
ekleyebilirsiniz. Uygulamalarınıza bağlı olarak diğer hesap türlerini de 
ekleyebilirsiniz. Bazılarını, Hesaplar ve Senkronizasyon ayarlarına bu 
bölümde açıklandığı gibi ekleyebilirsiniz. Diğerleri, başka tür hesaplarla 
çalışan bir uygulama kullanılarak eklenebilir; örneğin, IMAP ve POP3 e-posta 
hesaplarını E-posta uygulaması ile ekleyebilirsiniz (bkz. "E-posta hesabı 
ekleme ve düzenleme" (sayfa 223)).

Hesap ekleme
Bazı hesapları eklemek için hesabın bağlanacağı hizmetle ilgili olarak bir BT 
destek temsilcisinden ayrıntılı bilgi almanız gerekebilir. Örneğin, hesabın 
alan adını veya sunucu adresini bilmeniz gerekebilir.

1 Hesaplar ve Senkronizasyon Ayarları ekranını açın.
Bunu Menü 'ye basıp Hesaplar'a dokunarak Kişiler'de veya doğrudan 
Ayarlar uygulamasında yapabilirsiniz.
Hesaplar ve Senkronizasyon Ayarları ekranında, geçerli senkronizasyon 
ayarlarınız ve geçerli hesaplarınızın bir listesi görüntülenir.
Bkz. "Hesap senkronizasyon ve görüntüleme seçeneklerini yapılandırma" 
(sayfa 133).

2 Hesap ekle'ye dokunun.

Hesap ekle'ye dokunun.
AUG-2.3-103-TR Adroid Kullanıcı Kılavuzu



Hesaplar 131
3 Eklenecek hesap türüne dokunun.

4 Hesapla ilgili zorunlu ve isteğe bağlı bilgileri girmek için ekranda 
görüntülenen adımları izleyin.
Çoğu hesap bir kullanıcı adı ve şifre gerektirir; ancak ayrıntılar, hesabın 
türüne ve bağlanmakta olduğunuz hizmetin yapılandırmasına bağlıdır.
Microsoft Exchange ActiveSync'e dayalı hesapların eklenmesi hakkında 
ayrıntılar için bkz. "E-posta hesabı ekleme ve düzenleme" (sayfa 223) ve 
ayrıntılı tablolar için bkz. "E-posta hesabı ayarlarını değiştirme" (sayfa 
226) Bu bölümlerde IMAP, POP3 veya SMTP'ye dayalı bir e-posta 
hesabının E-posta uygulaması kullanılarak nasıl ekleneceği de 
açıklanmaktadır.

5 Hesabı yapılandırın.
Hesabın türüne bağlı olarak, telefonla senkronize etmek istediğiniz veri 
türlerini, hesabın adını ve diğer ayrıntıları yapılandırmanız istenebilir.
İşlemi tamamladığınızda, hesap, Hesaplar ve Senkronizasyon Ayarları 
ekranındaki listeye eklenir. Hesabı yapılandırma şeklinize bağlı olarak, e-
posta, kişiler ve diğer bilgiler telefonunuzla senkronize edilmeye başlanır.
Hesabın yapılandırma şeklinin değiştirilmesiyle ilgili ayrıntılar için bkz. 
"Hesap senkronizasyon ve görüntüleme seçeneklerini yapılandırma" 
(sayfa 133).

Eklenecek hesap türüne dokunun.
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Hesap kaldırma
Hem hesabın kendisini hem de hesapla ilişkili e-posta, kişiler, ayarlar gibi tüm 
bilgileri telefonunuzdan silmek amacıyla hesabı kaldırabilirsiniz.

Telefonunuzda oturum açtığınız ilk Google Hesabını kaldıramazsınız. Bunu 
yalnızca telefonunuzdaki tüm kişisel bilgileri sildiğinizde yapabilirsiniz. Bunu 
nasıl yapacağınızı öğrenmek için bkz. "Gizlilik ayarları" (sayfa 384).

1 Hesaplar ve Senkronizasyon Ayarları ekranını açın.
Bunu Menü 'ye basıp Hesaplar'a dokunarak Kişiler'de veya doğrudan 
Ayarlar uygulamasında yapabilirsiniz.
Hesaplar ve Senkronizasyon Ayarları ekranında, geçerli senkronizasyon 
ayarlarınız ve geçerli hesaplarınızın bir listesi görüntülenir.

2 Silinecek hesaba dokunun.

3 Hesabı kaldır'a dokunun.

4 Hesabı kaldırmak istediğinizi onaylayın.
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Hesap senkronizasyon ve görüntüleme 
seçeneklerini yapılandırma

Telefonunuzdaki tüm uygulamalara ilişkin arka plan veri kullanımını ve 
senkronizasyon seçeneklerini yapılandırabilirsiniz. Ayrıca, her bir hesap için 
hangi veri türlerinin senkronize edileceğini de yapılandırabilirsiniz. Gmail ve 
Takvim gibi bazı uygulamaların kendi senkronizasyon ayarları vardır.

Kişiler, Gmail ve Takvim gibi bazı uygulamalar, verileri birden çok 
uygulamadan senkronize edilebilir. Diğerleri, verileri yalnızca telefonda ilk 
oturum açtığınız Google Hesabından veya bu uygulamayla özel olarak 
ilişkilendirdiğiniz bir hesaptan senkronize eder.

Bazı hesaplarda senkronizasyon iki yönlüdür; telefonunuzdaki bilgilerde 
yaptığınız değişiklikler, web üzerindeki bilgilerin kopyasına da uygulanır. 
Google Hesabınız bu şekilde çalışır. Diğer hesaplar yalnızca tek yönlü 
senkronizasyonu destekler; telefonunuzdaki bilgiler salt okunurdur.

Genel senkronizasyon ayarlarını yapılandırma
1 Hesaplar ve Senkronizasyon Ayarları ekranını açın.

Bunu, Menü 'ye basıp Hesaplar'a dokunarak Kişiler'de veya doğrudan 
Ayarlar'da yapabilirsiniz (Ana Ekran 'a, ardından Menü 'ye basın ve 
Ayarlar'a dokunun).
Ekranda, mevcut senkronizasyon ayarlarınızın ve mevcut hesaplarınızın 
bir listesi görüntülenir.

Yapılandırmak üzere bir hesaba dokunun.

Bu hesaptaki hiçbir bilgi telefonunuzla 
otomatik olarak senkronize edilmez.

Bu hesaptaki bilgilerin bir kısmı veya tamamı, 
telefonunuzla otomatik olarak senkronize 
edilecek şekilde yapılandırılmıştır.
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 bir hesabın bilgilerinin bir kısmının veya tamamının, telefonunuzla 
otomatik olarak senkronize edilecek şekilde yapılandırıldığını belirtir.

 bir hesabın hiçbir bilgisinin, telefonunuzla otomatik olarak senkronize 
edilecek şekilde yapılandırılmadığını belirtir.

2 Uygulamaların ve hizmetlerin, doğrudan bu uygulamalar ve hizmetlerle 
çalışılmadığında (diğer bir deyişle, arka planda çalışırlarken) veri iletip 
iletemeyeceğini denetlemek için Arka plan verileri seçeneğini işaretleyin 
veya bu seçeneğin işaretini kaldırın.
Bu seçeneğin işaretini kaldırırsanız, siz Yenile menü öğesine 
dokununcaya veya bir e-posta gönderinceye kadar Gmail yeni posta 
almayı, Takvim olayları senkronize etmeyi ve diğer uygulamalar otomatik 
yaptıkları senkronizasyon işlemlerini durdurur.

3 Telefondaki veya web üzerindeki bilgilerde yaptığınız değişikliklerin 
birbiriyle otomatik olarak senkronize edilip edilmeyeceğini denetlemek 
için Otomatik senk. seçeneğini işaretleyin veya bu seçeneğin işaretini 
kaldırın.
Örneğin, bu seçenek işaretlendiğinde, telefondaki Kişiler uygulamasında 
yaptığınız değişiklikler otomatik olarak web üzerindeki Google Kişiler'e de 
uygulanır.
Bu seçeneğin işaretini kaldırırsanız, verileri el ile senkronize etmek için bir 
uygulamanın araçlarını kullanabilirsiniz. Bkz. "Bilgileri el ile senkronize 
etme" (sayfa 134).

Bilgileri el ile senkronize etme
1 Hesaplar ve Senkronizasyon Ayarları ekranını açın.

2 Verilerini senkronize etmek istediğiniz hesaba dokunun.

3 Menü 'ye basın ve Şimdi senkronize et'e dokunun.

Hesabın senkronizasyon ayarlarını değiştirme
1 Hesaplar ve Senkronizasyon Ayarları ekranını açın.

2 Senkronizasyon ayarlarını değiştirmek istediğiniz hesaba dokunun.
Veri ve Senkronizasyon ekranı açılarak hesabın senkronize edebileceği 
bilgi türlerinin bir listesi görüntülenir.
İşaretli öğeler, telefonunuzla senkronize edilmek üzere yapılandırılmıştır.
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3 Telefonla senkronize etmek istediğiniz bilgi türlerini işaretleyin veya 
işaretini kaldırın.
Bir seçeneğin işaretinin kaldırılması, bu bilgilerin telefonunuzdan 
kaldırılmasına neden olmaz; yalnızca web üzerindeki sürümle 
senkronizasyon içinde olması durdurulur. Hesaba ilişkin önceden 
senkronize edilmiş bilgileri kaldırmak için hesabı kaldırmanız gerekir.
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Gmail
Gmail, Google'ın web tabanlı e-posta hizmetidir. Telefonunuzu 
ilk kez ayarlarken, mevcut bir Gmail hesabını kullanacak şekilde 
yapılandırır veya yeni bir hesap oluşturursunuz. Gmail 
uygulamasını telefonunuzda ilk kez açtığınızda, Gelen 
Kutunuzda web üzerindeki Gmail hesabınızdan alınan iletiler 
bulunur.

Bu bölümde
"Gmail farklıdır" (sayfa 139)

"Gmail sürümü ve kullanılabilirliği" (sayfa 138)

"Gmail'i ve Gelen Kutunuzu açma" (sayfa 140)

"İletilerinizi okuma" (sayfa 144)

"İleti oluşturma ve gönderme" (sayfa 147)

"İletiyi yanıtlama veya yönlendirme" (sayfa 149)

"Öncelikli E-postalar ile çalışma" (sayfa 151)

"İleti dizileriyle toplu bir şekilde çalışma" (sayfa 154)

"İletiye yıldız ekleme" (sayfa 155)

"İleti dizisini etiketleme" (sayfa 156)

"İleti dizilerini etiketlerine göre görüntüleme" (sayfa 157)

"İleti dizilerini etiketlerine göre senkronize etme" (sayfa 158)

"Spam bildirme" (sayfa 160)

"İletileri arama" (sayfa 161)

"İleti dizilerini arşivleme" (sayfa 162)

"İletilerinize imza ekleme" (sayfa 163)

"Klavye kısayollarını kullanma" (sayfa 164)

"Gmail ayarlarını değiştirme" (sayfa 165)
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Gmail sürümü ve kullanılabilirliği
Bu bölümlerde Android 2.2 (Froyo) veya 2.3 (Gingerbread) sürümü için 
Gmail 2.3.2 sürümü açıklanır. Gmail ekranlarının çoğunda önce Menü  
tuşuna basıp ardından Hakkında veya Diğer >Hakkında'ya dokunarak 
Gmail sürümünüzü belirleyebilirsiniz

Gmail 2.3.2 sürümü halen Android Market üzerinden şu ülkelerde 
kullanılabilir: Arjantin, Avusturya, Avustralya, Belçika, Bulgaristan, Brezilya, 
Kanada, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, İspanya, Finlandiya, 
Fransa, İngiltere, Yunanistan, Hong Kong Çin Özel Yönetim Bölgesi, 
Hırvatistan, Macaristan, İrlanda, İsrail, Hindistan, İtalya, Japonya, Güney 
Kore, Kazakistan, Litvanya, Lüksemburg, Letonya, Meksika, Hollanda, 
Norveç, Yeni Zelanda, Filipinler, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, 
Rusya, İsveç, Singapur, Slovenya, Slovakya, Tayland, Tayvan, Birleşik 
Devletler, Güney Afrika.

Eğer ülkeniz listede yoksa operatörünüze bağlı olarak, Gmail'in bu sürümünü 
İnternet üzerinden (OTA) güncelleme şeklinde alabilirsiniz.
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Gmail farklıdır
Gmail web tabanlıdır  İletileriniz Google sunucularında saklanır, ancak 
telefonunuzdaki Gmail uygulamasıyla veya bir web tarayıcısında iletilerinizi 
okur, yazar ve düzenlersiniz. Postanız Google sunucularında 
saklandığından, Google aramasının hızı ve gücüyle ileti geçmişinizin 
tamamında arama yapabilirsiniz.

Bir yerde yaptığınız işlemler her yerden görülür. Örneğin, telefonunuzdaki 
Gmail uygulamasında bir iletiyi okuduğunuzda, ileti web tarayıcısında 
okundu olarak işaretlenir. Hatta, tarayıcı kullanarak gönderdiğiniz bir ileti 
veya ileti taslağı bile telefondaki Gmail'de görülebilir.

Gmail ileti dizisi tabanlıdır  Her bir ileti ve iletiye verilen tüm yanıtlar 
Gelen Kutunuzda tek bir ileti dizisi olarak gruplanır. Diğer e-posta 
uygulamalarında, iletilere verilen yanıtlar genellikle alındıkları tarihe göre 
Gelen Kutunuza dağılır. Dolayısıyla, bir ileti ve o iletiye verilen yanıtların 
arasına başka iletiler girer. Gmail, bir ileti dizisi içindeki iletileri izlemenizi 
kolaylaştırır.

Gmail klasörlere göre değil, etiketlere göre düzenlenmiştir  
İletileri etiketleyerek, ileti dizilerinizi birçok farklı şekilde düzenleyebilirsiniz. 
Diğer e-posta uygulamalarında, her bir ileti yalnızca bir klasörde var olabilir. 
Örneğin, Gmail'de kardeşinizin doğum günü hediyesiyle ilgili olarak 
annenizle yaptığınız yazışmalar için hem "Annem" hem de "Ali" etiketi 
verebilirsiniz. Daha sonra, iletiyi bu etiketlerin herhangi birinin altında 
arayabilirsiniz. Klasörleri kullandığınızda, iletiyi ya "Annem" klasöründe ya da 
"Ali" klasöründe saklayabilirsiniz, ancak her iki klasörde de 
bulunduramazsınız.

Telefon için Gmail uygulaması mobil kullanıma yönelik olarak 
optimize edilmiştir: gelişmiş görevler için bir web tarayıcısı 
kullanın  Gmail'i düzenlemek ve Gmail hesabınız ile ilgili bilgi almak için en 
iyi yer İnternet'tir. Örneğin, iletilerinizi düzenlemede kullandığınız etiketleri ve 
süzgeçleri oluşturmak için telefondaki Gmail uygulamasını kullanamazsınız, 
ancak bir iletiyi telefonda etiketleyebilirsiniz. Web üzerindeki Gmail, hizmetle 
ilgili eksiksiz bilgi sunar. Bu nedenle, Gmail'in tüm özelliklerini öğrenmek için 
en iyi yer burasıdır.

Gmail, Gmail içindir  Gmail'i elbette herhangi bir e-posta adresine e-
posta göndermek için kullanabilirsiniz ve herkes, Gmail adresinizden size e-
posta gönderebilir. Ancak, başka bir e-posta servis sağlayıcısının iletilerini 
okumak isterseniz (AOL, Yahoo! veya başka bir e-posta hesabını 
kullanarak), E-posta uygulamasını kullanırsınız. Bkz. "E-posta" (sayfa 211).
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Gmail'i ve Gelen Kutunuzu açma
Gmail'i açtığınızda, Gelen Kutunuzda en son ileti dizileriniz görüntülenir. 
Diğer uygulamaları kullandıktan sonra Gmail'e döndüğünüzde, çalışmakta 
olduğunuz son ekran görüntülenir.

Gmail'i açma
S Ana ekrandaki veya Başlatıcı içindeki Gmail simgesine  dokunun.

Bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma" 
(sayfa 41).
Bu ileti dizileri Gelen Kutunuzda, en yeni iletiler en üstte olacak şekilde 
görüntülenir. İleti dizilerinizi silmedikçe, arşivlemedikçe veya 
filtrelemedikçe tüm ileti dizileriniz Gelen Kutunuzda görüntülenir.
Tercih ettiğiniz Gelen Kutusu'nu Web'deki Gmail'de bulunan Öncelikli  
E-postalar olarak değiştirirseniz bunu telefonunuzda da görebilir ve 
telefonunuzdaki Gmail'in varsayılan Gelen Kutusu olarak 
ayarlayabilirsiniz. Bkz. "Öncelikli E-postalar ile çalışma" (sayfa 151).
Geçerli Google Hesabı, Gelen Kutusu'nun sağ üst köşesinde 
görüntülenir. Birden fazla hesabınız varsa, hesaplar arasında geçiş 
yapmak için geçerli hesaba dokunabilirsiniz (bkz. "Hesabı değiştirme" 
(sayfa 142)). Hesap ekleme ve hesaplarla çalışma, "Hesaplar" (sayfa 
129) konusunda açıklanmaktadır.
Yeni iletileri olan ileti dizilerinin konu satırları kalın yazı tipiyle gösterilir. 
İleti dizisindeki bir iletiyi okumak için iletinin konusuna dokunun. Bkz. 
"İletilerinizi okuma" (sayfa 144).
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 doğrudan size gönderilmiş iletileri belirtir. 
 sizin Cc'de olduğunuz iletileri belirtir. 

Diğer iletiler, size bir grubun parçası olarak gönderilmiştir.
Öncelikli E-postalar'ı kullanıyorsanız ileti dizilerindeki iletilerin Gmail 
tarafından veya sizin tarafınızdan önemli olarak işaretlendiği de gösterilir 
(bkz."Öncelikli E-postalar ile çalışma" (sayfa 151)).
Önemli iletiler sarı bir simge ile işaretlenmiştir:

 doğrudan size gönderilmiş önemli iletileri belirtir. 
 sizin Cc'de olduğunuz önemli iletileri belirtir. 
 Bir grubun üyesi olarak aldığınız önemli iletileri belirtir. 

Gmail çalışırken Gelen Kutunuzu açma
S Gelen Kutunuza dönünceye kadar Geri 'ye düğmesine basın.

VEYA
S İletiyi okurken Menü 'ye basın ve Gelen Kutusuna Git'e dokunun.

VEYA
S Etiketli ileti dizilerinin bir listesini görüntülerken, Menü 'ye basın ve 

Diğer > Gelen Kutusuna Git'e dokunun.
Varsayılan gelen kutusu olarak Öncelikli E-postalar'ı ayarladıysanız 
Gelen Kutusu yerine Öncelikli E-postalar açılır (bkz. "Öncelikli E-postalar 
ile çalışma" (sayfa 151)).

Açmak ve iletilerini okumak 
için ileti dizisine dokunun.

Gelen Kutunuzdaki 
okunmamış ileti sayısı. 
Farklı bir etiketi olan ileti 
dizilerini açmak için 
dokunun. Kalın konu satırları, yeni 

(okunmamış) iletileri olan 
ileti dizilerini belirtir.

Bu ileti dizisinde 2 ileti 
vardır.

Hesabınız. Hesaplar 
arasında geçiş yapmak 
için dokunun.
AUG-2.3-103-TR Adroid Kullanıcı Kılavuzu



Gmail 142
Hesabı değiştirme
Gmail, aynı anda bir Google Hesabından ileti dizilerini, iletileri ve ayarları 
görüntüler. Birden fazla hesabınız varsa, her bir hesapta kaç okunmamış 
iletinin bulunduğunu görüntülemek ve hesaplar arasında geçiş yapmak için 
Hesaplar ekranını açabilirsiniz.

Hesap ekleme ve hesapları yapılandırma, "Hesaplar" (sayfa 129) konusunda 
açıklanmaktadır.

1 Gelen Kutunuzdan, ekranın sağ üst köşesindeki geçerli hesaba dokunun. 
Veya Menü 'ye basın ve Hesaplar'a dokunun.
Her hesap, yanında hangi gelen kutusunun varsayılan olduğuna bağlı 
olarak Gelen Kutusu veya Öncelikli E-postalar içindeki okunmamış 
iletilerin sayısı ile birlikte listelenir. Her hesabın varsayılan gelen kutusu 
da görüntülenir (bkz. "Öncelikli E-postalar ile çalışma" (sayfa 151)).

2 Okumak istediğiniz e-postayı içeren hesaba dokunun.
Ayarladığınız varsayılan gelen kutusuna bağlı olarak hesabın Gelen 
Kutusu veya Öncelikli E-postalar açılır.

Okunmamış iletilerin sayısı.
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Gmail'i çevrimdışı kullanma
Bir mobil veri ağına veya Kablosuz ağa bağlı değilseniz (örneğin uçak 
modundaysanız) Gmail'i telefonunuzla senkronize edilmiş olan iletileri 
okumak ya da tekrar okumak için kullanabilir (bkz. "İleti dizilerini etiketlerine 
göre senkronize etme" (sayfa 158)) ve ileti oluşturabilirsiniz.

Gönderdiğiniz iletiler telefonunuzda Giden Kutusu etiketiyle depolanır ve 
bağlantınız yeniden kurulduğunda otomatik olarak gönderilir. Giden Kutusu 
etiketiyle depolanan iletileri görüntüleyebilirsiniz; bkz. "İleti dizilerini 
etiketlerine göre görüntüleme" (sayfa 157).
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İletilerinizi okuma
Gelen Kutunuzdaki veya etiketli herhangi bir ileti dizisi listesindeki ileti 
dizilerinde bulunan iletileri okumak için bir ileti dizisini açabilirsiniz.

Gmail yeni mesajları telefonunuza otomatik olarak alır("push" özelliği), Gelen 
Kutusu'nu el ile yenilemeniz gerekmez (ancak bkz. "İleti dizilerini etiketlerine 
göre senkronize etme" (sayfa 158)).

Yeni bir ileti aldığınızda, Gmail ayarlarını kullanarak Gmail bildirimlerini 
kapatmadıysanız Durum çubuğunda da bir bildirim alırsınız. Gmail 
ayarlarında, E-posta bildirimlerinin telefonu titreştirip titreştirmeyeceğini de 
ayarlayabilir, bir zil sesi seçebilir ve diğer ayarları yapabilirsiniz (bkz. "Gmail 
ayarlarını değiştirme" (sayfa 165)). Varsayılan gelen kutusu olarak Öncelikli 
E-postalar'ı kullanıyorsanız yalnızca önemli iletiler için bildirim alırsınız (bkz. 
"Öncelikli E-postalar ile çalışma" (sayfa 151)). Bir Gmail bildirimine 
dokunduğunuzda, yeni iletiyi içeren Gelen Kutusu veya birden fazla 
hesabınızda yeni posta varsa, Hesaplar ekranı açılır.

İletiyi okuma
S Okumak istediğiniz iletiyi içeren bir ileti dizisine dokunun.

İleti dizisinde ilk yeni (okunmamış) ileti veya ileti dizisindeki bir iletiye 
önceden yıldız işareti eklediyseniz, ilk yıldız işaretli ileti açılır. Bkz. "İletiye 
yıldız ekleme" (sayfa 155).

Bu ileti dizisinin tek bir etiketi var.
Göndereni ve önceden okuduğunuz iletilerin 
ilk satırını görüntülemek için dokunun.

İleti dizisinin tamamını arşivleyebilir 
veya silebilir ya da sonraki/önceki 
ileti dizisini açabilirsiniz.

Gönderenle Google Talk üzerinden, 
telefon aracılığıyla veya diğer yollarla 
hızlı bir şekilde iletişim kurmak için 
dokunun.
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İletinin üstbilgisinde iletiyi kimin, ne zaman, kime gönderdiği ve diğer 
bilgiler gösterilir. Simgeler, iletinin eki olup olmadığını ve gönderenin 
Google Talk çevrimiçi olma durumunu belirtir. Daha fazla bilgi için 
Ayrıntıları göster'e dokunun.
İletiyi gönderen ile hızlı bir şekilde iletişim kurabileceğiniz yöntemlerin bir 
listesini açmak için gönderenin Hızlı İletişim simgesine dokunabilirsiniz. 
Bkz. "Kişilerinize hızlı bir şekilde bağlantı kurma" (sayfa 48).
İleti dizisindeki iletileri okurken, ileti dizisinin tamamını arşivlemek (bkz. 
"İleti dizilerini arşivleme" (sayfa 162)) veya silmek için ekranın alt 
kısmındaki düğmeleri kullanabilirsiniz. Bir ileti dizisini silerseniz, silme 
işlemini geri almak için ekranın üst kısmındaki çubukta bulunan Geri Al'a 
dokunabilirsiniz. (Çöp kutusu etiketinden sildiğiniz ileti dizileri Web 
üzerindeki Gmail'de silinmez.)
Gelen Kutusu'ndaki sonraki veya önceki ileti dizisini açmak için bir iletinin 
alt kısmındaki sol ve sağ ok düğmelerini kullanın.

Eklerle çalışma
Gmail bazı ekli resim türlerini (telefonunuza bağlı olarak .png, jpeg) ileti 
içinde görüntüleyebilir. Diğerleri için kullanabileceğiniz Önizleme veya 
İndirme düğmeleri bulunur. Telefonunuzda yüklenmiş olan uygulamalara 
bağlı olarak e-tablolar (.xls), kelime işlem belgeleri (.doc) veya PDF 
dosyaları (.pdf) dahil çeşitli türden dosyaları indirebilir ve okuyabilirsiniz. 
Başka uygulamalar başka dosya türlerini açmak için destek sağlayabilir.
İndirdiğiniz ekler telefonunuzun USB depolama biriminde veya SD kart 
içinde depolanır. Resim dosyaları Galeri'deki albümlere eklenir. 
İndirdiğiniz dosyaların görüntülenmesi, yeniden açılması ve silinmesi 
"İndirilenleri yönetme" (sayfa 57) bölümünde açıklanmıştır.

İletiden metin kopyalama
Aldığınız iletilerden metin kopyalayıp sonrasında bunu, oluşturduğunuz 
iletiye veya diğer uygulamalardaki metin alanlarına yapıştırabilirsiniz.

1 İletiyi açın ve kopyalamak istediğiniz metni görecek şekilde kaydırın.
Bkz. "İletilerinizi okuma" (sayfa 144).

2 Menü 'ye basın ve Diğer > Metin seç'e dokunun. 

3 Kopyalamak istediğiniz metin boyunca parmağınızı sürükleyin.
Seçtiğiniz metin panoya kopyalanır.
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Artık, kopyaladığınız metni, oluşturduğunuz bir iletiye veya başka bir 
uygulamadaki metin alanına yapıştırmak için "Metin düzenleme" (sayfa 
38) konusunda açıklanan teknikleri kullanabilirsiniz.

İletiyi tekrar okuma
Bir ileti dizisini açtığınızda, önceden okuduğunuz iletiler, görüntülenmeyen 
ileti sayısının da belirtildiği bir sekme içinde gizlenir.

1 Önceden okunmuş iletilerin sayısının belirtildiği sekmeye dokunun.
Sekme genişleyerek, gönderenin ve okunmuş iletilerin ilk satırlarını 
listelendiği sekmeler görüntüler.

2 İletiyi yeniden okumak için genişletilmiş bir sekmeye dokunun.

İletiyi okurken veya iletinin sekmesi seçiliyken, okunmuş bir iletiyi 
okunmamış duruma döndürmek için Menü 'ye basabilir ve Okunmadı 
olarak işaretle'ye dokunabilirsiniz. Bunu, örneğin, kendinize iletiyi daha 
sonra okumanızı hatırlatmak için yapabilirsiniz.

Önceden okuduğunuz bir 
iletiyi tekrar okuyabilmek için 
açmak üzere iletinin 
sekmesine dokunun.

Özet sekmelerini görüntülemek için 
okunmamış iletilerin sayısını 
belirten sekmeye dokunun.
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İleti oluşturma ve gönderme
Bir ileti oluşturabilir ve Gmail veya diğer e-posta adresleriyle, bir veya daha 
fazla kişiye ya da gruba bu iletiyi gönderebilirsiniz.

İleti oluşturma ve gönderme
1 Gelen Kutusunu veya diğer ileti dizileri listesini görüntülerken, 

Menü 'ye basın ve Oluştur'a dokunun.

2 E-postanın hangi adresten gönderileceğini ayarlayın.
E-postayı göndermek için kullandığınız Gmail hesabı, ekranın üst 
kısmında görüntülenir. Birden fazla Gmail hesabınız varsa görüntülenen 
hesaba dokunarak iletinin hangi hesaptan gönderileceğini seçin. 
Web'deki Gmail hesabınız için özel Gönderen adresi yapılandırdıysanız 
bu adresi kullanabilirsiniz (özel Gönderen adresi yapılandırması ile ilgili 
daha fazla bilgi için Web üzerindeki Gmail'e bakın).

3 İletinin gönderileceği adresi belirtin.

4 İletinin konusunu girin.

5 İletinin metnini girin.
Bkz. "Ekran klavyesini kullanma" (sayfa 32) ve "Metin düzenleme" 
(sayfa 38). 

Göndereni değiştirmek için dokunun.

İletinin gönderileceği adresi belirtin.

Bir konu girin.

Eki kaldırmak için dokunun.

İletinizi girin.

İletiyi gönderin, taslak olarak kaydedin  
veya silin.

Göndermek veya taslak olarak 
kaydetmek için dokunun.
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6 Gönder simgesine  dokunun.
İletiyi göndermeye hazır değilseniz, bunun yerine Taslak olarak kaydet 

 simgesine dokunun. Taslaklarınızı, Taslak etiketli iletileri açarak 
okuyabilirsiniz. Bkz. "İleti dizilerini etiketlerine göre görüntüleme" (sayfa 
157).
Aynı zamanda Menü 'ye basıpTaslağı Sil'e dokunarak da iletiyi ve 
kaydedilmiş taslaklarını silebilirsiniz.
Bir ağa bağlı değilseniz (ör. Uçak modunda çalışıyorsanız), gönderdiğiniz 
iletiler yeniden bir ağa bağlanıncaya kadar telefonunuzda Giden Kutusu 
etiketiyle depolanır.

İletinin kopyasını veya gizli kopyasını gönderme
Bir iletinin kopyasını veya gizli kopyasını bir ya da birden fazla adrese 
gönderebilirsiniz.

S İleti oluştururken adresleri gireceğiniz Cc ve Bcc alanlarını eklemek için 
Menü 'ye basın ve Cc//Bcc Ekle'ye dokunun.
Siz metni girerken, Kişiler listenizden eşleşen adresler sunulur. Bkz. 
"Kişiler" (sayfa 111). Önerilen bir iletiye dokunabilir veya yeni bir ileti 
girebilirsiniz.

İletiye fotoğraf ekleme
S İleti oluştururken iletiyle bir fotoğraf göndermek için Menü 'ye basın ve 

Ekle'ye dokunun. 
Fotoğraflarla çalışmayla ilgili daha fazla bilgi edinmek için bkz. "Galeri" 
(sayfa 287).

Önemli İleti tamamıyla gönderilene kadar (yani iletide Giden Kutusu etiketi değil, 
Gönderildi etiketi olmalı) ekin orijinalini silmeyin; aksi takdirde, ek 
gönderilmez.

S Fikrinizi değiştirirseniz eki iletiden kaldırmak için ekin sağındaki küçük 
kutuya dokunun.
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İletiyi yanıtlama veya yönlendirme
İletiyi yanıtlayarak veya yönlendirerek ileti dizisini devam ettirebilirsiniz.

İletiyi yanıtlama veya yönlendirme
1 İleti üstbilgisindeki Yanıtla düğmesine  dokunun Veya ok işaretine 

 dokunun ve Tümünü yanıtla ya da Yönlendir'e dokunun.
Varsayılan düğmeyi Yanıtla'dan Tümünü yanıtla'ya çevirebilirsiniz. Bkz. 
"Gmail ayarlarını değiştirme" (sayfa 165).

İletileri konularını değiştirmeden yanıtlar veya yönlendirirseniz, yanıtınız 
geçerli ileti dizisine eklenir. Konunun değişmesi, yeni bir ileti dizisi başlatır.
İleti yeni bir ekranda açılır. Burada iletiye adres ekleyebilir veya mevcut 
adresleri kaldırabilir, konuyu değiştirebilir, metin ya da dosya ekleyebilir 
veya silebilirsiniz (bkz. "İleti oluşturma ve gönderme" (sayfa 147)). Aynı 
zamanda sol üstteki düğmeye dokunarak da ileti üzerinde yanıtlama, 
tümünü yanıtlama veya yönlendirme işlemleri arasında geçiş 
yapabilirsiniz.

Yanıtla düğmesine dokunun.

Veya ok işaretine dokunun ve 
Tümünü yanıtla ya da 
Yönlendir'e dokunun.
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Ekler yönlendirdiğiniz iletilere otomatik olarak eklenir, ancak yanıtladığınız 
iletilere eklenmez.
Eski iletinin metnini iletinizin içinde kullanmak istiyorsanız Satır içi 
yanıtla'ya dokunun. Ancak bu durumda orijinal iletinin biçimlendirmesi ve 
ekleri kaybolur.
Tümünü yanıtlayıp ardından, yanıta yeni kişilerin adreslerini ekleyerek, 
devam eden bir ileti dizisine bir veya daha fazla kişiyi ekleyebilirsiniz.
Yanıtlamakta veya yönlendirmekte olduğunuz iletiye kadar ileti dizisindeki 
iletilerin tümü, yeni iletiye dahil edilir; yönlendirdiğiniz iletiyi izleyen diğer 
iletiler atlanır.

2 Gönder simgesine  dokunun.

Yanıtınızı girin.

Yanıtınızı, orijinal iletiyi içermeden 
göndermek için işareti kaldırın.

Alıntılanan metni düz metne 
dönüştürmek ve yanıtınızı orijinalin 
içine eklemek için dokunun.

Yanıtınızı göndermek veya taslak 
olarak kaydetmek için dokunun.

Yanıtlama, tümünü yanıtlama ve 
yönlendirme arasında geçiş yapmak için 
dokunun.
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Öncelikli E-postalar ile çalışma
Web üzerindeki Gmail'i Öncelikli E-postalar'ı görüntülemek üzere 
yapılandırdıysanız telefonunuzdaki Gmail'i de onu görüntüleyecek şekilde 
yapılandırabilirsiniz. Öncelikli E-postalar'ı aynı zamanda varsayılan gelen 
kutusu olarak da ayarlayabilirsiniz.

Çok miktarda e-posta alıyorsanız Öncelikli E-postalar önemli olanlar ile 
önemsiz olanları ayırarak işinizi hızlandırabilir. Gmail bunu yaparken yeni 
iletilerinizi analiz eder; benzer iletilere geçmişte ne yaptığınıza, iletinin ne 
ölçüde doğrudan size gönderildiğine ve diğer pek çok etkene bakarak hangi 
iletinin önemli olduğunu tahmin eder. Gmail'i kullanmaya devam ettikçe de 
sizin için hangi tür iletilerin önemli olduğunu ona öğretirsiniz.

Telefonunuzda kullanmak üzere Öncelikli E-postaları Web üzerindeki 
Gmail'de nasıl görüntüleyeceğiniz de dahil, daha fazla bilgi için Web 
üzerindeki Gmail'i ziyaret edin.

Öncelikli E-postalar'ı açma
Öncelikli E-postalar, Gmail veya sizin tarafınızdan önemli olarak etiketlenmiş 
ve aynı zamanda Gelen Kutusu'nda da bulunan ileti dizileri listesidir: bu 
iletiler yeni olabilir veya onları arşivlememişsinizdir ya da el ile veya bir filtre 
ile farklı bir etiket altına taşımamışsınızdır.

S Herhangi bir ileti listesinin tepesindeki etikete dokunun ve ardından 
Öncelikli E-postalar'a dokunun.

VEYA
S Etiketler ekranında Öncelikli E-postalar'a dokunun. 

Bkz. "İleti dizilerini etiketlerine göre görüntüleme" (sayfa 157).

VEYA
S Menü 'ye basın ve Gelen Kutusu'na git menü öğesine dokunun. Eğer 

Öncelikli E-postalar varsayılan gelen kutunuz ise Gmail ekranlarının 
çoğunda bu öğe bulunur.
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Önemli iletiler sarı bir simge ile işaretlenmiştir:
 doğrudan size gönderilmiş önemli iletileri belirtir. 
 sizin Cc'de olduğunuz önemli iletileri belirtir. 
 Bir grubun üyesi olarak aldığınız önemli iletileri belirtir. 

Öncelikli E-postalar'ı varsayılan gelen kutusu olarak ayarlama
Öncelikli E-postalar'ı yeni ileti geldiğinde Gelen Kutusu yerine açılacak ileti 
dizisi olarak ayarlayabilirsiniz. Bu ayar yalnızca Web üzerindeki Gmail'i 
Öncelikli E-postalar'ı gösterecek şekilde yapılandırdıysanız telefonunuzdaki 
Gmail'de kullanılabilir.

1 Gelen Kutunuzu açın, Menü 'ye basın ve Diğer > Ayarlar'a dokunun.

2 Öncelikli E-postalar'ı işaretleyin.

İleti dizisini önemli olarak işaretleme
1 Gelen Kutusu'nda veya başka bir ileti dizisi listesinde önemli olarak 

işaretlenmemiş bir ya da bir grup ileti dizisini işaretleyin. Veya önemli 
olarak işaretlenmemiş bir ileti dizisini açın.
Bkz. "İleti dizileriyle toplu bir şekilde çalışma" (sayfa 154).

2 Menü 'ye basın ve Önemli olarak işaretle'ye dokunun.
İletiler Öncelikli E-postalar'a eklenir ve Gmail hangi ileti dizilerini önemli 
saydığınızı öğrenir.
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İleti dizisini önemsiz olarak işaretleme
1 Herhangi bir ileti dizisi listesinde önemli olarak işaretlenmiş bir veya daha 

fazla iletiyi işaretleyin. Veya önemli olarak işaretlenmiş bir ileti dizisini açın.

2 Menü 'ye basın ve Önemli değil olarak işaretle'ye dokunun.
İletiler Öncelikli E-postalar'dan kaldırılır ve Gmail hangi ileti dizilerini 
önemsiz saydığınızı öğrenir.
İleti Dizisini Öncelikli E-postalar'dan açtıysanız doğrudan Öncelikli  
E-postalar'a döndürülürsünüz.
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İleti dizileriyle toplu bir şekilde çalışma
Gelen Kutunuzda veya etiketli başka bir ileti dizileri listesinde yer alan ileti 
dizilerini toplu bir şekilde arşivleyebilir, etiketleyebilir, silebilir veya ileti 
dizilerine ilişkin diğer işlemleri aynı anda gerçekleştirebilirsiniz.

1 Gelen Kutusu'nda veya başka bir ileti dizisi listesinde, toplu olarak 
çalışmak istediğiniz ileti dizilerini işaretleyin.
Bir ileti dizisini işaretlediğinizde, ekranın alt kısmında Arşivle, Sil ve 
Etiketler düğmeleri görünür.

2 Arşivle, Sil veya Etiketler'e dokunun. Veya Menü 'ye basın ve Yıldız 
ekle, Spam bildir, Sessiz, Okundu olarak işaretle/Okunmadı olarak 
işaretle veya Tümünün seçimini iptal et'e dokunun.
Öncelikli E-postalar'ı kullanıyorsanız ileti dizilerini menüden de önemli 
veya önemsiz olarak işaretleyebilirsiniz (bkz. "Öncelikli E-postalar ile 
çalışma" (sayfa 151)).
İşleminiz, ileti topluluğunun tamamını etkiler.
İleti dizilerini toplu olarak silerseniz, silme işlemini geri almak için ekranın 
üst kısmındaki sarı çubukta bulunan Geri Al'a dokunabilirsiniz. Geri Al 
seçeneğini, ayrıca, sessiz yaptıktan, arşivledikten ve spam bildirdikten 
sonra da kullanabilirsiniz.

İletilerle toplu olarak hiç çalışmadıysanız, ileti dizilerinin konularına daha 
fazla alan bırakmak için onay kutularını gizleyebilirsiniz. Bkz. "Gmail 
ayarlarını değiştirme" (sayfa 165).

İleti dizilerini toplu seçimlere dahil 
etmek için işaretleyin.

Toplu seçim üzerinde işlem yapmak için bir 
düğmeye dokunun veya toplu seçim 
üzerinde başka şekilde işlem yapmak için 
Menü'ye basın.
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İletiye yıldız ekleme
Önemli bir iletinin tekrar bulunmasını kolaylaştırmak için iletiye yıldız 
ekleyebilirsiniz. Yıldız işaretli iletiler içeren ileti dizileri, Gelen Kutunuzda ve 
diğer ileti dizisi listelerinde bir yıldız görüntülenmesine neden olur. Yalnızca 
yıldız işaretli iletileri olan ileti dizilerini görüntülemek için bkz. "İleti dizilerini 
etiketlerine göre görüntüleme" (sayfa 157).

İletiyi yıldızla işaretleme
S İletiyi okurken, başlığındaki yıldıza dokunun.

VEYA
S İleti dizisi listesindeki iletilerin listesini görüntülerken, bir iletinin yıldız 

işaretine dokunun.
Yıldız altın rengine  dönüşür.

İletideki yıldız işaretini kaldırma
S Yıldız işaretine tekrar dokunun.

İleti dizisindeki tüm iletilerin yıldızını kaldırma
S İleti dizisi listesindeki iletinin yıldızına dokunun.
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İleti dizisini etiketleme
İleti dizilerini etiketleyerek düzenlersiniz. Gmail'in yerleşik birkaç etiketi 
vardır. Web üzerindeki Gmail uygulamasını kullanarak kendi etiketlerinizi 
ekleyebilir ve bunlara renkler atayabilirsiniz (web üzerinde oluşturduğunuz 
özel etiket renkleri, telefondaki Gmail'de desteklenmez).

Etiketli ileti dizilerinin görüntülenmesi "İleti dizilerini etiketlerine göre 
görüntüleme" (sayfa 157) konusunda açıklanmaktadır. 

İleti dizisini etiketleme
1 İleti dizisinin etiketlerini okurken, Menü 'ye basın ve Etiketleri 

değiştir'e dokunun.

2 Açılan iletişim kutusunda, ileti dizisine atanacak etiketleri işaretleyin.

3 Tamam'a dokunun.

İleti dizilerini toplu olarak aynı anda etiketleme
Bir veya daha fazla ileti dizisinin etiketlerini aynı anda atayabilir veya 
değiştirebilirsiniz.

1 Gelen Kutunuzda veya başka bir ileti dizisi listesinde, etiketlenecek ileti 
dizilerini işaretleyin.
Bkz. "İleti dizileriyle toplu bir şekilde çalışma" (sayfa 154).

2 Ekranın alt kısmındaki Etiketler düğmesine dokunun.

3 Açılan iletişim kutusunda, ileti dizisine atanacak etiketleri işaretleyin.

4 Tamam'a dokunun.

İleti dizisinin etiketlerini değiştirme
1 İleti dizisinin etiketlerini okurken, Menü 'ye basın ve Etiketleri 

değiştir'e dokunun.
Ayrıca, ileti dizilerinin etiketlerini, ileti dizilerini toplu olarak etiketlemek için 
yaptığınız gibi Etiketler düğmesine dokunup toplu olarak 
değiştirebilirsiniz.

2 Açılan iletişim kutusunda, etiketleri işaretleyin veya etiketlerin işaretini 
kaldırın.

3 Tamam'a dokunun.
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İleti dizilerini etiketlerine göre görüntüleme
Yıldız işaretli iletileri olan ileti dizileri de dahil olmak üzere, aynı etikete sahip 
ileti dizilerinin bir listesini görüntüleyebilirsiniz. 

Telefonunuzdaki kaç ileti dizisinin güncelliğinin korunacağını etikete ve saate 
göre denetleyebilirsiniz (bkz. "İleti dizilerini etiketlerine göre senkronize etme" 
(sayfa 158)).

Etiketlerin ve yıldızların atanmasıyla ilgili bilgi için bkz. "İleti dizisini 
etiketleme" (sayfa 156) veya "İletiye yıldız ekleme" (sayfa 155).

1 Gelen kutusu'nu veya başka bir ileti dizisi listesini görüntülerken listenin 
sol üst tarafında bulunan etiketin adına dokunun. Veya Menü 'ye basın 
ve Etiketlere git'e dokunun. 
Etiketleriniz, kayan bir listede sunulur. Etiket renkleriniz Gmail tarafından 
varsayılan olarak atanır veya web üzerindeki Gmail uygulamasını 
kullanarak etiketlere renkleri siz atarsınız.

2 Bir etikete sahip ileti dizilerinin listesini görüntülemek için ilgili etikete 
dokunun.
İleti dizisi listesi Gelen Kutunuza benzeyebilir; ancak, listenin sol 
üstündeki "Gelen Kutusu"nun yerini etiket alır. Etiketli ileti dizisi listeleriyle, 
Gelen Kutunuzda olduğu gibi çalışırsınız.

Taslak iletileri olan ileti dizilerinin sayısı.

Okunmamış iletileri olan, bu etikete sahip 
ileti dizilerinin sayısı.
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İleti dizilerini etiketlerine göre senkronize 
etme

Gmail web posta hizmeti, şimdiye kadar gönderdiğiniz veya aldığınız tüm 
iletileri saklamaya yetecek kaynaklara sahiptir; telefonunuzun böyle bir 
kapasitesi yoktur. Alandan tasarruf etmek için Gmail, telefonunuza 
iletilerinizin yalnızca bir kısmını indirir. Telefonunuzda etikete göre hangi ileti 
dizisi iletilerinin ve zamana göre hangi ileti dizisi bölümlerinin güncelliğinin 
korunacağını ayarlayabilirsiniz.

Uygulamaların verilerini nasıl ve ne zaman senkronize edeceklerini 
denetlemek için Ayarlar uygulamasını kullanırsınız. Bkz. "Hesaplar ve 
senkronizasyon ayarları" (sayfa 383).

Senkronize edilecek etiketleri seçme
1 Gelen Kutunuzu açın.

2 Menü 'ye basın ve Diğer > Ayarlar > Etiketler'e dokunun.
Senkronizasyon ayarları ekranı, ekranın üst kısmında listelenen hesaba 
ilişkin Gmail etiketlerinizin bir listesini görüntüleyerek açılır. Her bir etiketin 
altında, geçerli senkronizasyon ayarı bulunur: Tümünü senkronize et, 4 
günü senkronize et veya etiket yok (senkronize edilmez).
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3 Senkronizasyon ayarlarını değiştirmek istediğiniz bir ileti dizisi etiketine 
dokunun.
Söz konusu ileti dizisine ilişkin bir iletişim kutusu üç seçenekle açılır:
Senkronizasyon yok    Yalnızca bu etikete sahip hiçbir ileti dizisini 
indirmez.
4 günü senkronize et    İleti dizilerinin önceki 4 gününü (veya 
ayarlayacağınız bir gün sayısı) indirir.
Tümünü senkronize et    Bu etikete sahip tüm ileti dizilerini indirir.

Senkronize edilecek gün sayısını seçme
1 Gelen Kutunuzu açın.

2 Menü 'ye basın ve Diğer > Ayarlar > Etiketler'e dokunun.

3 Senkronize edilecek gün sayısı'na dokunun.

4 Gün sayısını girin ve Tamam'a dokunun.
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Spam bildirme
Gmail web posta hizmeti, spam'ın (önemsiz posta) Gelen Kutunuza 
ulaşmasını engelleme konusunda oldukça etkilidir. Ancak, spam Gelen 
Kutunuza ulaşmayı başardığında, ileti dizisinin spam olduğunu bildirerek 
Gmail hizmetinin iyileştirilmesine yardımcı olabilirsiniz.

İleti dizisini spam olarak bildirme
S İleti dizisinin iletilerini okurken, Menü 'ye basın ve Diğer > Spam 

bildir'e dokunun.

VEYA
S Gelen Kutunuzdaki veya başka bir ileti dizisi listesindeki ileti dizilerinin 

birini veya toplu olarak birkaçını işaretleyin, Menü 'ye basın ve Spam 
bildir'e dokunun. 
Bkz. "İleti dizileriyle toplu bir şekilde çalışma" (sayfa 154).
Bir ileti dizisini spam olarak bildirdiğinizde, ileti dizisi ve tüm iletileri Gelen 
Kutunuzdan kaldırılır. Spam olarak işaretlediğiniz iletileri daha sonra, 
Spam etiketine sahip iletileri görüntüleyerek inceleyebilirsiniz. Bkz. "İleti 
dizilerini etiketlerine göre görüntüleme" (sayfa 157).
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İletileri arama
İçeriğinde veya adreslerinde, konularında, etiketlerinde vb. bir ya da daha 
fazla kelime içeren iletileri arayabilirsiniz. 

İletileri ararken, yalnızca telefonunuzla senkronize ettikleriniz değil, Web 
üzerindeki Gmail hesabınızda bulunan tüm iletiler aramaya dahil edilir (Çöp 
Kutusu veya Spam etiketli olanlar hariç). Bu nedenle Gmail'de ileti aramak 
için bir veri bağlantınız olması gerekir.

Ayrıca, Gmail web sitesinde açıklanan gelişmiş arama seçeneklerini de 
kullanabilirsiniz.

1 Gelen Kutusu'nda, Menü 'ye basın ve Ara'ya dokunun.
Veya Ara  düğmesine  basın.

2 Aranacak kelimeyi veya kelimeleri girin ve ekran klavyesindeki Git 
düğmesine veya arama kutusunun sağındaki büyüteç simgesine  
dokunun. Veya arama kutusunun altındaki listede bulunan, önceden 
aradığınız kelimelere dokunun.
Aradığınız kelimeleri içeren iletilere sahip tüm ileti dizilerini görüntüleyen 
bir ileti dizisi listesi açılır. Aradığınız kelimeler başlık çubuğunda 
görüntülenir. 
Bu listedeki ileti dizileriyle, Gelen Kutunuzdaki veya diğer ileti dizisi 
listelerindeki ileti dizileriyle olduğu gibi çalışırsınız.
Arama sonucu listesindeki bir ileti dizisini açtığınızda, aradığınız kelime 
ileti dizisi iletilerinde geçtiği yerlerde vurgulanır.
Aradığınız kelimeler telefonda saklanır ve sonraki Gmail aramalarında 
önerilir. Saklanan bu kelimeleri Gmail ayarlarıyla silebilirsiniz; bkz. "Gmail 
ayarlarını değiştirme" (sayfa 165).
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İleti dizilerini arşivleme
İleti dizilerini silmeden, Gelen Kutunuzun dışına taşıyarak arşivleyebilirsiniz. 
Arşivlenen ileti dizilerine Tüm Postalar etiketi atanır ve bu ileti dizileri, 
önceden atadığınız diğer etiketleri korur. Bkz. "İleti dizilerini etiketlerine göre 
görüntüleme" (sayfa 157). Bu ileti dizileri, arama sonuçlarında da yer alır. Bir 
kişi arşivlediğiniz bir iletiyi yanıtlarsa, ileti dizisi Gelen Kutunuza geri yüklenir.

S İleti dizisi listesini görüntülerken, bir ileti dizisine dokunup basılı tutun ve 
açılan menüde Arşivle'ye dokunun.

VEYA
S Gelen Kutunuzdaki veya diğer ileti dizisi listesindeki bir veya daha fazla 

ileti dizisini işaretleyin ve Arşivle'ye dokunun. 
Bkz. "İleti dizileriyle toplu bir şekilde çalışma" (sayfa 154).

VEYA
S Bir iletiyi okurken, ekranın alt kısmındaki Arşivle'ye dokunun.
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İletilerinize imza ekleme
Telefonunuzdan gönderdiğiniz her iletinin sonuna bir veya birkaç satır metin 
ekleyebilirsiniz. Bu metin adınızı, iletişim bilgilerinizi veya "Android tarafından 
gönderilmiştir" ifadesini bile içerebilir. Bu imza Web üzerindeki Gmail'den 
gönderdiğiniz iletilerin sonuna eklediğiniz imzadan bağımsızdır.

1 Gelen Kutunuzu veya başka bir etikete sahip ileti dizileri listesini açın.

2 Menü 'ye basın ve Diğer > Ayarlar > İmza'ya dokunun.

3 Bir imza girin.

4 Tamam'a dokunun.

İletilerinizin sonuna eklemek için bir 
imza girin, daha sonra Tamam'a 
dokunun.
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Klavye kısayollarını kullanma
Telefonunuzun fiziksel klavyesi varsa ileti dizilerinizi ve iletilerinizi yönetmek 
için aşağıdaki klavye kısayollarını kullanabilirsiniz. Telefonunuzda Trackball 
veya başka bir işaret aygıtı varsa ek kısayollar kullanılabilir.

İleti dizisi listesi kısayolları
Gelen Kutusu gibi bir ileti dizisi listesini görüntülerken aşağıdaki klavye 
kısayollarını kullanabilirsiniz.

İleti kısayolları
İletileri okurken aşağıdaki klavye kısayollarını kullanabilirsiniz.

r İleti dizisindeki son iletiyi yanıtla

a İleti dizisindeki son iletide tümünü 
yanıtla

f İleti dizisindeki son iletiyi yönlendir

y İleti dizisini arşivle

u Listeyi yenile

c Oluştur

Enter İleti dizisini aç

y İleti dizisini arşivle

Alt + Trackball'u yukarı çevirme Listenin en başına git

Alt + Trackball'u aşağı çevirme Listenin en sonuna git

Üst Karakter + Boşluk Önceki sayfa

Boşluk Sonraki sayfa
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Gmail ayarlarını değiştirme
Gmail'e ilişkin çeşitli ayarları değiştirebilirsiniz. Her bir Gmail hesabının kendi 
ayarları vardır. Bu nedenle, yapacağınız değişiklikler yalnızca mevcut hesabı 
etkiler. Bkz. "Hesabı değiştirme" (sayfa 142).

Bildirim ses düzeyleri ve bazı senkronizasyon ayarları Ayarlar 
uygulamasında değiştirilir. Bkz. "Ayarlar" (sayfa 367).

S Gmail ayarlarını değiştirmek için Gelen Kutunuzu açın, Menü 'ye basın 
ve Diğer > Ayarlar'a dokunun.

Genel Ayarlar
Öncelikli E-postalar  Öncelikli E-postalar'ın varsayılan gelen kutusu 
olması için burayı işaretleyin; böylece Gmail başlatılırken yeni iletiler (Gelen 
Kutusu yerine) açılır ve siz de yalnızca önemli ileti dizilerinin bir parçası olan 
iletiler ile ilgili bildirimler alırsınız. Bu ayar Web üzerindeki Gmail'i Öncelikli E-
postalar'ı görüntüleyecek şekilde yapılandırmadıysanız görünmez. Bkz. 
"Öncelikli E-postalar ile çalışma" (sayfa 151).

İmza  Gönderdiğiniz her iletinin sonuna eklenecek metni girebileceğiniz bir 
iletişim kutusu açılır. Bkz. "İletilerinize imza ekleme" (sayfa 163).

İşlemleri onayla  İletileri arşivleme, silme ve gönderme işlemlerinden 
hangilerinde, söz konusu işlemi onaylamanızın isteneceğini 
işaretleyebileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Tümünü yanıtla  İşaretlediğiniz zaman ileti üstbilgisindeki Yanıtla 
düğmesinin yerine Tümünü yanıtla düğmesini getirir, böylece düğmeye 
ulaşmak için ok işaretine dokunmanız gerekmez.

Otomatik ilerle  İletilerini görüntülemekte olduğunuz bir ileti dizisini 
sildiğinizde veya arşivlediğinizde hangi ekranın açılacağını 
ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açar: sonraki ileti dizisindeki iletiler, 
önceki ileti dizisi veya Gelen Kutusu ya da üzerinde çalışmakta olduğunuz 
başka bir ileti dizisi listesi.

İleti metni boyutu  Okuduğunuz iletilerdeki metnin boyutunu 
seçebileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Toplu işlemler  İşaretlendiğinde, her bir ileti dizisinin soluna, söz konusu 
ileti dizisini bir toplu seçimlere dahil edebilmeniz için bir onay kutusu ekler. 
Bkz. "İleti dizileriyle toplu bir şekilde çalışma" (sayfa 154).
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Arama geçmişini temizle  Gmail uygulamasındaki herhangi bir 
hesaptan daha önce aradığınız sözcüklerin geçmişini kaldırmak için 
dokunun. Bkz. "İletileri arama" (sayfa 161).

Etiketler  Hangi ileti dizilerinin senkronize edileceğini yönetebileceğiniz 
Etiketler ekranını açar. Bkz. "İleti dizilerini etiketlerine göre senkronize etme" 
(sayfa 158).

Bildirim ayarları
E-posta bildirimleri  İşaretlendiğinde, yeni e-posta gelince bir bildirim 
alırsınız. Bkz. "Bildirimleri yönetme" (sayfa 30).

Zil sesini seç  Yeni bir e-posta bildirimi aldığınızda çalacak zil sesini 
seçebileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Telefonunuzun varsayılan zil sesini 
ve bir sessiz seçeneğini de belirleyebilirsiniz.

Titreşim  Telefonu, yalnızca Sessiz moddayken bir Gmail bildirimi 
aldığında titremek üzere yapılandırabileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Bkz. 
"Ses ayarları" (sayfa 375).

Bir kez bildir  Alacağınız her yeni iletide değil, yalnızca, iletilerinizi son 
olarak okumanızdan sonra alacağınız ilk yeni e-postada Gmail'den bir 
bildirim almak için işaretleyin.
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Takvim
Telefondaki Takvim uygulaması, etkinlikleri, toplantıları ve 
randevuları oluşturmak ve yönetmek için web tabanlı Google 
Takvim'in takvim oluşturma hizmetiyle birlikte çalışır. Aynı 
zamanda Microsoft Exchange ActiveSync takvim oluşturma 
hizmetiyle de birlikte çalışır.

Telefondaki Takvim uygulaması telefon için optimize edilmiştir. 
Takvimler oluşturma gibi bazı Takvim özellikleri yalnızca web 
üzerindeki Google Takvim'de kullanılabilir. Takvim'in web 
sürümünün özellikleriyle ilgili bilgi almak için  
http://calendar.google.com adresini ziyaret edin.

Bu bölümde
"Takviminizi ve etkinlikleri görüntüleme" (sayfa 168)

"Ajanda görünümünde çalışma" (sayfa 170)

"Gün görünümünde çalışma" (sayfa 171)

"Hafta görünümünde çalışma" (sayfa 173)

"Ay görünümünde çalışma" (sayfa 174)

"Etkinlik ayrıntılarını görüntüleme" (sayfa 175)

"Etkinlik oluşturma" (sayfa 176)

"Etkinliği düzenleme" (sayfa 177)

"Etkinlik hatırlatıcısını ayarlama" (sayfa 179)

"Etkinlik hatırlatıcısını yanıtlama" (sayfa 180)

"Takvimleri senkronize etme ve görüntüleme" (sayfa 181)

"Takvim ayarlarını değiştirme" (sayfa 183)
AUG-2.3-103-TR Adroid Kullanıcı Kılavuzu

http://calendar.google.com
http://calendar.google.com


Takvim 168
Takviminizi ve etkinlikleri görüntüleme
Oluşturduğunuz veya diğer kullanıcıların sizi davet ettiği etkinlikleri 
görüntülemek için Takvim'i açın.

Telefonunuzu ilk kez ayarlarken, mevcut bir Google Hesabını kullanacak 
şekilde yapılandırır veya yeni bir hesap oluşturursunuz. Telefonunuzdaki 
Takvim uygulamasını ilk kez açtığınızda, web üzerindeki Google 
Hesabınızda bulunan mevcut takvim etkinlikleri görüntülenir.

Telefonunuza Google Takvim veya Microsoft Exchange takvimi ile ek 
hesaplar ekleyebilir ve bunları Takvim'de görüntülenecek şekilde 
yapılandırabilirsiniz. Bkz. "Hesaplar" (sayfa 129).

Takvim'i telefonunuzdaki etkinlikleri eşitlemek için ilk olarak ayarladığınızda, 
uygulama önceki aydan başlayarak gelecekteki bir yıllık süre için belirlenen 
etkinlikleri içerir. Daha sonra, Takvim telefonunuz ve web arasında 
önünüzdeki bir yıllık sürede gerçekleştirilecek etkinlikleri ve telefonunuzdaki 
Takvim uygulamasını kullanarak takviminize eklediğiniz sonraki etkinlikleri 
saklar.

Takvim'i Açma
S Ana ekrandaki veya Başlatıcı içindeki Takvim simgesine  dokunun.

Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapmayla ilgili daha 
fazla bilgi edinmek için bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında 
geçiş yapma" (sayfa 41).
Telefonunuza eklediğiniz ve takvimlerle eşitlenecek şekilde 
yapılandırdığınız her bir hesaptan etkinlikler Takvim'de görüntülenir. 
Hesap eklemeyle ilgili bilgiler için bkz. "Hesaplar" (sayfa 129).
Her bir takvimden etkinlikler farklı renklerle görüntülenir. Telefonunuzda 
hangi takvimlerin görüntülendiğiyle ilgili bilgi için bkz. "Takvimleri 
senkronize etme ve görüntüleme" (sayfa 181).
Takvim geçerli zamanı (kırmızı işaret ve bazı görünümlerde yatay çizgi) 
ve etkinliklerin zamanını varsayılan olarak bağlı olduğunuz mobil ağın 
sağladığı şekilde yerel saat diliminizi kullanarak gösterir. Yolculuk 
yapıyorsanız bunun yerine ev saat dilimini ayarlayıp Takvim'de 
kullanabilirsiniz. Bkz. "Takvim ayarlarını değiştirme" (sayfa 183).
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Takvim görünümünüzü değiştirme
S Menü 'ye basın ve Ajanda, Gün, Hafta veya Ay'a dokunun.

Her bir görünümde, takviminizdeki belirlediğiniz döneme ilişkin etkinlikler 
görüntülenir. Ayrıntılar için bkz.:
"Ajanda görünümünde çalışma" (sayfa 170)
"Gün görünümünde çalışma" (sayfa 171)
"Hafta görünümünde çalışma" (sayfa 173)
"Ay görünümünde çalışma" (sayfa 174)

S Ajanda görünümündeki bir etkinlikle ilgili daha fazla bilgi görüntülemek 
için etkinliğe dokunun.

S Ay görünümündeki bir günün etkinliklerini görüntülemek için bir güne 
dokunun.

Ajanda görünümü

Hafta görünümü

Gün görünümü

Ay görünümü

Ajanda, Gün veya Hafta görünümünde, 
bir etkinliğin ayrıntılarını görmek için 
ilgili etkinliğe dokunun.

Ay görünümde bir günün etkinliklerini açmak 
için söz konusu güne dokunun.
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Ajanda görünümünde çalışma
Ajanda görünümü, etkinliklerinizin kronolojik sırada düzenlenmiş bir listesidir. 
Tüm günü ve birden çok günü kapsayan etkinlikler her günün başında 
listelenir. Etkinlik olmayan günler gösterilmez.

Ajanda görünümüne geçme
S Menü 'ye basın ve Ajanda'ya dokunun.

Ajanda görünümündeki etkinliklerle ilgili daha fazla bilgi edinme
S Bir etkinliğe dokunun.

Etkinlikle ilgili ayrıntıların bulunduğu bir ekran açılır. Bkz. "Etkinlik 
ayrıntılarını görüntüleme" (sayfa 175).

Bir etkinliğin ayrıntılarını görüntülemek için 
ilgili etkinliğe dokunun.

Bu etkinlik tekrar ediyor.

Önceki veya sonraki etkinlikleri 
görüntülemek için yukarı veya aşağı 
sürükleyin.
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Gün görünümünde çalışma
Gün görünümünde, bir günün etkinliklerine ait grafik, birer saatlik satırlardan 
oluşan tablo içinde görüntülenir. Kırmızı çizgi o anki saati gösterir. Tüm günü 
veya birden çok günü kapsayan etkinlikler en üstte görüntülenir. Etkinliklere 
ait başlıkların bir bölümü, gerçekleşecekleri zamana karşılık gelen satırlarda 
görüntülenir.

Gün görünümüne geçme
S Menü 'ye basın ve Gün'e dokunun.

S Diğer günleri görüntülemek için sola veya sağa doğru hızlıca kaydırın.

Gün görünümündeki etkinliklerle ilgili daha fazla bilgi edinme
S Bir etkinliğin ayrıntılarını görüntülemek için ilgili etkinliğe dokunun.

Bkz. "Etkinlik ayrıntılarını görüntüleme" (sayfa 175).

S Bir etkinliği görüntülemek, düzenlemek veya silmek ve o etkinliğin olduğu 
saatte yeni bir etkinlik oluşturmak için kullanılabilecek seçeneklerin yer 
aldığı bir menüyü açmak için, ilgili etkinliğe dokunun ve basılı tutun.

Önceki veya sonraki günleri görüntülemek 
için sola ya da sağa hızlıca kaydırın.

Bir etkinliğin ayrıntılarını görüntülemek için 
ilgili etkinliğe dokunun.

Bir zaman aralığında veya etkinlik anında, 
yeni bir etkinlik oluşturmak için söz konusu 
zamana dokunun ve basılı tutun.
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Gün görünümünde etkinlik ekleme
S İlgili saatte yeni bir etkinlik oluşturmaya ilişkin seçeneğin yer aldığı bir 

menüyü açmak için, boş bir noktaya veya gün içindeki bir etkinliğe 
dokunun ve basılı tutun.
Bkz. "Etkinlik oluşturma" (sayfa 176).
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Hafta görünümünde çalışma
Hafta görünümünde, bir haftanın etkinliklerinin bir grafiği görüntülenir. Tüm 
günü veya birden çok günü kapsayan etkinlikler en üstte görüntülenir. 

Hafta görünümüne geçme
S Menü 'ye basın ve Hafta'ya dokunun.

Hafta görünümündeki etkinliklerle ilgili daha fazla bilgi edinme
S Bir etkinliğin ayrıntılarını görüntülemek için ilgili etkinliğe dokunun.

Bkz. "Etkinlik ayrıntılarını görüntüleme" (sayfa 175).

S Bir etkinliği görüntülemek, düzenlemek veya silmek ve o etkinliğin olduğu 
saatte yeni bir etkinlik oluşturmak için kullanılabilecek seçeneklerin yer 
aldığı bir menüyü açmak için, ilgili etkinliğe dokunun ve basılı tutun.

Hafta görünümünde etkinlik ekleme
S İlgili saatte yeni bir etkinlik oluşturmaya ilişkin seçeneğin yer aldığı bir 

menüyü açmak için, boş bir noktaya veya hafta içindeki bir etkinliğe 
dokunun ve basılı tutun.
Bkz. "Etkinlik oluşturma" (sayfa 176).

Önceki veya sonraki günleri görüntülemek 
için sola veya sağa sürükleyin.

Bir etkinliğin ayrıntılarını görüntülemek için 
ilgili etkinliğe dokunun.

Bir zaman aralığında veya etkinlik anında, 
yeni bir etkinlik oluşturmak için söz konusu 
zamana dokunun ve basılı tutun.

Tüm gün etkinliği.
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Ay görünümünde çalışma
Ay görünümünde, ayın etkinliklerinin bir grafiği görüntülenir. Zamanlanmış 
etkinlikleri içeren her güne ait kesimler, günün dikey çubuğunda mavi renkte 
gösterilir.

Ay görünümüne geçme
S Menü 'ye basın ve Ay'a dokunun.

Ay görünümündeki etkinliklerle ilgili daha fazla bilgi görüntüleme
S Bir günün etkinliklerini Gün görünümünde göstermek için söz konusu 

güne dokunun.
Bkz. "Gün görünümünde çalışma" (sayfa 171).

Önceki veya sonraki ayları görüntülemek 
için yukarı veya aşağı sürükleyin.

Bir günün etkinliklerini görüntülemek 
için ilgili güne dokunun.
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Etkinlik ayrıntılarını görüntüleme
Geçerli görünüme bağlı olarak, bir şekille ilgili daha fazla bilgiyi birkaç şekilde 
görüntüleyebilirsiniz.

Bir etkinlikle ilgili bilgileri görüntüleme
S Ajanda, Gün veya Hafta görünümünde, bir etkinliğin ayrıntılarını görmek 

için ilgili etkinliğe dokunun.

S Ay görünümündeyken, Gün görünümüne geçmek için bir güne dokunun. 
Daha sonra, ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinliğe dokunun.

Etkinliğe katılıp katılmayacağınızı Katılıyor musunuz? menüsünü 
kullanarak ayarlayabilir veya değiştirebilirsiniz.

Diğer katılımcıların durumu, kendi durumunuzun altında görüntülenir.

Takvimi yerel ev saat dilimine göre çalışacak şekilde yapılandırmadıysanız 
(bkz. "Takvim ayarlarını değiştirme" (sayfa 183)), etkinlik zamanları yerel 
mobil operatörünüzün ayarladığı saat dilimine göre gösterilir.

Etkinlik hatırlatıcılarını değiştirebilir veya bir hatırlatıcı eklemek için artı  
düğmesine dokunabilirsiniz. Bkz. "Etkinlik hatırlatıcısını ayarlama" (sayfa 179).

Etkinlikleri değiştirme izniniz varsa, etkinliği düzenlemek veya silmek için 
Menü 'ye basabilir veya etkinliği, "Etkinliği düzenleme" (sayfa 177) 
konusunda açıklandığı gibi silebilirsiniz.

Bu etkinliğe katılıp katılmayacağınızı 
belirtmek için dokunun.

Bu hatırlatıcıyı silmek için dokunun.

Bu etkinliğe ilişkin başka bir hatırlatıcı 
eklemek için dokunun.

Bu etkinlikle ilgili olarak ne zaman hatırlatmada 
bulunulacağını değiştirmek için dokunun.

Diğer katılımcıların durumu sizinkinin 
altında gösterilir.
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Etkinlik oluşturma
Telefonunuzda ve web üzerindeki Google Takvim'de görünen etkinlikler 
oluşturmak için telefonunuzdaki Takvim'i kullanabilirsiniz.

Etkinlik oluşturma
1 Herhangi bir Takvim görünümünde, yeni bir etkinliğe ilişkin Etkinlik 

ayrıntıları ekranını açmak için Menü 'ye basın ve Yeni etkinlik'e 
dokunun.
Ayrıca Gün, Hafta veya Ay görünümündeki herhangi bir noktaya 
dokunabilir ve basılı tutabilirsiniz. Açılan menüde, gün ve saat değerleri 
önceden girilmiş şekilde Etkinlik ayrıntıları ekranını görüntülemek için 
Yeni etkinlik'e dokunun.

2 Etkinlikle ilgili ayrıntıları ekleyin.
Ad, saat ve etkinlikle ilgili isteğe bağlı diğer ayrıntıları girin. 
Tarih veya saat ayarlarken iletişim kutusundaki artı ve eksi düğmelerini 
kullanabilir ya da tarih ve saate dokunup ekran klavyesini kullanarak giriş 
yapabilirsiniz.
Varsayılan saat dilimini kullanabilir veya bu etkinlik için farklı bir saat dilimi 
ayarlayabilirsiniz. Takvimi kendi ev saat diliminizde çalışacak şekilde 
ayarlamadıysanız (bkz. "Takvim ayarlarını değiştirme" (sayfa 183)), 
etkinlikleriniz için varsayılan saat dilimi yerel mobil operatörünüz 
tarafından ayarlanmış olandır.
Birden fazla takviminiz varsa, etkinliği ekleyeceğiniz takvimi seçebilirsiniz.
Daha fazla hatırlatıcı eklemek için artı  düğmesine dokunun. Bkz. 
"Etkinlik hatırlatıcısını ayarlama" (sayfa 179).

3 Etkinliğe konuklar davet edin.
Konuklar alanına, etkinliğe davet etmek istediğiniz herkesin e-posta 
adresini girin. Birden çok adresi virgüle ( , ) ayırın. Davetiye gönderdiğiniz 
kişiler Google Takvim'i kullanıyorlarsa, davetiyeyi Takvim uygulamasında 
ve e-posta ile alırlar.

4 Etkinlikle ilgili ayrıntılar eklemek için Menü 'ye basın ve Ek 
seçenekleri göster'e dokunun.

5 Etkinlik ayrıntıları ekranının alt kısmına gidin ve Bitti'ye dokunun.
Etkinlik takviminize eklenir.
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Takvim 177
Etkinliği düzenleme
Telefonda veya web üzerinde oluşturduğunuz bir etkinliği düzenleyebilirsiniz. 
Ayrıca, size izin verdilerse, diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan etkinlikleri 
de düzenleyebilirsiniz.

Etkinliği düzenleme
1 Etkinliğin özetini açın.

Bkz. "Etkinlik ayrıntılarını görüntüleme" (sayfa 175).

2 Menü 'ye basın ve Etkinliği düzenle'ye dokunun.
Etkinlik Ayrıntıları ekranı açılır. Bu, "Etkinlik oluşturma" (sayfa 176) 
konusunda açıklanan ekrandır.
Etkinlik ayrıntılarını eklemek veya düzenlemek için Menü 'ye basın ve 
Ek seçenekleri göster'e dokunun.

3 Etkinlikte istediğiniz değişiklikleri yapın.

4 Ekranın alt kısmına gidin ve Bitti'ye dokunun.
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Etkinliği silme
Telefonda veya web üzerinde oluşturduğunuz bir etkinliği silebilirsiniz. Ayrıca, 
size izin verdilerse, diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan etkinlikleri de 
silebilirsiniz.

Etkinliği silme
1 Etkinliğin özetini açın.

Bkz. "Etkinlik ayrıntılarını görüntüleme" (sayfa 175).

2 Menü 'ye basın ve Etkinliği sil'e dokunun.

3 Açılan iletişim kutusunda, Tamam'a dokunun.
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Etkinlik hatırlatıcısını ayarlama
Bir etkinlik için, etkinliği sizin oluşturup oluşturmadığınıza veya diğer 
ayrıntıları düzenleme izninizin olup olmamasına bağlı olmaksızın, bir veya 
daha fazla hatırlatıcı ayarlayabilirsiniz.

Etkinlik hatırlatıcısı ayarlama
1 Etkinlik özetini açın.

Bkz. "Etkinlik ayrıntılarını görüntüleme" (sayfa 175).

2 Önceden bir hatırlatıcı ayarınız varsa, hatırlatıcı eklemek için Artı 
düğmesine  dokunun.
Etkinlikten 10 dakika öncesine yeni bir hatırlatıcı eklenir.

3 Hatırlatıcının saatine dokunun ve açılan iletişim kutusunda, etkinliğin size 
etkinlikten ne kadar zaman önce hatırlatılmasını istediğinizi belirtmek için 
süreye dokunun.
Zaman geldiğinde, etkinlikle ilgili bir bildirim alırsınız. Bkz. "Etkinlik 
hatırlatıcısını yanıtlama" (sayfa 180).
Ek hatırlatıcı ayarlarını yapılandırmak için web üzerindeki Google Takvim'i 
kullanabilirsiniz.

Etkinlik hatırlatıcısını silme
1 Etkinlik özetini açın.

2 Hatırlatıcının Eksi düğmesine  dokunun.
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Etkinlik hatırlatıcısını yanıtlama
Bir etkinlik için hatırlatıcı ayarlarsanız, hatırlatıcı zamanı geldiğinde Durum 
çubuğunun Bildirimler alanında Yaklaşan Etkinlik simgesi görünür. Bkz. 
"Bildirimleri yönetme" (sayfa 30). 

Etkinlik hatırlatıcısını yanıtlama
S Durum çubuğunda bildirimler alırsanız, Bildirimler panelini açmak için 

Durum çubuğunu aşağı sürükleyin. Daha sonra, Takvim bildirimleri 
listesini açmak için etkinlik bildirimine dokunun.

S Bildirimleri uyarılarla birlikte alırsanız, Takvim bildirimleri listesi açılır ve 
yanıtınızı bekleyen tüm bildirimler listelenir.

S Bir etkinlikle ilgili daha fazla bilgi görüntülemek için Takvim Bildirimleri 
listesinde ilgili etkinliğe dokunun.

S Tüm etkinlik hatırlatıcılarını 5 dakikalığına kapatmak için Takvim 
Bildirimleri listesinde Tümünü ertele'ye dokunun.

S Listedeki tüm hatırlatıcıları silmek için Takvim Bildirimleri listesindeki 
Tümünü kapat'a dokunun.

S Hatırlatıcıları bekleme durumunda tutmak için Takvim Bildirimleri listesini 
görüntülerken Geri  düğmesine basın. Simge Durum çubuğunda ve 
hatırlatıcılar, Bildirimler panelinde kalmaya devam eder.
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Takvimleri senkronize etme ve görüntüleme
Takvim hizmetine sahip telefonunuza bir Google Hesabı veya Microsoft 
Exchange ActiveSync hesabı eklediğinizde ve hesabı takvim etkinliklerini 
telefonla senkronize edecek şekilde yapılandırdığınızda, söz konusu 
takvimdeki etkinlikler telefondaki Takvim'e eklenir ve buradaki Takvim'le 
güncelliği sağlanır.

Bir hesabın, takvim etkinliklerinde yapılan değişiklikleri bir Google veya 
başka bir takvim hizmeti ile senkronize edip etmeyeceğini, Ayarlar 
uygulamasının Hesaplar ve Senkronizasyon ekranıyla denetleyebilirsiniz 
(bkz. "Hesaplar ve senkronizasyon ayarları" (sayfa 383)). Telefonda 
depolanacak takvimleri (daha hızlı bir şekilde erişmek amacıyla) ve bunların 
hangilerinin telefondaki Takvim'de gösterilip, hangilerinin gizleneceğini 
yapılandırırsınız.

Takvimlerin telefonda depolanıp depolanmayacağını veya görünür 
olup olmayacağını ayarlama

1 Menü 'ye basın, Diğer > Takvimler'e dokunun.
Takvimler ekranında, etkinlikleri telefonunuzla senkronize etmek üzere 
yapılandırılmış her bir hesaba ilişkin eklediğiniz veya abone olduğunuz 
tüm takvimler, hesaba göre düzenlenmiş bir şekilde görüntülenir. (Takvim 
etkinlikleriyle senkronize edilmemek üzere yapılandırdığınız hesaplara 
ilişkin takvimler listeye dahil edilmez.)
Telefonunuzdaki takvimleri göstermek ya da gizlemek için bir hesabın 
adına dokunun.
Her bir takvimin sağındaki bir simge, etkinliğin telefonla senkronize edilip 
edilmediğini (bu bağlamda, telefonda depolanıp depolanmadığını) ve 
Takvim'de görünür olup olmadığını belirtir.

Telefonda depolanan ve Takvim uygulamasında görülen 
takvim etkinlikleri

Telefonda depolanan ve Takvim uygulamasında görülmeyen 
takvim etkinlikleri

Telefonla senkronize edilmeyen takvim etkinlikleri
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2 Bir takvimin yanındaki simgeye dokunarak telefonda depolanıp 
depolanmama ve Takvim uygulamasında görülüp görülmeme ayarını 
değiştirin.
Telefonda depolanmamak üzere yapılandırdığınız Takvimlere abone 
olarak kalabilir ve web üzerindeki Google Takvim uygulamasını veya 
başka bir takvim hizmetini kullanarak bu takvimlerle çalışmaya devam 
edebilirsiniz.

3 Tamam'a dokunun.
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Takvim ayarlarını değiştirme
Takvim'in etkinliği görüntüleme ve sizi yaklaşan etkinliklerle ilgili bilgilendirme 
şekline ilişkin aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz.

S Takvim ayarlarını değiştirmek için bir Takvim görünümünü açın, 
Menü 'ye basın ve Diğer > Ayarlar'a dokunun.

Ev saat dilimini kullan  Yolculuk sırasında takvimleri ve Takvim'deki 
etkinlik bilgilerini görüntülerken bağlandığınız mobil ağ tarafından bildirilen 
yerel saat dilimi yerine kendi ev saat diliminizi kullanmak için işaretleyin.

Ev saat dilimi  Ev saat dilimini kullan ayarını işaretlediyseniz yolculuk 
yaparken Takvim'de kullanacağınız saat dilimini ayarlayabileceğiniz bir 
iletişim kutusunu açar.

Reddedilmiş etkinlikleri gizle  Davetiyelerini reddettiğiniz etkinlikleri 
görmek istemiyorsanız işaretleyin.

Uyarıları ve bildirimleri ayarla  Etkinlik hatırlatıcılarını bir uyarı açmak, 
size bir bildirim göndermek veya telefonunuzdaki etkinlik bildirimlerini 
kapatmak üzere yapılandırabileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Bkz. "Etkinlik 
hatırlatıcısını ayarlama" (sayfa 179) ve "Etkinlik hatırlatıcısını yanıtlama" 
(sayfa 180). 

Zil sesini seç  Bir etkinlik hatırlatıcısı aldığınızda çalacak zil sesini 
seçebileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Titreşim  Telefonu, yalnızca Sessiz moddayken bir etkinlik hatırlatıcısı 
aldığında titremek üzere yapılandırabileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Bkz. 
"Ses ayarları" (sayfa 375).

Varsayılan hatırlatıcı süresi  Etkinlik hatırlatıcılarının varsayılan olarak 
etkinlikten ne kadar önceye ayarlanacaklarını seçebileceğiniz bir iletişim 
kutusu açar.

Derleme sürümü  Kullanmakta olduğunuz Takvim'in sürümü.
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Google Voice
Sesli mesaj hizmetiniz için, mobil operatörünüzün sesli mesaj 
hizmeti yerine Google Voice'u kullanabilirsiniz. Google Voice 
tüm sesli mesajlarınız için görsel bir arayüz sağlar. 
Mesajlarınıza istediğiniz sırada erişebilir, yazıya dökülmüş 
kayıtlarını okuyabilir ve herhangi bir bölümün tekrarlanmasını 
kolaylaştıran karaoke stili bir arayüz kullanarak dinleyebilirsiniz.

Google Voice'un düşük uluslararası çağrı ücretlerinden 
yararlanmak için, uluslararası çağrılarınızda da operatörünüzün 
uzun mesafe hizmeti yerine Google Voice'u kullanabilirsiniz.

Bir Google telefon numaranız ve Google Voice hesabınız zaten 
varsa, telefonunuzu çağrılarınızın bir kısmını veya tamamını 
Google Voice aracılığıyla yapacak şekilde yapılandırabilirsiniz. 
Aradığınız kişiler, arayan kimliğiniz olarak cep telefonu 
numaranız yerine Google telefon numaranızı görür.

Google Voice numarasının nasıl alınacağını da içeren, Google 
Voice ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için  
http://www.google.com/voice adresine gidin.

Google Voice, şu anda yalnızca ABD'de kullanılabilmektedir.
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Bu bölümde
"Google Voice'u ve Gelen kutunuzu açma" (sayfa 187)

"Sesli mesajınızı okuma veya dinleme" (sayfa 189)

"Kısa mesaj (SMS) gönderip alma" (sayfa 191)

"Mesajlara yıldız ekleme" (sayfa 192)

"Mesajları etiketlerine göre görüntüleme" (sayfa 193)

"Google Voice'u yapılandırma" (sayfa 194)

"Google Voice ile sesli arama yapma" (sayfa 196)

"Google Voice ayarlarını değiştirme" (sayfa 197)
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Google Voice'u ve Gelen kutunuzu açma
Google Voice Gelen Kutunuzu kontrol edebilir, mesaj gönderip alabilir ve 
diğer görevlerinizi Google Voice ile gerçekleştirebilirsiniz.

Sesli arama yapmak için Google Voice uygulamasını kullanmazsınız; bunu 
Telefon uygulamasıyla yaparsınız. Bkz. "Google Voice ile sesli arama 
yapma" (sayfa 196).

Google Voice'u ilk kez açtığınızda, uygulamayı yapılandırmanız istenir (bkz. 
"Google Voice'u yapılandırma" (sayfa 194)).

Google Voice'ı açma
S Başlatıcı'daki veya Ana ekrandaki Google Voice simgesine  dokunun.

Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapmayla ilgili daha 
fazla bilgi edinmek için bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında 
geçiş yapma" (sayfa 41).
Google Voice'u ilk kez açtığınızda, bir kurulum sihirbazı, telefonunuzla 
kullanacağınız Google Voice özelliklerini seçmenize ve daha sonra, 
istediğiniz özellikleri yapılandırmanıza yardımcı olur.
İlk kurulumdan sonra, Google Voice görüntülemekte olduğunuz son 
ekranı veya Google Voice'u yakın bir zamanda kullanmadıysanız Gelen 
Kutunuzu açar.
Gelen Kutunuzda; aldığınız sesli mesajlar (  simgesiyle işaretlenmiştir) 
ve kısa mesajlar (  simgesiyle işaretlenmiştir), gönderen, mesajın 
gönderildiği tarih ve mesajın ilk birkaç kelimesiyle birlikte görüntülenir.
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Gelen Kutunuzu açma
Herhangi bir Google Voice ekranından Gelen Kutunuza dönebilirsiniz.

S Gelen Kutusu ekranı görününceye kadar Geri  düğmesine basın.

Hesap bakiyenizi denetleme
İlk kez bir Google Voice hesabı oluşturduğunuzda, ücretli aramalar için 0,10 
ABD Doları bakiyeniz vardır. Bakiyenize ekleme yapmak için bir tarayıcı 
kullanarak hesabınızda oturum açmanız gerekir, ancak mevcut bakiyenizi 
telefondan kontrol edebilirsiniz.

S Google Voice Gelen Kutunuzda, Menü 'ye basın ve Bakiye'ye 
dokunun.
Mevcut hesap bakiyeniz bir iletişim kutusunda görüntülenir.

Açmak üzere bir sesli mesaja veya 
kısa mesaja dokunun.
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Sesli mesajınızı okuma veya dinleme
Google Voice gelen kutunuz, aldığınız sesli mesajların bir listesini içerir. 
Telefon uygulamasıyla sesli mesajlarınızı, mobil operatörünüzün sesli mesaj 
hizmetindeki sesli mesajları dinlediğiniz gibi dinleyebilirsiniz. Bkz. "Sesli 
mesajınızı dinleme" (sayfa 88).

Sesli mesajınızın belgeleri de size e-posta ile gönderilir.

Sesli mesajınızın bir belgesini okumak için
1 Google Voice'u ve Gelen Kutunuzu açın.

Bkz. "Google Voice'u ve Gelen kutunuzu açma" (sayfa 187).
Mesajlarınız Gelen Kutunuzda görüntülenir. Her bir mesaj için, mesajı 
kimin gönderdiğini, ne zaman aldığınızı ve mesajın başının yazıya 
dökülmüş kaydını görebilirsiniz.

2 Okumak üzere bir mesaja dokunun.
Mesajın yazıya dökülmüş kaydı, mesajı bırakan kişinin adını ve 
numarasını içeren, mesajla ilgili bilgilerin de bulunduğu bir pencerede 
görüntülenir.
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Sesli mesajınızı dinleme
1 Google Voice'u ve Gelen Kutunuzu açın.

2 Dinlemek üzere bir mesaja dokunun.
Sesli mesaj dinlemeye ilişkin denetimler, ekranın altında yer alır.

3 Mesajı dinlemek için Yürüt simgesine  dokunun.
Mesaj, ayarladığınız tercihe bağlı olarak kulaklık veya hoparlörden çalınır. 
Bkz. "Google Voice ayarlarını değiştirme" (sayfa 197).
Mesajı kulaklık yerine telefonun hoparlöründen dinlemek için Hoparlör 
simgesine  dokunun. 
Mesajı duraklatıp devam ettirebilir ve farklı bölümlerini dinlemek için 
ilerleme göstergesini geri ve ileri sürükleyebilirsiniz.

Mesajı yanıtlama
1 Mesajı okumak veya dinlemek için yaptığınız gibi açın.

2 Menü 'ye basın ve Çağrı veya SMS'ye dokunun.
Çağrı'ya dokunursanız, Telefon uygulaması açılır ve mesajı bırakan 
kişinin numarasına bir sesli arama yapılır.
SMS'ye dokunursanız, "Kısa mesaj (SMS) gönderip alma" (sayfa 191) 
konusunda açıklandığı gibi kısa mesaj oluşturabileceğiniz bir Google 
Voice penceresi açılır.

Mesajı silme
S Mesajı okumak ve dinlemek için yaptığınız gibi açın, Menü 'ye basın, 

Diğer'e ve daha sonra, Sil'e dokunun.

VEYA
S Gelen Kutusu'ndaki veya etiketli mesajların bulunduğu farklı bir klasördeki 

mesaja dokunun ve basılı tutun. Açılan menüde Sil'e dokunun.
Çöp kutusu etiketli mesajları görüntüleyerek silinmiş mesajlarınızı 
görebilirsiniz. Bkz. "Mesajları etiketlerine göre görüntüleme" (sayfa 193).
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Kısa mesaj (SMS) gönderip alma
Kısa mesaj (SMS) göndermek ve almak için Google Voice'u kullanabilirsiniz.

Kısa mesaj gönderme
1 Gelen Kutunuzu açın.

2 Menü 'ye basın ve Oluştur'a dokunun.

3 Mesajı göndermek istediğiniz telefon numarasını girin.
Ayrıca, cep telefonu numarası olan bir kişinin adını da girebilirsiniz.

4 Kısa mesajı girin.

5 Gönder'e dokunun.

Kısa mesajı okuma ve yanıtlama
Bir kişi Google Voice numaranıza kısa mesaj gönderirse, Google Voice 
Gelen Kutunuza bir bildirim alırsınız.

1 Bildirimler panelini açın ve mesajınızın olduğunu belirten bildirime dokunun.
(Bkz. "Bildirimleri yönetme" (sayfa 30).) 
Gelen Kutunuzdaki herhangi bir mesaja da dokunabilirsiniz.
Mesaj ve mesaj dizisindeki önceki mesajlar görüntülenir.

2 Mesajı yanıtlamak için kısa mesaj girin ve Gönder'e dokunun.
AUG-2.3-103-TR Adroid Kullanıcı Kılavuzu



Google Voice 192
Mesajlara yıldız ekleme
Sesli mesajlarınızı ve kısa mesajlarınızı izlemenizi kolaylaştırmak için 
mesajlarınıza yıldız ekleyebilirsiniz.

İletiyi yıldızla işaretleme
S Gelen Kutunuzdaki veya başka bir klasördeki mesajların listesini 

görüntülerken, istediğiniz mesaja ait yıldıza dokunun.
Yıldız altın rengine  dönüşür.

İletideki yıldız işaretini kaldırma
S Yıldız işaretine tekrar dokunun.

Yıldız işaretli mesajlarınızı görüntüleme
İsterseniz, yalnızca yıldız işaretli mesajları içeren bir klasörü açabilirsiniz.

1 Gelen Kutunuzu veya başka bir mesaj klasörünü görüntülerken, 
Menü 'ye basın ve Etiketler'e dokunun.
Bkz. "Mesajları etiketlerine göre görüntüleme" (sayfa 193).

2 Yıldızlı'ya dokunun.
Yıldızlı mesajlarınızın listesini içeren bir klasör açılır.
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Mesajları etiketlerine göre görüntüleme
Sesli mesaj, SMS, Yapıldı, Alındı gibi aynı etikete sahip mesajların listesini 
görüntüleyebilirsiniz. 

1 Gelen Kutunuzu veya başka bir mesaj klasörünü görüntülerken, 
Menü 'ye basın ve Etiketler'e dokunun.
Google Voice etiketleriniz, kayan listede sunulur.

2 Bir etikete sahip mesajlarınızı içeren bir klasörü görüntülemek için söz 
konusu etikete dokunun.
Klasör, Gelen Kutunuza benzer, ancak başlık çubuğunda "Gelen Kutusu" 
yerine etiket görünür. Etiketli mesaj dizisi listeleriyle, Gelen Kutunuzda 
olduğu gibi çalışırsınız.

Belirli bir etikete sahip mesajların 
listelendiği bir klasörü açmak için 
söz konusu etikete dokunun.

Bu etikete sahip okunmamış 
mesajların sayısı.
AUG-2.3-103-TR Adroid Kullanıcı Kılavuzu



Google Voice 194
Google Voice'u yapılandırma
Google Voice'u ilk kez açtığınızda, bir sihirbaz, telefonunuzdaki Google Voice 
hizmetlerini yapılandırmanız için size yardımcı olur. Uygulamadan 
çıkarsanız, Google Voice'u bir sonraki başlatmanızda sihirbaz yeniden 
görünür. Kullanılacak hizmetleri, Google Voice ayarlarını düzenleyerek 
istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Bkz. "Google Voice ayarlarını 
değiştirme" (sayfa 197).

Google Voice'u yapılandırma
1 Google Voice'u açın.

Telefonunuzda Google Voice uygulamasını yapılandırma işlemini 
başlatacağınız Hoş Geldiniz ekranı açılır. Sihirbazın sunduğu seçenekler, 
Google Voice hesabınızın olup olmamasına ve mobil operatörünüz 
tarafından desteklenen özelliklere bağlıdır.

2 Google Voice'ta oturum açın.
Oturum açtığınız hesap, mesajları okumak için Gelen Kutusunu açtığınız 
Google Hesabıdır. Ayrıca, telefonunuzla kullanmaya karar verdiğiniz diğer 
Google Voice hizmetleri için kullanacağınız Google Hesabıdır.
Telefonunuzdan birincil Google Hesabında oturum açmak için Oturum 
aç'a dokunun. Farklı bir Google Hesabını kullanarak oturum açmak için 
Farklı bir hesap kullan'a da dokunabilirsiniz.
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3 İstenirse, telefon numaranızı SMS yoluyla doğrulamak için İleri'ye 
dokunun.
Google Voice, bu adımı telefonunuzla iletişim kurabildiğinizden emin 
olmak için kullanır.

4 Sesli mesaj PIN kodunu girin.
Bu, Telefon uygulamasından sesli mesajınızı kontrol etmek için 
kullandığınız koddur.

5 Google Voice'u kullanarak hangi çağrıları yapmak istediğinizi seçin.
Google Voice'un düşük uluslararası çağrı ücretlerinden yararlanmak için 
tüm uluslararası sesli aramaları Google Voice aracılığıyla yapmayı; her 
sesli arama yapışınızda size sorulmasını; veya sesli aramalarınızda 
Google Voice'u hiçbir zaman kullanmamayı seçebilirsiniz.
Google Voice numarası olan bir Google Hesabında oturum açarsanız, 
tüm çağrılarınızı Google Voice üzerinden yapmayı da seçebilirsiniz. Bunu 
yaparsanız, aradığınız kişiler Arayan Kimliğiniz olarak telefon numaranız 
yerine, Google Voice numaranızı görür.

6 Sesli mesaj hizmetinizi yapılandırın.
Google Voice uygulaması, sesli mesaj hizmetiniz için Google Voice'u 
veya mobil operatörünüzü seçmenizi isteyen Ayarlar uygulamasını açar.

7 Sesli mesajınızı yapılandırmayı tamamladığınızda Geri  düğmesine 
basın.

8 Gelen Kutusu senkronizasyonunun açıklandığı ekranda Son'a dokunun.
Daha fazla bilgi için bkz. "Senkronizasyon ve bildirim ayarları" (sayfa 198).
Google Voice Gelen Kutunuz açılır. Google Voice'u kullanmaya 
başlamakla ilgili daha fazla bilgi için bkz. "Google Voice'u ve Gelen 
kutunuzu açma" (sayfa 187).
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Google Voice ile sesli arama yapma
Google Voice ile sesli arama yapma, bir Google numaranızın olup 
olmamasına ve telefonda Google Voice uygulamasını nasıl 
yapılandırdığınıza bağlı olarak mobil operatörünüz üzerinden sesli arama 
yapmayla neredeyse aynıdır.

1 İstediğiniz kişiye, Google Voice kullanmıyormuş gibi sesli arama yapın.

2 Google Voice'u, yaptığınız her çağrıda kendisinin kullanılıp 
kullanılmayacağını soracak şekilde yapılandırdıysanız, iletişim kutusunda 
Google Voice ile ara'ya dokunun.
Google Voice'u tüm çağrılarınızda kullanılacak şekilde yapılandırdıysanız, 
bu iletişim kutusu görünmez.
Google Voice, çağrıyı Google Voice aracılığıyla yaptığınızı hatırlatan bir 
mesaj görüntüler.
Çağrı ücretli bir çağrıysa, Google Voice her dakika ücreti ve bu ücret 
üzerinden Google Voice hesabınızda kalan dakika sayısını belirten bir 
mesaj sunar.
Çağrınıza Google Voice'u kullanmıyormuş gibi devam edin (bkz. "Sesli 
arama yapma ve alma" (sayfa 79)).
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Google Voice ayarlarını değiştirme
Telefonunuzda kullanmak istediğiniz hizmetleri ve yeni mesajların nasıl 
bildirileceğini de içeren çeşitli Google Voice ayarlarını değiştirebilirsiniz.

S Kullanılacak sesli mesaj hizmeti dışında tüm Google Voice ayarlarını 
değiştirmek için Google Voice Gelen Kutunuzu açın, Menü 'ye basın ve 
Ayarlar'a dokunun.

S Kullanılacak sesli mesaj hizmetini değiştirmek için Ayarlar uygulamasını 
kullanın.
Daha fazla bilgi için bkz. "Çağrı ayarları" (sayfa 373).

Genel Ayarlar
Sesli arama yapma  Telefon çağrılarının bir kısmında veya tümünde 
Google Voice'un kullanılıp kullanılmayacağını yapılandırabileceğiniz bir 
iletişim kutusu açar (bkz. "Google Voice'u yapılandırma" (sayfa 194)).

Bu telefonun numarası  Google Voice ile çalışmak üzere telefonunuzun 
telefon numarasını değiştirebileceğiniz veya ekleyebileceğiniz bir iletişim 
kutusu açar.

Sesli mesaj yürütme  Sesli mesajınızın varsayılan olarak telefonunuzun 
kulaklığından mı, yoksa hoparlöründen mi yürütüleceğini 
yapılandırabileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Senkronizasyon ve bildirimler  Bkz. "Senkronizasyon ve bildirim 
ayarları" (sayfa 198).

Oturumu kapat  Telefonunuzdaki Google Voice hizmetlerini kullanmayı 
durdurmak ve mobil operatörünüzün sesli mesaj hizmetini ve arayan kimliği 
olarak telefon numaranızı kullanmaya devam etmek için dokunun. Google 
Voice'u bir sonraki başlatışınızda, sihirbaz, uygulamayı tekrar 
yapılandırmanızı ister. Bkz. "Google Voice'u yapılandırma" (sayfa 194).

Yasal bilgiler  Google Voice hizmet şartları, gizlilik politikası, program 
politikası ile ilgili ve diğer önemli yasal bilgileri okuyabileceğiniz bir ekranı 
açmak için dokunun.

Google Voice numaram  Bu telefonda sesli arama yaparken ve alırken 
kullanmak üzere yapılandırdığınız Google Voice numarasını görüntüler.

Yapı numarası  Telefonunuzda yüklü Google Voice sürümü.
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Senkronizasyon ve bildirim ayarları
Gelen Kutusunu senkronize et  Yeni mesajlar Gelen Kutunuza gelir 
gelmez Google Voice'tan bildirim almak için işaretleyin. Bu özelliği kullanmak 
için Hesaplar ve Senkronizasyon ayarlarında, arka plan veri seçeneğini 
işaretlemiş olmanız gerekir (bkz. "Hesaplar ve senkronizasyon ayarları" 
(sayfa 383)).

Arka plan veri  Hesaplar ve Senkronizasyon ayarlarını açmak için 
dokunun (bkz. "Hesaplar ve senkronizasyon ayarları" (sayfa 383)).

Kısa mesaj yoluyla bildirimler  Google Voice Gelen Kutunuza yeni bir 
mesaj geldiğinde, Durum çubuğunda bildirim görüntülenmesi için işaretleyin. 
(Bu özelliği, Gelen Kutusunu senkronize et özelliğiyle birlikte işaretlemeyin; 
aksi takdirde, her yeni mesaj için iki bildirim alırsınız.)

Gelen kutusu bildirimleri  Yeni mesajlara ilişkin bildirimler almak için 
işaretleyin.

Zil sesini seç  Google Voice'tan bir bildirim aldığınızda çalması için bir zil 
sesi seçin.

Titreşim  Google Voice'tan bir bildirim aldığınızda telefon titrer.

Işık  Google Voice'tan bir bildirim aldığınızda Trackball yanıp söner.
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Google Talk
Google Talk, Google'ın anlık mesajlaşma hizmetidir. Bu hizmeti, 
telefonda, web üzerinde veya bir masaüstü uygulamasında 
Google Talk'u kullanan diğer kişilerle gerçek zamanlı iletişim 
kurmak için kullanabilirsiniz.

Bu bölümde
"Oturum açma ve Arkadaş listenizi görüntüleme" (sayfa 200)

"Arkadaşlarınızla sohbet etme" (sayfa 202)

"Çevrimiçi durumu değiştirme ve izleme" (sayfa 205)

"Arkadaş listenizi yönetme" (sayfa 207)

"Google Talk ayarlarını değiştirme" (sayfa 209)
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Oturum açma ve Arkadaş listenizi 
görüntüleme

Google Talk'ta arkadaşlarınızla sohbet etmek için oturum açarsınız. 

Özellik olarak çıkış yapıncaya kadar, diğer uygulamaları kullanıyor olsanız 
bile oturumunuz açık kalır.

Google Talk'u açma ve oturum açma
S Başlatıcı'daki veya Ana ekrandaki Google Talk simgesine  dokunun.

Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapmayla ilgili daha 
fazla bilgi edinmek için bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında 
geçiş yapma" (sayfa 41).
Google Talk'u ilk kez açtığınızda, Arkadaş listeniz görüntülenir. Bu, web 
üzerinde, telefonda veya bir masaüstü uygulamasında Google Talk'u 
kullanarak eklediğiniz tüm arkadaşlarınızı içerir. Arkadaşlarınızı bu listeye 
ekleyerek sizinle sohbet etmeleri için davet edebilirsiniz (bkz. "Arkadaş 
listenizi yönetme" (sayfa 207)).

Arkadaşlarınızı sohbete davet etme ve sohbet davetlerini kabul etme 
konusunda açıklamalar için bkz. "Arkadaşlarınızla sohbet etme" 
(sayfa 202).

Çevrimiçi durumunuz.

Katılmakta olduğunuz bir kişisel 
sohbeti açmak için dokunun. 
Katılmakta olduğunuz bir grup 
sohbetini açmak için dokunun.
Sohbete davet etmek için bir 
arkadaşınıza dokunun.
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Arkadaş listenize dönme
Bir arkadaşınızla sohbet ederken, başka bir arkadaşınızı sohbete davet 
etmek, arkadaş eklemek ve başka işlemler gerçekleştirmek üzere Arkadaş 
listenize dönebilirsiniz.

S Menü 'ye basın ve Arkadaş listesi'ne dokunun.

Google Talk'tan çıkma
Örneğin, tüm sohbetlerinizin ve davetlerinizin hedefini bir bilgisayardaki 
Google Talk uygulamasına geçirmek isterseniz, Google Talk'tan çıkabilirsiniz. 
Çıkış yaptığınızda pilinizin ömrü de uzayabilir.

S Arkadaş listenizdeyken Menü 'ye basın ve Çıkış'a dokunun.
Bundan sonra sohbet bildirimleri almaz veya Gmail gibi diğer 
uygulamalarda diğer kullanıcıların Google Talk durumlarını görmezsiniz.
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Arkadaşlarınızla sohbet etme

Arkadaşınızla sohbet etme
1 Arkadaş listenizdeki bir arkadaşınıza dokunun.

Bir kişiyle zaten sohbet ediyorsanız, başka bir arkadaşınızı sohbete davet 
etmek için Menü 'ye basıp Arkadaş listesi'ne dokunabilirsiniz.
Sohbet ekranı açılır.

2 Mesajınızı girin ve Gönder'e dokunun.

Alıp gönderdiğiniz mesajlar, ekranda aralıklı bir şekilde görüntülenir ve 
sohbet geçmişinin kaydedilip kaydedilmediği, kısa bir süre sonra yanıt 
alınamadıysa mesajın gönderilme zamanı gibi sohbetle ilgili bilgiler 
gösterilir.
Smiley tuşuna dokunup basılı tutarak ve sonra bir smiley'e dokunarak 
ekran klavyesinden smiley simgesi (ifade) girebilirsiniz. Ayrıca, kayan bir 
smiley'ler listesi açmak için Menü 'ye basıp Diğer > Smiley ekle'ye de 
dokunabilirsiniz.
Sohbet oturumunuz, siz sonlandırıncaya kadar açık kalır.
Sohbet ettiğiniz arkadaşlarınız, Arkadaş listenizin en üstünde 
görüntülenir.

Sohbet ettiğiniz kişiler ve çevrimiçi 
durumları.

Gönderip aldığınız mesajlar aralıklı 
olarak gösterilir ve sohbet geçmişinin 
kaydedilip kaydedilmediği gibi, sohbetle 
ilgili bilgiler sunulur.

Bir mesaj girin ve Gönder'e dokunun.
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Sohbet davetini kabul etme
Bir arkadaşınız size bir Google Talk mesajı gönderdiğinde, bildirim alırsınız. 
Arkadaş listesindeki girişleri en üst sıraya çıkar ve mesaj görüntülenir.

S Arkadaş listenizde arkadaşınıza dokunun.

VEYA
S Bildirimler panelini açın ve sohbet bildirimine dokunun.

Bkz. "Bildirimleri yönetme" (sayfa 30).
Arkadaşınızla mesaj alıp gönderebileceğiniz bir sohbet penceresi açılır.

Etkin sohbetler arasında geçiş yapma
Devam eden birden fazla sohbetiniz varsa, sohbetler arasında geçiş 
yapabilirsiniz.

S Arkadaş listesinde, sohbet etmek istediğiniz kişinin adına dokunun.

VEYA
S Sohbet ekranında veya Arkadaş listesinde, Menü 'ye basıp Sohbetler 

arasında geçiş yap seçeneğine ve daha sonra, sohbet etmek istediğiniz 
arkadaşınıza dokunun.

VEYA
S Arkadaşınızla sohbet ederken, parmağınızı ekran boyunca sola veya 

sağa kaydırın.

Arkadaşınızı, grup sohbetine katılmaya davet etme
Sohbet ederken, diğer arkadaşlarınızı bir grup sohbetine katılmaya davet 
edebilirsiniz.

1 Sohbet ekranında, Menü 'ye basın ve Sohbete ekle'ye dokunun.

2 Davet edeceğiniz arkadaşınızın adına dokunun.
Davet ettiğiniz arkadaşınız ve geçerli katılımcılar, bir grup sohbeti 
davetiyesi alır. Davetiyeyi kabul edenler grup sohbetine katılır.
Grup sohbetinde, herkes diğer kullanıcıların mesajlarını görebilir.
Grup sohbetleri, Arkadaş listenizin en üstünde bir grup sohbeti simgesiyle 
görünür.
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Sohbet geçmişini kaydederek veya kaydetmeyerek sohbet etme
Google Talk mesajlarınız saklanır. Böylece, daha sonra mesajlarınızı 
inceleyebilir, hatta Gmail'deki Sohbetler klasöründe mesajlarınızı 
arayabilirsiniz. Ancak, bir sohbetteki mesajlarınızı saklamamayı tercih 
ederseniz, sohbet geçmişi kaydını kapatabilirsiniz.

S Sohbet ekranında, Menü 'ye basın ve Kayıt dışı sohbet'e dokunun.
Sohbetteki mesajları kaydetmeye devam etmek için Menü 'ye basın ve 
Kayıtlı sohbet'e dokunun.

Sohbeti bitirme
Sohbeti sona erdirdikten sonra, arkadaşınız Arkadaş listenizin en üstünde 
yer almaz ve sohbet, Sohbetler Arasında Geçiş Yap ekranında 
görüntülenmez. Sohbet metni atılmaz. Sohbeti yeniden başlatırsanız, mesaj 
dizisi yeni sohbet penceresinde kaldığınız yerden görüntülenir.

S Arkadaş listenizde, sohbet etmeyi durdurmak istediğiniz arkadaşınıza 
dokunun ve basılı tutun. Açılan menüde Sohbeti sonlandır'a dokunun.

VEYA
S Sohbet ekranındayken Menü 'ye basın ve daha sonra, Sohbeti 

sonlandır'a dokunun.
AUG-2.3-103-TR Adroid Kullanıcı Kılavuzu



Google Talk 205
Çevrimiçi durumu değiştirme ve izleme
Google Talk, Gmail, Google Haritalar ve diğer uygulamalardaki simgeler, 
arkadaşlarınızın ve sizin Google Talk durumunuzu belirtir.

Çevrimiçi durumunuzu değiştirebilirsiniz. Diğer Google Talk kullanıcılarıyla 
paylaştığınız durum mesajını ve diğer kullanıcıların gördüğü resmi de 
değiştirebilirsiniz.

Çevrimiçi durumunuzu değiştirme
1 Arkadaş listenizin en üstünde kendi girişinize dokunun.

2 Açılan ekranda, ekranın en üstündeki durum menüsüne dokunun.

Müsait: Google Talk'ta oturum açmıştır ve sohbet edebilir

Dışarıda: Google Talk'ta oturum açmıştır, ancak etkin değildir

Meşgul: Google Talk'ta oturum açmıştır, ancak sohbet edemeyecek 
kadar meşguldür

Google Talk'tan çıkış yapmıştır

Görünmez: Google Talk'ta oturum açmıştır, ancak diğerlerine çıkış 
yapmış gibi görünür

Resminizi değiştirmek için dokunun.

Çevrimiçi durumunuzu değiştirmek 
için dokunun.

Bir durum mesajı girin.

Son durum mesajlarından birini 
kullanmak için dokunun.
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3 İletişim kutusunda bir duruma dokunun.

4 Bitti'ye dokunun.
Durumunuz ve herhangi bir mesaj, kişinizin Arkadaş listelerinde ve 
durumunuzun veya durum mesajınızın görüntülendiği diğer konumlarda 
görünür.

Durum mesajınızı değiştirme
1 Arkadaş listenizin en üstünde kendi girişinize dokunun.

2 Açılan ekranda, bir durum mesajı girin veya zaten bir durum mesajınız 
varsa, bunu düzenleyin. 
Standart durum ayarlarına ek olarak, önceden girdiğiniz bir mesajı da 
seçebilirsiniz. Veya mesajları silmek ve baştan başlamak için Menü 'ye 
basıp Özel mesajları temizle'ye dokunun.

3 Bitti'ye dokunun.

Resminizi değiştirme
1 Arkadaş listenizin en üstünde kendi girişinize dokunun.

2 Açılan ekranda, sol üstteki resminize dokunun.

3 Açılan iletişim kutusunda, Değiştir'e (veya resmini kaldırmak ve 
değiştirmemek için Kaldır'a) dokunun.
Telefonunuzdaki tüm resimlerin gruplar halinde düzenlendiği bir Galeri 
ekranı açılır. Galeri'deki resimlere nasıl göz atacağınız "Resimlerle 
çalışma" (sayfa 294) konusunda açıklanmaktadır.

4 Bir koleksiyonu açın ve daha sonra, kullanılacak resme dokunun.

5 Resmi kırpın.
Resimlerin kırpılması "Resimlerle çalışma" (sayfa 294) konusunda 
açıklanmaktadır.

6 Kaydet'e dokunun.
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Arkadaş listenizi yönetme
Google Talk Arkadaş listeniz, davet ettiğiniz arkadaşları veya Google Talk'ta 
arkadaş olmanız için gönderilen, kabul ettiğiniz davetiyeleri içerir. Arkadaşlar, 
Google Talk'ta sohbet etmek üzere birbirini davet edebilir ve diğer 
kullanıcıların Google Talk'taki ve diğer uygulamalardaki (Gmail ve Haritalar 
gibi) çevrimiçi durumlarını görebilir.

Google Talk Arkadaş listesi, arkadaşlarınızın çevrimiçi durumuna göre şu 
şekilde sıralanır: aktif sohbet, çevrimiçi, meşgul ve çevrimdışı. Her bir durum 
grubu içinde, arkadaşlar alfabetik olarak listelenir.

Arkadaş listenize bir arkadaş ekleme
Google Hesabı olan herkesi Google Talk'ta arkadaşınız olması için davet 
edebilirsiniz. Böylece, birbirinizle sohbet edebilir ve diğer kullanıcıların 
çevrimiçi durumlarını görüntüleyebilirsiniz.

1 Arkadaş listesinde, Menü 'ye basın ve Arkadaş ekle'ye dokunun.

2 Arkadaşınızın adresini girin ve Davetiye gönder'e dokunun.
Arkadaşınızın Google Talk'taki adresi, Gmail veya Google Talk'a 
bağlanmak üzere yapılandırılmış başka bir e-posta adresidir.

Arkadaş olmanız için gönderilen bir davetiyeyi görüntüleme ve kabul 
etme

Bir kişi Google Talk'ta arkadaş olmanız için sizi davet ettiğinde, Durum 
çubuğunda bir bildirim alırsınız ve davetiye, Arkadaş listenizde görünür.

1 Arkadaş listesindeki davetiyeye dokunun.

2 Açılan menüde Kabul et'e dokunun.
Veya gönderenle sohbet etmek ve Google Talk durumunuzu paylaşmak 
istemiyorsanız, İptal'e dokunun.

Arkadaşlarınıza gönderdiğiniz bekleyen davetiyelerin bir listesini 
görüntüleme

S Arkadaş listesinde, Menü 'ye basın ve Diğer > Davetiyeler'e dokunun.
Google Talk'ta arkadaş olmak için davetiye gönderdiğiniz tüm 
arkadaşlarınız, davetiyenizi kabul veya iptal edinceye kadar listede 
görünür.
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Tüm arkadaşlarınızı veya yalnızca, sizin için popüler olanları 
görüntüleme

Varsayılan olarak yalnızca sizinle sık sohbet eden arkadaşlarınız (popüler 
olanlar) Arkadaş listesinde gösterilir. Ancak, tüm arkadaşlarınızı da 
görüntüleyebilirsiniz.

S Arkadaş listesinde Menü 'ye basın ve Tüm arkadaşlar'a dokunun.
Yalnızca en sık sohbet ettiğiniz arkadaşlarınızın gösterildiği görünüme 
geçmek için menüde En popüler'e dokunun.

Bir arkadaşı popüler yapma
Bir arkadaşınızı, Arkadaş listenizde her zaman görünecek şekilde 
ayarlayabilirsiniz.

1 Arkadaş listesinde, bir arkadaşınızın adına dokunun ve basılı tutun.
Arkadaşınızın adını görmezseniz, Menü 'ye basın ve Tüm 
arkadaşlar'a dokunun. 

2 Açılan menüde Daima arkadaşımı göster'e dokunun.
Bir arkadaşınızı bu listeden kaldırmak için Arkadaş listesinde 
arkadaşınızın adına dokunun ve basılı tutun. Açılan menüde, Otomatik 
arkadaş gösterme'ye dokunun.

Bir arkadaşı engelleme
Arkadaşınızın size mesaj göndermesini engelleyebilirsiniz. Engellendiğinde, 
arkadaşınız Arkadaş listenizden de kaldırılır.

1 Arkadaş listesinde, arkadaşınızın adına dokunun ve basılı tutun.
Arkadaşınızı görmezseniz, Menü 'ye basın ve Tüm arkadaşlar'a 
dokunun. 

2 Açılan menüde Arkadaşımı engelle'ye dokunun.
Engellediğiniz arkadaşlarınızın bir listesini görüntülemek için Arkadaş 
listenizi açın, Menü 'ye basın ve Diğer > Engellenenler'e dokunun. 
Engellenenler listesinde bir arkadaşınızın adına dokunup ardından açılan 
iletişim kutusunda Tamam'a dokunarak, arkadaşınızın engellemesini 
kaldırabilirsiniz.
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Google Talk ayarlarını değiştirme
Google Talk'u bir sohbette aldığınız mesajların içeriğine sahip bir bildirim 
sağlayacak ve ayrıca, bir zil sesi çalacak veya telefonu titretecek şekilde 
yapılandırabilirsiniz.

Google Talk'u, telefonunuzu açtığınızda otomatik olarak oturum açacak 
şekilde de yapılandırabilir ve mobil göstergesinin diğer kişilerin Arkadaş 
listelerinde adınızın yanında görüntülenmesini ayarlayabilirsiniz.

Yeni Google Talk mesajlarına ilişkin bildirimleri yapılandırma
1 Arkadaş listesinde Menü 'ye basın ve Ayarlar'a dokunun.

2 Yeni bir sohbet mesajı geldiğinde Durum çubuğunda bir bildirim alıp 
almayacağınızı ayarlamak için IM bildirimleri seçeneğini işaretleyin veya 
seçenekteki işareti kaldırın.

3 Yeni bir sohbet bildirimi aldığınızda çalması için seçebileceğiniz zil 
seslerinin bir listesini açmak üzere Zil sesi seç'e dokunun.

4 Telefonun yeni bir mesaj bildirimi aldığınızda, yalnızca Sessiz moddayken 
titremesini veya hiç titrememesini ayarlamak için Titreşim'e dokunun.

Yeni arkadaşlık davetiyeleri bildirimlerini yapılandırma
1 Arkadaş listesinde Menü 'ye basın ve Ayarlar'a dokunun.

2 Biri Google Talk'da sizinle arkadaş olmak üzere size bir davetiye 
gönderdiğinde Durum çubuğunda bir bildirim alıp almayacağınıza göre 
Davetiye bildirimleri'ni işaretleyin veya işareti kaldırın.

Mobil göstergesini arkadaşlarınıza göstermek veya arkadaşlarınızdan 
gizleme

1 Arkadaş listesinde Menü 'ye basın ve daha sonra, Ayarlar'a dokunun.

2 Mobil göstergesi'ni işaretleyin ve seçeneğin işaretini kaldırın.
Mobil göstergesi işaretliyse, telefondaki Google Talk uygulamasında 
oturum açtığınızda, arkadaşlarınız Arkadaş listelerinde adınızın yanında 
android'in ana hatlarını görür.

Arkadaşınız, telefonundan Google 
Talk'ta oturum açmıştır.
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Google Talk'ta otomatik olarak oturum açıp açmayacağınızı ayarlama
1 Arkadaş listesinde Menü 'ye basın ve daha sonra, Ayarlar'a dokunun.

2 Otomatik olarak oturum aç'ı işaretleyin ve seçeneğin işaretini kaldırın.
Otomatik olarak oturum aç işaretlendiğinde, telefonunuzu açtığınızda 
Google Talk oturumunuz da açılır.
Google Talk'ta oturum açılması ve uygulamadan çıkış "Oturum açma ve 
Arkadaş listenizi görüntüleme" (sayfa 200) konusunda açıklanmaktadır.
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E-posta
E-posta uygulamasını, Gmail dışındaki hizmetlerde e-posta 
okumak ve göndermek için kullanırsınız. E-posta, uygulamayı 
çeşitli popüler e-posta servis sağlayıcıları için yapılandırmanızı 
kolaylaştıracak bir sihirbazı içerir.

Bu bölümde
"E-posta ve Hesaplar ekranını açma" (sayfa 212)

"İletilerinizi okuma" (sayfa 215)

"İletiyi yanıtlama" (sayfa 217)

"İletilere yıldız ekleme" (sayfa 218)

"İletilerle toplu bir şekilde çalışma" (sayfa 219)

"E-posta oluşturma ve gönderme" (sayfa 220)

"Hesap klasörleriyle çalışma" (sayfa 221)

"İletilerinize imza ekleme" (sayfa 222)

"E-posta hesabı ekleme ve düzenleme" (sayfa 223)

"E-posta hesabı ayarlarını değiştirme" (sayfa 226)
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E-posta ve Hesaplar ekranını açma
E-posta uygulamasını, Gmail dışındaki hizmetlerde e-posta okumak için 
kullanırsınız. 

E-posta'yı açma
S Ana ekrandaki veya Başlatıcı içindeki E-posta simgesine  dokunun.

Bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma" 
(sayfa 41).

E-posta'yı ilk kez açtığınızda, "E-posta hesabı ekleme ve düzenleme" 
(sayfa 223) konusunda açıklandığı şekilde bir e-posta hesabı eklemenize 
yardımcı olacak kurulum sihirbazı açılır.

İlk kurulumdan sonra E-posta uygulaması, görüntülemekte olduğunuz son 
ekranı veya son zamanlarda E-posta'yı kullanmadıysanız Gelen Kutunuzun 
içeriğini (yalnızca bir hesabınız varsa) ya da Hesaplar ekranını (birden çok 
hesabınız varsa) görüntüler.

Ayrıca, Ana ekranınıza bir hesabın Gelen Kutusu için kısayol da 
ekleyebilirsiniz. Böylece, söz konusu Gelen Kutusunu doğrudan Ana 
ekrandan açabilirsiniz. Kısayol eklemeyle ilgili ayrıntılar için bkz. "Ana ekranı 
özelleştirme" (sayfa 45).

Hesaplar ekranını açma
Hesaplar ekranında, Birleştirilmiş Gelen Kutunuz ve e-posta hesaplarınızın 
her biri listelenir. Hesaplarınızın herhangi birinde yıldız işaretli, taslak 
durumunda veya gönderilmemiş iletileriniz varsa, tüm hesaplardaki bu tür 
öğeleri içeren klasörler de görüntülenir.

S Bir klasör ekranından, Menü 'ye basın ve Hesaplar'a dokunun.
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Hesaplar ekranındaki her bir klasör ve hesapta okunmamış iletilerin sayısı 
yeşil veya toplam iletilerin sayısı gri renkte görüntülenir.
Birleştirilmiş Gelen Kutusu klasörü gibi bir birleşik klasöre dokunabilir ve 
içerdiği iletileri görüntüleyebilirsiniz.
Ayrıca, bir hesaba dokunarak ilgili hesabın Gelen Kutusunu veya hesabın 
klasör simgesine dokunarak hesap klasörlerinin listesini 
görüntüleyebilirsiniz.
Varsayılan olarak e-posta gönderdiğiniz hesap, bir onay işaretiyle belirtilir.

Birleştirilmiş Gelen Kutunuzu açma
E-posta uygulamasını birden fazla hesap üzerinden e-posta gönderip alacak 
şekilde yapılandırdıysanız, tüm hesaplara gönderilen tüm iletileri Birleştirilmiş 
Gelen Kutunuzda görüntüleyebilirsiniz.

1 Hesaplar ekranını açın.

2 Birleştirilmiş Gelen Kutusu'na dokunun.
Birleştirilmiş Gelen Kutusundaki iletilerin sol tarafında, hesaba göre 
verilmiş renk kodları bulunur. Burada, Hesaplar ekranınızdaki 
hesaplarınıza verilen renkler kullanılır.

Hesaplarınızın tümüne gönderilmiş 
iletileri içeren Birleştirilmiş Gelen 
Kutunuzu açmak için dokunun.

Yalnızca yıldız işaretli iletilerinizin bir 
listesini açmak için dokunun.

Bir hesabın Gelen Kutusu'nu açmak 
için ilgili hesaba dokunun.

Hesabın klasörlerini listeleyen bir 
ekran açmak için dokunun.
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Telefonunuza hesabınızdaki son e-postaların yalnızca bir kısmı indirilir. IMAP 
veya POP3 hesaplarında önceki iletileri toplu olarak indirmek için e-posta 
listesinin alt kısmındaki Daha fazla ileti yükle'ye dokunun. Exchange 
ActiveSync hesapları için telefonunuzda kaç gün ya da haftalık e-posta 
depolayacağınızı değiştirebilirsiniz; bkz. "E-posta hesabı ekleme ve 
düzenleme" (sayfa 223).

Önceden okunmuş ileti.

Okunmamış bir ileti.

İletiler, gönderildikleri hesaba göre 
renklendirilir.
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İletilerinizi okuma
Birleştirilmiş Gelen Kutunuzdaki veya tek tek hesapların Gelen Kutusu veya 
diğer klasörlerindeki iletileri okuyabilirsiniz.

Yeni bir ileti aldığınızda, E-posta Hesabı ayarlarını kullanarak E-posta 
bildirimlerini kapatmadıysanız Durum çubuğunda da bir bildirim alırsınız.  
E-posta Hesabı ayarlarında, E-posta bildirimlerinin telefonu titreştirip 
titreştirmeyeceğini ayarlayabilir ve bir zil sesi seçebilirsiniz. Bkz. "Hesabın 
ayarlarını değiştirme" (sayfa 225). Bir E-posta bildirimine dokunduğunuzda, 
birleştirilmiş Gelen Kutusu açılır.

İletiyi okuma
1 Birleştirilmiş Gelen Kutusunu, bir hesabın Gelen Kutusunu veya başka bir 

ileti klasörünü açın.

2 Okumak için iletiye dokunun.
İleti, gönderenin kim olduğu, gönderildiği tarih ve ilgili bilgiler üstte ve 
iletinin içeriği altta olacak şekilde bir ekranda açılır.

Klasördeki sonraki veya önceki iletiyi 
okumak için bir oka dokunun.

Gönderenin Google Talk çevrimiçi durumu.

Eki açın veya kaydedin.

İletiyi yanıtlamak veya silmek için dokunun.
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Ekli resimlerin bazıları ileti içinde görüntülenir, diğerlerini açmak için 
düğmeler bulunur. İndirdiğiniz dosyalar telefonunuzun modeline bağlı 
olarak USB depolama biriminde veya SD kartta depolanır.  İndirdiğiniz 
dosyaların görüntülenmesi, yeniden açılması ve silinmesi "İndirilenleri 
yönetme" (sayfa 57) bölümünde açıklanmıştır.
Her bir iletinin göndereninin adının yanında Google Talk'taki çevrimiçi durumu 
gösterilir. Hızlı İletişim'i açmak için bu durum göstergesine dokunabilirsiniz. 
Bkz. "Kişilerinize hızlı bir şekilde bağlantı kurma" (sayfa 48).
Bir iletiye yanıt verebilir, iletiyi yönlendirebilir veya ileti üzerinde başka 
işlemler yapabilirsiniz. Bkz. "İletiyi yanıtlama" (sayfa 217).
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İletiyi yanıtlama
Aldığınız bir iletiyi yanıtlayabilir veya iletebilirsiniz. Ayrıca, iletileri silebilir ve 
diğer yöntemleri kullanarak yönetebilirsiniz.

İletiyi yanıtlama veya yönlendirme
S İletiyi okurken, Yanıtla veya Tümünü yanıtla'ya dokunun.

VEYA
S Menü 'ye basın ve Yanıtla, Tümünü yanıtla veya Yönlendir'e 

dokunun.

Adreslerin (yanıtlarken), konunun ve yanıtlamakta olduğunuz iletinin bir 
kopyasının yer aldığı bir Mesaj Yaz penceresi açılır. 

Bu iletiyi, yeni iletilerde olduğu gibi gönderebilirsiniz. Bkz. "E-posta oluşturma 
ve gönderme" (sayfa 220).

İletiyi okunmadı olarak işaretleme
Okunmuş bir iletiyi, örneğin kendinize iletiyi daha sonra okumanız gerektiğini 
hatırlatmak için okunmadı durumuna geri döndürebilirsiniz. Ayrıca, iletileri 
toplu bir şekilde okunmadı olarak da işaretleyebilirsiniz. Bkz. "İletilerle toplu 
bir şekilde çalışma" (sayfa 219).

S İletiyi okurken, Menü 'ye basın ve Okunmadı olarak işaretle'ye 
dokunun.

İletiyi silme
İletiyi klasöründen silebilirsiniz. Ayrıca, iletileri toplu olarak da silebilirsiniz. 
Bkz. "İletilerle toplu bir şekilde çalışma" (sayfa 219).

S İletiyi okurken Sil'e dokunun.

VEYA
S Menü 'ye basın ve Sil'e dokunun.

Çoğu hesap türünde, silinen iletiler bir Çöp Kutusu klasörüne taşınır. 
Böylece, yanlışlıkla silmeniz durumunda iletiyi geri alabilirsiniz.
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İletilere yıldız ekleme
Önemli bir iletinin takip edilmesini kolaylaştırmak için iletiye yıldız 
ekleyebilirsiniz. İletiye yıldız eklendikten sonra, Hesaplar ekranına Yıldızlı 
klasörü eklenir. Ayrıca, iletilere toplu olarak da yıldız ekleyebilirsiniz (bkz. 
"İletilerle toplu bir şekilde çalışma" (sayfa 219)).

İletiyi yıldızla işaretleme
S İletiyi okurken, başlığındaki yıldıza dokunun.

VEYA
S Bir klasördeki iletilerin listesini görüntülerken, istediğiniz iletiye ait yıldız 

işaretine dokunun.
Yıldız altın rengine  dönüşür.

İletideki yıldız işaretini kaldırma
S Yıldız işaretine tekrar dokunun.

Yıldız işaretli mesajlarınızı görüntüleme
Tüm hesaplarınızdaki yıldız işaretli iletileri içeren bir klasörü açabilirsiniz.

1 Hesaplar ekranını açın.
Bkz. "E-posta ve Hesaplar ekranını açma" (sayfa 212).

2 Yıldızlı'ya dokunun.
Yıldızlı iletilerinizin listesini içeren bir klasör açılır.
Ayrıca, tek bir hesabın Yıldızlı klasörünü de açabilirsiniz. Bkz. "Hesap 
klasörleriyle çalışma" (sayfa 221).
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İletilerle toplu bir şekilde çalışma
İletileri aynı anda toplu bir şekilde silebilir, okunmadı olarak işaretleyebilir 
veya iletilere yıldız ekleyebilirsiniz.

1 Gelen Kutusu veya posta kutusunda, toplu bir şekilde çalışmak istediğiniz 
iletileri işaretleyin.
Bir veya daha fazla iletiyi işaretlediğinizde, Okunmadı olarak işaretle, 
Yıldız ekle ve Sil düğmeleri ekranın alt kısmında görünür.

2 Okunmadı olarak işaretle, Yıldız ekle veya Sil'e dokunun. 
Ayrıca, Menü 'ye basıp Tüm seçimleri kaldır'a da dokunabilirsiniz.
İşleminiz, ileti topluluğunun tamamını etkiler.
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E-posta oluşturma ve gönderme
Kişilerinize veya diğer kişilere veya gruplara e-posta gönderebilirsiniz.

İleti oluşturma ve gönderme
1 Menü 'ye basın ve Oluştur'a dokunun.

2 İletinin gönderileceği adresi belirtin.
Siz metni girerken, Kişilerinizden eşleşen adresler gösterilir. Önerilen bir 
adrese dokunabilir veya yeni bir adres girebilirsiniz. Birden çok adresi 
birbirinden virgüllerle ayırın.
Daha fazla bilgi için bkz. "Kişiler" (sayfa 111).

3 İletinin bir kopyasını veya gizli kopyasını göndermek istediğiniz adresi 
belirtmek için Menü 'ye basın ve Cc/Bcc Ekle'ye dokunun.

4 İletinin konusunu girin.

5 İletinin metnini girin.
Metin girme ve düzenlemeyle ilgili bilgi için bkz. "Ekran klavyesini 
kullanma" (sayfa 32) ve "Metin düzenleme" (sayfa 38).

6 İletiyle bir fotoğraf göndermek için Menü 'ye basın ve Ekle'ye dokunun. 

7 Gönder'e dokunun.
İletiyi göndermeye hazır değilseniz, Taslaklar klasörüne kaydetmek için 
Taslak olarak kaydet'e dokunun. Hesaplar ekranında tüm hesaplara 
ilişkin birleştirilmiş Taslaklar klasörünü veya yalnızca içinde çalışmakta 
olduğunuz hesabın Taslaklar klasörünü açabilirsiniz. Bkz. "Hesap 
klasörleriyle çalışma" (sayfa 221). Çalışmaya devam etmek için Taslaklar 
klasöründeki bir taslak iletisine dokunun. İletinizi göndermeden Geri  
düğmesine basarsanız, iletiniz taslak olarak da kaydedilir.
Gönderilecek iletiyi, kaydedilmiş taslakları da dahil olmak üzere silmek 
için Taslağı Sil'e dokunun.
Bir ağa bağlı değilseniz; örneğin, uçak modunda çalışıyorsanız, 
gönderdiğiniz iletiler tekrar bir ağa bağlanıncaya kadar Giden Kutusu 
klasörünüzde saklanır. Giden Kutusu herhangi bir ileti içeriyorsa, 
Hesaplar ekranında görüntülenir.
AUG-2.3-103-TR Adroid Kullanıcı Kılavuzu



E-posta 221
Hesap klasörleriyle çalışma
Her bir hesabın Gelen Kutusu, Giden Kutusu, Gönderilenler ve Taslaklar 
klasörleri vardır. Hesap servis sağlayıcınız tarafından desteklenen özelliklere 
bağlı olarak, başka klasörleriniz de olabilir.

Hesaba ait klasörleri görüntüleme
1 Hesaplar ekranını açın.

2 Hesabın klasör simgesine dokunun. 
Ayrıca, bir hesabın Gelen Kutusu'nu veya başka bir klasörünü 
görüntülerken, Menü 'ye basıp Klasörler'e dokunarak hesabın 
klasörlerini de açabilirsiniz.
Hesabın Klasörler ekranı, hesaptaki klasörlerin kayan bir listesiyle birlikte 
açılır. Bir klasöre dokunarak, klasörün içerdiği iletilerin bir listesini 
görüntüleyin.

Hesap adı.

Yeşil daireler, klasördeki okunmamış 
iletilerin sayısını belirtir.

Bir klasörün içerdiği iletileri açmak 
için ilgili klasöre dokunun.
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İletilerinize imza ekleme
Bir hesaptan gönderdiğiniz her iletinin sonuna bir veya birkaç satır metin 
ekleyebilirsiniz. Bu metin adınızı, iletişim bilgilerinizi veya "Android tarafından 
gönderilmiştir" ifadesini bile içerebilir.

1 Hesaplar ekranını açın.

2 Ayarlarını değiştirmek istediğiniz hesaba dokunun ve basılı tutun. Açılan 
menüde Hesap ayarları'na dokunun.
Ayrıca, bir hesabın gelen kutusunu görüntülerken Menü 'ye basıp 
Hesap ayarları'na dokunarak da hesaba ilişkin ayarları açabilirsiniz.

3 İmza'ya dokunun.

4 Bir imza girin.

5 Tamam'a dokunun.

6 Ayarları değiştirmeyi tamamladığınızda, Geri  düğmesine basın.

İletilerinizin sonuna eklemek için bir 
imza girin, daha sonra Tamam'a 
dokunun.
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E-posta hesabı ekleme ve düzenleme
E-posta uygulamasını ilk kez açtığınızda, bir e-posta hesabı ayarlamak 
isteyip istemediğiniz sorulur. Bundan sonra, e-posta gönderip almak için 
kullanacağınız başka hesaplar eklemek üzere E-posta uygulamasını 
yapılandırabilirsiniz. Yapılandırdığınız hesaplar, Hesaplar ekranında 
görüntülenir. Bkz. "E-posta ve Hesaplar ekranını açma" (sayfa 212).

E-posta kurulum sihirbazı, IMAP ve POP3'e dayalı olanlar da dahil olmak 
üzere birçok popüler e-posta sistemi için hesaplarınızı ayarlamanıza 
yardımcı olur. Böylece, e-postalarınızı bilgisayarınızdaki Thunderbird, Mac 
Mail, web tarayıcısı veya başka bir e-posta uygulamasında yaptığınız gibi 
okuyabilir ve e-postalarınızla çalışabilirsiniz. Servis sağlayıcınız ek ayarlar 
yapmanızı gerektiriyorsa veya E-posta uygulaması servis sağlayıcınızı 
tanımıyorsa, gerekli ayrıntıları el ile girebilirsiniz. Yine de böyle bir durumda, 
genellikle hesabınıza ilişkin doğru ayarları belirlemek için e-posta servis 
sağlayıcınızla iletişim kurmanız gerekir.

Aynı zamanda bir Microsoft Exchange ActiveSync hesabı (Exchange 2003 
ve 2007) ayarlayarak bilgisayardan Microsoft Outlook kullanır gibi aynı  
e-postayı kullanarak ileti okuyabilir ve çalışabilirsiniz. E-posta Exchange 
ActiveSync hesaplarında kullanıcı adı ve şifre için kimlik doğrulamasını 
destekler ve BT yöneticiniz hesap için ek güvenlik politikaları ayarlayabilir 
(daha fazla bilgi için BT yöneticinizle bağlantı kurun). 

E-posta hesabı ekleme
1 Hesaplar ekranını açın.

Bkz. "E-posta ve Hesaplar ekranını açma" (sayfa 212).

2 Menü 'ye basın ve Hesap ekle'ye dokunun.
E-posta Kurulumu ekranında, e-posta adresinizi ve şifrenizi girin.
İkinci veya daha sonraki bir e-posta hesabı ekliyorsanız, giden tüm iletileri 
göndermek için yeni hesabın kullanılmasına ilişkin seçeneği de 
işaretleyebilirsiniz.

3 İleri'ye dokunun. Veya sihirbazın sizin için yapılandıramadığı e-posta 
hesabı ayarlarını girmeniz gerekiyorsa, Manuel kurulum'a dokunun.
İleri'ye dokunursanız, E-posta uygulaması, posta göndermek ve almak 
üzere hesabınızı doğrulamak için yalnızca e-posta adresinizi ve şifrenizi 
kullanarak e-posta servis sağlayıcınızla iletişim kurmayı dener. Bu, çoğu 
e-posta hizmeti için yeterli olur.
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Servis sağlayıcısına bağlı olarak, sahip olduğunuz e-posta hesabının türü 
sorulabilir. Emin değilseniz, bilgisayarınızda bulunan ve e-posta alıp 
göndermek için kullandığınız uygulamadaki ayarları kontrol edin veya  
e-posta servis sağlayıcınıza danışın.
Sihirbaz, servis sağlayıcınızın ek bilgi gerektirdiğini belirlerse veya 
Manuel kurulum'a dokunduysanız, e-posta hesabı ayrıntılarınızı 
girmeniz istenir. 
Girdiğiniz ayrıntılar, e-posta hizmetinin türüne bağlı olarak farklı olur. Bu 
ayrıntılar, "E-posta hesabı ayarlarını değiştirme" (sayfa 226) konusunda 
açıklanmaktadır. Hesabınız için gereken değerlerle ilgili olarak e-posta 
servis sağlayıcınıza başvurun.
Exchange ActiveSync hesabı ekliyorsanız yeni e-postaları ne sıklıkla ve 
nasıl kontrol etmek istediğinizi, telefonunuzda kaç günlük veya haftalık  
e-posta depolamak istediğinizi ve başka bir kaç seçeneği ayarlamanız 
istenecektir (bkz. "E-posta hesabı ayarlarını değiştirme" (sayfa 226)). 
Aynı zamanda Exchange ActiveSync sunucusundan telefonunuza 
kişilerinizi ve takviminizi senkronize etmek isteyip istemediğiniz de 
sorulur. Bu ayarları daha sonra Kişiler ve Takvim uygulamalarından 
değiştirebilirsiniz. Bkz. "Hesap senkronizasyon ve görüntüleme 
seçeneklerini yapılandırma" (sayfa 133) ve "Takvimleri senkronize etme 
ve görüntüleme" (sayfa 181). 

4 Eklemekte olduğunuz hesap türü tarafından istenen diğer bilgileri girin ve 
Bitti'ye dokunun.

5 Hesap için bir ad girin ve Bitti'ye dokunun.
E-posta uygulaması, e-posta iletilerinizi indirmeye başlar ve uygulamayı, 
yeni hesabınızı kullanarak ileti göndermek ve almak için kullanmaya 
başlayabilirsiniz.
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Hesabın ayarlarını değiştirme
Bir hesaba ilişkin e-postanın ne sıklıkta denetleneceği, yeni postanın size 
nasıl bildirileceği ve hesabın posta göndermek ve almak için kullandığı 
sunucularla ilgili ayrıntılar gibi ayarları değiştirebilirsiniz.

1 Hesaplar ekranını açın.

2 Ayarlarını değiştirmek istediğiniz hesaba dokunun ve basılı tutun. Açılan 
menüde Hesap ayarları'na dokunun.
Ayrıca, bir hesabın gelen kutusunu görüntülerken Menü 'ye basıp 
Hesap ayarları'na dokunarak da hesaba ilişkin ayarları açabilirsiniz.
Değiştirebileceğiniz ayarların açıklamaları için bkz. "E-posta hesabı 
ayarlarını değiştirme" (sayfa 226).

3 Ayarları değiştirmeyi tamamladığınızda, Geri  düğmesine basın.

E-posta hesabını silme
1 Hesaplar ekranını açın.

Bazı E-posta ekranlarında, Menü 'ye basıp Hesaplar'a 
dokunabilirsiniz.

2 Silinecek hesaba dokunun ve basılı tutun.

3 Açılan menüde Hesabı kaldır'a dokunun.

4 Hesabı silmek istediğinizi onaylamak için iletişim kutusunda Tamam'a 
dokunun.
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E-posta hesabı ayarlarını değiştirme
Oluşturma işlemi sırasında veya daha sonra, her bir e-posta hesabı için 
aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz. Bkz. "E-posta hesabı ekleme ve 
düzenleme" (sayfa 223).

Bu ayarlar yalnızca çalışmakta olduğunuz hesap için geçerlidir. Başka bir  
e-posta hesabına ilişkin ayarları değiştirmek için hesaplar arasında geçiş 
yapmanız gerekir (bkz. "E-posta ve Hesaplar ekranını açma" (sayfa 212)).

Hesap ayarları
Hesap adı  Hesaplar ve Klasörler ekranlarında göründüğü şekliyle hesabın adı.

Adınız  Kullanıcıların sizden e-posta aldıklarında göründüğü şekliyle adınız.

İmza  Bu hesaptan gönderdiğiniz iletilerin sonuna eklenecek bir imzayı 
girebileceğiniz iletişim kutusunu açar. Bkz. "İletilerinize imza ekleme" 
(sayfa 222).

Gelen kutusunu denetleme sıklığı  E-posta uygulamasının, bu hesaba 
gönderilen yeni e-postaları ne sıklıkta denetleyeceğini ayarlayabileceğiniz bir 
iletişim kutusu açar.

Senkronize edilecek miktar  Exchange ActiveSync hesaplarında, 
telefonda kaç günlük veya haftalık e-postanın depolanacağını 
ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusunu açar.

Varsayılan hesap  Belirli bir hesaba ilişkin e-postaları görüntülemiyor 
veya bu e-postalarla çalışmıyorken e-posta oluşturmak ve göndermek için bu 
hesabın giden e-posta sunucusunu kullanın.

E-posta bildirimleri  Bu hesaba gönderilen yeni e-postalar aldığınızda, 
bildirim almak isteyip istemediğinizi ayarlayın.

Zil sesini seç  Bu hesaba ilişkin bir e-posta bildirimi aldığınızda çalacak 
bir zil sesi seçin.

Titreşim  Bu hesaba ilişkin bir e-posta bildirimi aldığınızda telefonun 
yalnızca Sessiz moddayken titremesini veya hiç titrememesini 
ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusunu açar.

Gelen ayarlar  Bu hesaba gelen e-postaların alınma şekline ilişkin 
ayarları yapılandırabileceğiniz bir ekranı açar. Bkz. "Gelen sunucu 
ayarları" (sayfa 227).
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Giden ayarlar  Bu hesaptan nasıl e-posta göndereceğinize ilişkin ayarları 
yapılandırabileceğiniz bir ekran açılır. (Microsoft Exchange ActiveSync 
hesaplarının ayrı giden sunucu ayarları bulunmaz.) Bkz. "Giden sunucu 
ayarları" (sayfa 230).

Kişileri senkronize et  Kişileri senkronize edebilen hesaplarda, bu 
hesaptaki kişilerin telefonunuzla senkronize edilmesi için bu seçeneği 
işaretleyin. Bkz. "Hesap senkronizasyon ve görüntüleme seçeneklerini 
yapılandırma" (sayfa 133).

Takvimi senkronize et  Takvimleri senkronize edebilen hesaplarda, bu 
hesaptaki takvim etkinliklerinin telefonunuzla senkronize edilmesi için bu 
seçeneği işaretleyin. Bkz. "Hesap senkronizasyon ve görüntüleme 
seçeneklerini yapılandırma" (sayfa 133).

Gelen sunucu ayarları
Hesabınızın gelen ayarları hesabın e-posta hizmetinin türüne bağlı olarak 
farklılık gösterir: Exchange ActiveSync, IMAP, veya POP3.

Microsoft Exchange ActiveSync hesaplarının ayarları:

Alan adı\\Kullanıcı adı Exchange ActiveSync sunucunuz bir alan 
adı vermenizi gerektiriyorsa bunu ters eğik 
çizgiden önce girin. Aksi takdirde yalnızca 
kullanıcı adınızı (e-posta adresinizde 
@example.com bölümünden önceki bölüm) 
ters eğik çizgiden sonra girin. (Yalnızca 
kullanıcı adınızı giriyorsanız ters eğik çizgi 
isteğe bağlıdır; E-posta, sunucu ile iletişim 
kurarken alan adları ve kullanıcı adları için 
doğru sözdizimini girer.)

Şifre E-posta hesabınızın şifresi.

Sunucu Exchange ActiveSync sunucusunun tam 
çözümlenmiş ana makine adı, örneğin 
owa.example.com.

Güvenli bağlantıyı kullan 
(SSL)

Exchange ActiveSync sunucunuz sunucuya 
güvenli bir şekilde bağlanmanızı gerektiriyorsa 
veya siz güvenli olarak bağlanmayı tercih 
ediyorsanız bu seçeneği işaretleyin.
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IMAP hesaplarına ilişkin ayarlar:

Tüm SSL sertifikalarını 
kabul et

Exchange ActiveSync sunucunuzdan gelen 
kendinden imzalı, eski veya bir şekilde  
E-posta uygulaması tarafından kabul 
edilmeyen bir sunucu sertifikasını kabul 
etmek istiyorsanız bu seçeneği işaretleyin.

Kullanıcı adı E-posta servis sağlayıcınızın 
gereksinimlerine bağlı olarak, tam e-posta 
adresiniz veya yalnızca kullanıcı adınız  
(e-posta adresinizdeki @example.com'dan 
önceki bölüm).

Şifre E-posta hesabınızın şifresi.

IMAP sunucusu E-posta servis sağlayıcınızın IMAP 
sunucusunun tam olarak çözümlenmiş alan 
adı; örneğin, imap.example.com.

Bağlantı Noktası Bu alanda tipik sunucu bağlantı noktası 
numarasının otomatik olarak girilmesi için 
öncelikle Güvenlik türü'nü ayarlayın. Veya 
e-posta servis sağlayıcınız tarafından 
gerekli tutulması durumunda, farklı bir 
bağlantı noktası numarası girin.

Güvenlik türü E-posta servis sağlayıcınızın gerektirdiği 
güvenlik türünü seçin. IMAP sunucunuzdan 
gelen kendinden imzalı, eski veya bir 
şekilde E-posta uygulaması tarafından 
kabul edilmeyen bir sunucu sertifikasını 
kabul etmek üzere güvenlik türünüz için 
(Tüm sertifikaları kabul et) seçeneğini 
belirleyin.

IMAP yolu öneki E-posta servis sağlayıcınız tarafından belirli 
bir önek girmeniz talimatı verilmediyse boş 
bırakın.
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POP3 hesaplarına ilişkin ayarlar:

Kullanıcı adı E-posta servis sağlayıcınızın 
gereksinimlerine bağlı olarak, tam e-posta 
adresiniz veya yalnızca kullanıcı adınız  
(e-posta adresinizdeki 
@example.com'dan önceki bölüm).

Şifre E-posta hesabınızın şifresi.

POP3 sunucusu E-posta servis sağlayıcınızın POP3 
sunucusunun tam olarak çözümlenmiş 
alan adı; örneğin, pop3.example.com.

Bağlantı Noktası Bu alanda tipik sunucu bağlantı noktası 
numarasının otomatik olarak girilmesi için 
öncelikle Güvenlik türü'nü ayarlayın. 
Veya e-posta servis sağlayıcınız 
tarafından gerekli tutulması durumunda, 
farklı bir bağlantı noktası numarası girin.

Güvenlik türü E-posta servis sağlayıcınızın gerektirdiği 
güvenlik türünü seçin. POP3 
sunucunuzdan gelen kendinden imzalı, 
eski veya bir şekilde E-posta uygulaması 
tarafından kabul edilmeyen sunucu 
sertifikalarını kabul etmek üzere güvenlik 
türünüz için (Tüm sertifikaları kabul et) 
seçeneğini belirleyin.

E-postayı sunucudan sil E-posta uygulamasında sildiğiniz 
e-postaların, e-posta servis sağlayıcısının 
kendi sunucusundan da silinmesini veya 
sunucudaki e-postaların hiçbir zaman 
silmemesini sağlamak üzere E-posta 
uygulamasını yapılandırmak için kullanın. 
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Giden sunucu ayarları
E-posta almak için bir IMAP veya POP3 hesabı kullanıyorsanız, genellikle bu 
hesaptan e-posta göndermek için bir SMTP sunucusu kullanırsınız. Microsoft 
Exchange ActiveSync hesaplarının ayrı giden sunucu ayarları bulunmaz.

SMTP sunucusu E-posta servis sağlayıcınızın SMTP 
sunucusunun tam olarak çözümlenmiş 
alan adı; örneğin, smtp.example.com.

Bağlantı Noktası Bu alanda tipik sunucu bağlantı noktası 
numarasının otomatik olarak girilmesi için 
öncelikle Güvenlik türü'nü ayarlayın. 
Veya e-posta servis sağlayıcınız 
tarafından gerekli tutulması durumunda, 
farklı bir bağlantı noktası numarası girin.

Güvenlik türü E-posta servis sağlayıcınızın gerektirdiği 
güvenlik türünü seçin. SMTP 
sunucunuzdan gelen kendinden imzalı, 
eski veya bir şekilde E-posta uygulaması 
tarafından kabul edilmeyen bir sunucu 
sertifikasını kabul etmek üzere güvenlik 
türünüz için (Tüm sertifikaları kabul et) 
seçeneğini belirleyin.

Oturum açılmasını 
gerektiriyor

E-posta servis sağlayıcınız e-posta 
göndermek için SMTP sunucunuza ilişkin 
bir kullanıcı adı ve şifre girmenizi 
gerektiriyorsa, bu seçeneği işaretleyin.

Kullanıcı adı SMTP sunucusundaki kullanıcı adınız (bu 
kullanıcı adı, gelen postaya ilişkin POP3 
veya IMAP sunucusundaki kullanıcı 
adınızla aynı olmayabilir). Yalnızca 
Oturum açılmasını gerektiriyor seçeneği 
işaretliyse görünür.

Şifre SMTP sunucusundaki şifreniz (bu kullanıcı 
adı, gelen postaya ilişkin POP3 veya IMAP 
sunucusundaki şifrenizle aynı olmayabilir). 
Yalnızca Oturum açılmasını gerektiriyor 
seçeneği işaretliyse görünür.
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Mesajlaşma
Arkadaşlarınızla cep telefonları üzerinden kısa mesaj (SMS) ve 
multimedya mesajı (MMS) alıp vermek için Mesajlaşma 
uygulamasını kullanabilirsiniz.

Bu bölümde
"Mesajlaşma'yı açma" (sayfa 232)

"Mesaj alıp verme" (sayfa 233)

"Mesajlaşma ayarlarını değiştirme" (sayfa 237)
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Mesajlaşma'yı açma

Mesajlaşma'yı açma
S Ana ekrandaki veya Başlatıcı içindeki Mesajlaşma simgesine  

dokunun.
Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapmayla ilgili daha 
fazla bilgi edinmek için bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında 
geçiş yapma" (sayfa 41).
Yeni bir mesaj oluşturabileceğiniz veya devam eden bir mesaj dizisini 
açabileceğiniz Mesajlaşma penceresi görüntülenir.

S Yeni bir kısa mesaj veya multimedya mesajı başlatmak için Yeni mesaj'a 
dokunun.

S Açmak için mevcut bir mesaj dizisine dokunun.
Mesajların oluşturulması ve yanıtlanması, "Mesaj alıp verme" (sayfa 233) 
konusunda açıklanmaktadır.

Bir mesaj dizisini Mesajlaşma penceresinden silme
1 Mesaj dizisine dokunun ve basılı tutun.

2 Açılan menüde Mesaj dizisini sil'e dokunun.
Ayrıca, penceredeki tüm mesaj dizilerini silmek için Menü 'ye basabilir 
ve Mesaj dizilerini sil'e dokunabilirsiniz.

Yeni bir kısa mesaj veya multimedya 
mesajı oluşturmak için dokunun.

Devam eden bir mesaj dizisini açmak 
için ilgili mesaj dizisine dokun.
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Mesaj alıp verme
160 karaktere kadar kısa mesajları (SMS) diğer cep telefonlarına 
gönderebilirsiniz. Karakter sınırını geçtikten sonra yazmaya devam 
ederseniz, mesajınız bir mesaj dizisi şeklinde iletilir.

Multimedya mesajları (MMS) metin ve resim, kayıtlı ses, ses dosyası, video 
veya resim slayt gösterisi içerebilir. 

Bir mesajı telefon numarası yerine e-posta adresine gönderirseniz, 
Mesajlaşma uygulaması o mesajı otomatik olarak multimedya mesajına 
dönüştürür, konu veya medya dosyası ekler.

Kısa mesaj gönderme
1 Mesajlaşma ekranında Yeni mesaj'a dokunun.

2 Alıcı: alanına bir cep telefonu numarası girin.
Siz telefon numarasını yazarken, eşleşen kişiler görünür. Önerilen bir 
alıcıya dokunabilir veya telefon numarasını girmeye devam edebilirsiniz.
Ayrıca, cep telefonu numarası olan bir kişinin adını da girebilirsiniz.

3 Mesajınızı yazmaya başlamak için giriş metin kutusuna dokunun.

Bir cep telefonu numarası veya cep telefonu 
numarası olan bir kişinin adını girin.
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Smiley tuşuna dokunup basılı tutarak ve sonra bir smiley'e dokunarak 
ekran klavyesinden smiley simgesi (ifade) girebilirsiniz. Ayrıca, kayan bir 
ifade listesi açmak için Menü 'ye basıp Smiley ekle'ye de 
dokunabilirsiniz.
160 karakter sınırına yaklaştığınızda, metin kutusunun sağ üst köşesinde 
bir sayaç görünür ve size kaç karakterinizin kaldığını bildirir. Bu sınırı 
aşarsanız, yeni bir mesaj oluşturulur ve bu mesaj, alındığında, öncesinde 
gönderilen mesajlarla birleştirilir.
Bir mesaj oluştururken Geri  düğmesine basarsanız mesaj, 
Mesajlaşma pencerenizde bir taslak olarak kaydedilir. Oluşturmaya 
devam etmek için mesaja dokunun.

4 Gönder'e dokunun.
Mesaj penceresi açılarak adınız ve ardından mesaj görüntülenir. Yanıtlar 
pencerede görünür. Başka mesajlar görüntüleyip gönderdikçe, bir mesaj 
dizisi oluşturulur.
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Multimedya mesaj oluşturma ve gönderme
1 Mesajlaşma ekranında Yeni mesaj'a dokunun.

2 Alıcı: alanına bir cep telefonu numarası veya e-posta adresi girin.
Siz yazarken, eşleşen kişiler görünür. Önerilen bir kişiye dokunabilir veya 
yazmaya devam edebilirsiniz.
Ayrıca, cep telefonu numarası olan bir kişinin adını da girebilirsiniz.

3 Mesajınızı yazmaya başlamak için giriş metin kutusuna dokunun.

4 Mesaj konusunu eklemek için Menü 'ye basın ve Konu ekle'ye 
dokunun.

5 Mesaja eklenecek medya dosyası türüne dokunabileceğiniz menüyü 
açmak için Menü 'ye basın ve Ekle'ye dokunun.
Resimler'e dokunursanız, eklemek üzere bir resme dokunmanız istenir.
Resim çek'e dokunursanız, fotoğraf çekip ekleyebilmeniz için Kamera açılır.
Videolar'a dokunursanız, eklemek üzere bir videoya dokunmanız istenir.
Video çek'e dokunursanız, video çekip ekleyebilmeniz için Video 
Kamera açılır.
Ses'e dokunursanız, eklemek üzere bir zil sesine dokunmanız istenir.
Ses kaydet'e dokunursanız, konuşarak kaydedeceğiniz bir mesaj 
ekleyebileceğiniz bir ekran açılır.
Slayt gösterisi'ne dokunursanız, mesaja eklemek üzere fotoğrafları en 
fazla 10 slayttan oluşan bir slayt gösterisinde birleştirebileceğiniz bir 
ekran açılır.
Medya ekini önizlemek veya kaldırmak için Mesaj Oluşturma ekranındaki 
düğmeleri kullanın.

6 MMS Gönder'e dokunun.

Aldığınız mesajları yanıtlama
Mesaj penceresinde çalışıyorsanız, aldığınız mesajlar bu pencerede 
görüntülenir.

Aksi takdirde, yeni mesaj bildirimi alırsınız ve Durum çubuğunda yeni mesaj 
simgesi görünür. Bkz. "Bildirimleri yönetme" (sayfa 30).

Yeni mesaj bildirimine dokunduğunuzda, mesajı yanıtlayabileceğiniz Mesaj 
penceresi açılır.
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Otomatik al seçeneği işaretlenmemişse, mesajı görüntülemek için İndir'e 
dokunmanız gerekir. Bkz. "Mesajlaşma ayarlarını değiştirme" (sayfa 237).

Mesajda bir medya dosyası varsa, dosyayı görüntülemek, izlemek veya 
dinlemek için Yürüt'e dokunun. Mesajları SD karta veya USB depolama 
birimine (telefonunuzun modeline bağlı) kaydetme seçeneğini içeren bir 
menü açmak için medya dosyasına dokunup basılı tutun.

S Mesaj ve gönderen bilgileriyle ilgili çeşitli seçeneklerin bulunduğu bir 
menüyü açmak için bir mesaja dokunun ve basılı tutun.
Bu seçeneklerin çoğu bu bölümde açıklanmaktadır.

Mesaj yönlendirme
1 Mesaj penceresindeki bir mesaja dokunun ve basılı tutun.

2 Açılan menüde Yönlendir'e dokunun.

3 Mesaj için bir alıcı girin ve isterseniz, içeriği düzenleyin.

4 Gönder'e dokunun.

Mesaj kilitleme
Depolama alanı sınırlarınıza ulaşırsanız, silinmemesi için mesajı 
kilitleyebilirsiniz (bkz. "Depolama ayarları" (sayfa 237)). Kilitli mesaj içeren bir 
mesaj dizisini silmeye çalışırsanız, bu silme işlemini onaylamanız istenir.

1 Mesaj penceresindeki bir mesaja dokunun ve basılı tutun.

2 Açılan menüde Mesajı kilitle'ye dokunun.
Mesajın sağında bir kilit simgesi görünür.
Mesajın kilidini açmak için mesaja dokunup basılı tutun ve daha sonra, 
Mesajın kilidini aç seçeneğine dokunun.

Mesajla ilgili ayrıntıları görüntüleme
1 Mesaj penceresindeki bir mesaja dokunun ve basılı tutun.

2 Açılan menüde Mesaj ayrıntılarını görüntüle'ye dokunun.
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Mesajlaşma ayarlarını değiştirme
Çeşitli Mesajlaşma ayarlarını değiştirebilirsiniz.

S Mesajlaşma ayarlarını değiştirmek için Mesajlaşma penceresini açın, 
Menü 'ye basın ve Ayarlar'a dokunun.

Depolama ayarları
Eski mesajları sil  Kısa mesaj sınırına veya Multimedya mesajı 
sınırına ulaşıldığında, mesaj dizisindeki eski mesajları silmek üzere 
işaretleyin. Tüm mesajları tutmak için seçimleri iptal edin.

Kısa mesaj sınırı  Kısa mesajlardan oluşan bir mesaj dizisine kaydedilecek 
mesaj sayısını ayarlamak için dokunun. Belirtilen sınıra ulaşıldığında, Eski 
mesajları sil seçeneği işaretlenmişse, eski mesajlar silinir.

Multimedya mesajı sınırı  Multimedya mesajlarından oluşan bir mesaj 
dizisine kaydedilecek mesaj sayısını ayarlamak için dokunun. Belirtilen sınıra 
ulaşıldığında, Eski mesajları sil seçeneği işaretlenmişse, eski mesajlar silinir.

Kısa mesaj (SMS) ayarları
İletim raporları  Gönderdiğiniz mesajlara ilişkin iletim raporları almak için 
işaretleyin.

SIM kart mesajlarını yönet  SIM kartınızda saklanan mesajlarla (örn., 
SIM kartı kısa mesaj alıp verdiğiniz başka bir telefonda kullandıysanız) 
çalışabileceğiniz bir pencereyi açmak için dokunun.
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Multimedya mesajı (MMS) ayarları
İletim raporları  Gönderdiğiniz mesajlarla ilgili rapor almak için işaretleyin.

Okundu raporları  Mesajlarınız okunduğunda veya silindiğinde rapor 
almak için işaretleyin.

Otomatik al  Multimedya mesajlarının yalnızca başlığını indirmek için 
seçenekteki işareti kaldırın. Daha sonra, mesajın başlığına dokunarak 
tamamını indirmenizi sağlayacak menüyü açabilirsiniz. Bu seçenek, örneğin, 
yavaş bir veri bağlantısı kullandığınızda, indirdiğiniz veri miktarını 
denetlemeniz için yararlıdır.

Dolaşımda otomatik al  Başka bir operatörün veri ağlarına bağlı 
olduğunuzda, multimedya mesajlarının yalnızca başlığını indirmek için işareti 
kaldırın. Bu seçenek, sözleşmeniz veri dolaşımı konusunda sınırlamalar 
içeriyorsa, beklenmedik ücretleri önleme açısından yararlı olur.

Bildirim ayarları
Bildirimler  Aldığınız her yeni mesajda bir bildirim almak için işaretleyin. 
Bkz. "Bildirimleri yönetme" (sayfa 30).

Zil sesini seç  Yeni mesaj bildirimleri aldığınızda çalacak zil sesini 
seçebileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Titreşim  Telefonu, yalnızca Sessiz moddayken yeni mesaj bildirimi 
aldığınızda titremek veya hiç titrememek üzere ayarlayabileceğiniz bir 
iletişim kutusu açar.
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Tarayıcı
Web sayfalarını görüntülemek ve web üzerindeki bilgileri 
aramak için Tarayıcı kullanırsınız.

Bu bölümde
"Tarayıcıyı Açma" (sayfa 240)

"Web sayfası içinde gezinme" (sayfa 243)

"Web sayfaları arasında gezinme" (sayfa 245)

"Birden çok Tarayıcı penceresiyle çalışma" (sayfa 247)

"Dosya indirme" (sayfa 248)

"Yer işaretleriyle çalışma" (sayfa 250)

"Tarayıcı ayarlarını değiştirme" (sayfa 252)
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Tarayıcıyı Açma
Web'de sörf yapmak için Tarayıcıyı kullanın.

Bazı web sitelerinin iki sürümü vardır: biri bilgisayar tabanlı web tarayıcıları 
için tam boyutludur, diğeri mobil cihazlar içindir. Bu sürümler arasında geçiş 
yapmanıza olanak tanınabilir. Mobil tarayıcıda tam boyutlu sitelerde 
gezinmek, genellikle mobil cihazlarda kullanılmak üzere tasarlanmış sitelere 
göre daha zordur.

Tarayıcıyı Açma
S Ana ekranın alt kısmındaki Telefon simgesine  veya Başlatıcı'daki ya 

da Ana ekrandaki Telefon uygulaması simgesine dokunun.
Bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma" 
(sayfa 41).
Tarayıcı, bir e-postadaki veya kısa mesajdaki bir web bağlantısına 
dokunduğunuzda da açılır.
Tarayıcıyı açtığınızda, görüntülemiş olduğunuz son web sayfası karşınıza 
gelir. Tarayıcıyı son zamanlarda kullanmadıysanız ana sayfanız açılır.
Geçerli sayfanın Web adresi (URL) pencerenin üst kısmında görüntülenir. 
Ancak, mobil bir site, URL çubuğunu yukarı kaydırıp ekranın dışına 
çıkmasına neden olmuş olabilir (böyle bir durumda, URL çubuğunu 
ekrana getirmek için sayfayı aşağı sürükleyin).

Mevcut sayfanın adresi (URL).
Bazı siteler URL çubuğunu yukarı 
kaydırıp ekranın dışına çıkmasına 
neden olabilir, ancak çubuğu tekrar 
görmek için sayfayı aşağı sürükleyebilir 
veya Menü'ye basabilirsiniz.
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Web sayfası açma veya Web'de arama yapma
1 Tarayıcı ekranının üst kısmındaki URL kutusuna dokunun.

URL kutusu görünmüyorsa, Menü 'ye basın veya URL kutusu 
görününceye kadar sayfayı aşağı doğru sürükleyin.

2 Web sayfasının adresini (URL) girin. Veya aramak istediğiniz terimleri 
girin.
Siz metin girerken Web arama motoru Web sayfaları veya sorgularla ilgili 
önerilerde bulunur.
Ses ile arama yapmak için Mikrofon'a da dokunabilirsiniz (bkz. "Sesle 
İşlemleri kullanma" (sayfa 104)).
Kullanmak istediğiniz Web arama motorunu ayarlayabilirsiniz. Bkz. 
"Tarayıcı ayarlarını değiştirme" (sayfa 252). Mikrofon simgesi yalnızca 
Google arama motoru ile kullanılabilir. Diğer arama motorları da arama 
önerileri getirmiyor olabilir.

3 Bir öneriye dokunun veya bir adresi girip ok simgesine  dokunun.
Önerilen bir sayfaya dokunur veya bir adres girip ok simgesine  
dokunursanız, ilgili Web sayfası açılır. 
Önerilen bir sorguya dokunursanız, Web arama motorunuz açılarak 
sonuçlar görüntülenir.

Mevcut sayfayı yenileme
S Menü 'ye basın ve Yenile'ye dokunun.

Web sayfası değişen içerik güncellenerek yeniden açılır.

Sayfanın açılmasını durdurma
Bir web sayfasının açılması çok uzun sürüyorsa veya fikrinizi değiştirirseniz, 
sayfanın açılmasını durdurabilirsiniz.

S URL'in sağındaki İptal simgesine  dokunun.

VEYA
S Menü 'ye basın ve Durdur'a dokunun.
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Mevcut sayfayla ilgili daha fazla bilgi alma
S Menü 'ye basın ve Diğer > Sayfa bilgisi'ne dokunun.

Sayfanın başlığı ve tam adresin (URL) yer aldığı bir iletişim kutusu açılır.

Ana sayfanızı ayarlama
Yeni bir Tarayıcı penceresi açtığınızda ve telefonunuzu yeniden başlatıp 
Tarayıcıyı başlattığınızda veya uzun bir süre kullanmadığınızda ana sayfanız 
açılır.

1 Ana sayfanız olarak ayarlamak istediğiniz sayfaya gidin.

2 Menü 'ye basın ve Diğer > Ayarlar > Ana sayfayı ayarla'ya dokunun.

3 Geçerli sayfayı kullan'a dokunun. Veya farklı bir sayfanın adresini (URL) 
girin.

4 Tamam'a dokunun
Varsayılan olarak bir web sayfasını açmadan yeni Tarayıcı pencereleri 
açmayı tercih ederseniz, bu alanı boş bırakın. Bu, yeni Tarayıcı 
pencerelerinin daha hızlı açılmasını sağlayabilir.
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Web sayfası içinde gezinme
Mobil cihazlar için en iyi duruma getirilen web sayfaları genellikle telefonunuz 
için uygun bir boyutta açılır. Genellikle, bu sayfaların içeriğine zum yapamaz 
veya içeriği kaydıramazsınız. 

Özel olarak mobil cihazlar için tasarlanmayan web sayfaları genel bakış 
modunda açılır, büyük resmi görebilmeniz için sayfa uzaklaştırılır. Sayfaların 
açılış şeklini "Tarayıcı ayarlarını değiştirme" (sayfa 252) başlıklı konuda 
açıklandığı gibi değiştirebilirsiniz.

Web sayfasını kaydırma
S Parmağınızı ekran üzerinde kaydırın.

Web sayfasını yakınlaştırma veya uzaklaştırma
Mobil cihazlar için tasarlanan web sayfalarında yakınlaştırma veya 
uzaklaştırma yapamayabilirsiniz.

1 Zum denetimini  açığa çıkarmak için parmağınızı ekran 
üzerinde hafifçe kaydırın.

2 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için Zum denetiminin yanındaki artı 
veya eksi tarafına dokunun.

Web sayfasının bir bölümünü hızlı bir şekilde yakınlaştırma
Mobil cihazlar için tasarlanan web sayfalarında yakınlaştırma veya 
uzaklaştırma yapamayabilirsiniz.

S Web sayfasının görüntülemek istediğiniz bölümüne iki kez hafifçe vurun.
Söz konusu bölümdeki tüm metni yukarı ve aşağı kaydırarak 
okuyabilmeniz için web sayfası yakınlaştırılır.
Bu görünümde zum düzeyinizi ayarlarsanız, Tarayıcı bu sayfada 
kaldığınız sürece tercihinizi hatırlar.

S Varsayılan zum düzeyine dönmek için tekrar iki kez hafifçe vurun.

S Uzaklaştırmak için bir alana iki parmağınızla aynı anda dokunup 
parmaklarınızı birbirine yaklaştırın; yakınlaştırmak için parmaklarınızı 
birbirinden ayırın. Bir metin sütununu ekrana sığdırmak üzere yeniden 
düzenlemek için (Sayfaları otomatik sığdır seçeneğini "Sayfa içeriği 
ayarları" (sayfa 252) başlıklı konuda açıklandığı gibi işaretlediyseniz), bu 
şekilde yakınlaştırdıktan sonra iki kez hafifçe vurun.
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Web sayfasında metin bulma
1 Menü 'ye basın ve Diğer > Sayfada bul'a dokunun.

2 Aradığınız metni girin.
Siz yazarken, eşleşen karakterlerin yer aldığı ilk kelime ekranda 
vurgulanır ve sonraki eşleşmeler kutuya alınır.

3 Önceki veya sonraki eşleşen kelimeye gitmek ve kelimeyi vurgulamak için 
sol veya sağ oka dokunun.

Önceki veya sonraki eşleşen 
sözcüğe atlamak için dokunun.
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Web sayfaları arasında gezinme
Herhangi bir web tarayıcısında olduğu gibi bir web sayfasındaki bağlantıları 
açabilir, ileri ve geri gidebilir ve göz atma geçmişinizi inceleyebilirsiniz. 
Ayrıca, bağlantılar ve diğer bilgi türleriyle çalışırken bazı kısayollardan da 
yararlanabilirsiniz.

Bağlantı açma
S Bir bağlantıyı açmak için dokunun.

Dokunduğunuz bağlantılar, başvuruda bulundukları web sayfası pencere 
açılıncaya kadar turuncu renkte vurgulanır.

Açtığınız sayfalar arasında geri ve ileri gitme
S Geri  düğmesine basın.

VEYA
S Menü 'ye basın ve İleri'ye dokunun.

Tarayıcı geçmişinizi görüntüleme
Web'e göz atarken Tarayıcınız, daha sonra geri dönerken yolunuzu 
bulmanıza yardımcı olmak için ziyaret ettiğiniz sayfaların kaydını tutar. 
"Tarayıcı ayarlarını değiştirme" (sayfa 252) içinde geçmişinizi temizleyen 
ayar açıklanmaktadır.

1 Ekranın sağ üst köşesindeki yer işareti simgesine  dokunun.

2 Geçmiş sekmesine dokunun.
Ayrıca, Geçmiş sekmesini açmak için bir web sayfasını görüntülerken 
Geri  düğmesini basılı tutabilirsiniz.
Ziyaret ettiğiniz sayfalar kronolojik olarak gruplanır. Yer işareti eklenen 
sayfalar altın renkli bir yıldıza sahiptir. Bir sayfayı yer işaretlerinize 
eklemek veya yer işaretlerinizden kaldırmak için ilgili yıldıza dokunun.

3 Ziyaret ettiğiniz sayfaları görüntülemek için zaman aralığına dokunun.

4 Bir sayfayı açmaya, yer işaretlerine eklemeye veya yer işaretlerinden 
kaldırmaya, paylaşmaya, geçmişinizden kaldırmaya ve sayfayla ilgili diğer 
işlemlere ilişkin seçeneklerin bulunduğu menüyü açmak için listedeki 
sayfaya dokunun ve basılı tutun.

5 Geçmişteki bir sayfayı yeniden açmak için dokunun.
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En sık ziyaret ettiğiniz sayfaları görüntüleme
1 Ekranın sağ üst köşesindeki yer işaretleri simgesine  dokunun.

2 En çok ziyaret edilenler sekmesine dokunun.
En sık ziyaret ettiğiniz sayfalar sırayla listelenir. Yer işareti eklenen 
sayfalar altın renkli bir yıldıza sahiptir. Bir sayfayı yer işaretlerinize 
eklemek veya yer işaretlerinizden kaldırmak için ilgili yıldıza dokunun.

3 Bir sayfayı açmaya, yer işaretlerine eklemeye veya yer işaretlerinden 
kaldırmaya, paylaşmaya, geçmişinizden kaldırmaya ve sayfayla ilgili diğer 
işlemlere ilişkin seçeneklerin bulunduğu menüyü açmak için listedeki 
sayfaya dokunun ve basılı tutun.

4 Açmak için bir sayfaya dokunun.

Bağlantılara, telefon numaralarına ve adreslere ilişkin kısayolları 
izleme

Tarayıcı bazı telefon numaralarının, adreslerin ve doğrudan üzerinde işlem 
yapmak isteyebileceğiniz bilgilerin yanı sıra bağlantıları da tanır.

S Bir bağlantıyla ilgili açma, yer işareti ekleme, kaydetme ve e-posta 
aracılığıyla gönderme kısayollarının bulunduğu bir menüyü açmak için 
bağlantıya dokunun ve basılı tutun.

S Bir telefon numarasına dokunarak Telefon uygulamasını girilen 
numarayla açın.
Bkz. "Sesli arama yapma ve sonlandırma" (sayfa 80).

S Bir sokak adresini Haritalar'da açmak için sokak adresine dokunun.
Daha fazla bilgi için bkz. "Google Haritalar, Navigasyon, Rehber ve 
Latitude" (sayfa 255).
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Birden çok Tarayıcı penceresiyle çalışma
Aynı anda en fazla sekiz Tarayıcı penceresi açabilir ve bu pencereler 
arasında geçiş yapabilirsiniz.

Yeni bir Tarayıcı penceresi açma
S Menü 'ye basın ve Yeni Pencere'ye dokunun.

S Menü 'ye basın ve Pencereler'e dokunun. Açılan ekranda, Yeni 
pencere'ye dokunun.
Yeni pencereler ana sayfanızla açılır.

Tarayıcı pencereleri arasında geçiş yapma
1 Menü 'ye basın ve Pencereler'e dokunun.

Açık pencereleriniz görüntülenir.

2 Açmak için bir pencereye dokunun.

Bir Tarayıcı penceresini kapatma
1 Menü 'ye basın ve Pencereler'e dokunun.

Tüm açık pencereler, kayan bir küçük resim listesinde görüntülenir.

2 Pencereyi kapatmak için penceredeki Kapat Kutusu'na  dokunun.

Yeni bir pencere açmak için dokunun.

Bir pencereyi kapatmak için dokunun.

Mevcut bir pencereyi açmak için dokunun.
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Dosya indirme
Web sayfalarından dosyaları ve hatta, uygulamaları indirebilirsiniz. 
İndirdiğiniz dosyalar telefonunuzun modeline bağlı olarak USB depolama 
biriminde veya SD kartta depolanır. İndirdiğiniz dosyaların görüntülenmesi, 
yeniden açılması ve silinmesi "İndirilenleri yönetme" (sayfa 57) bölümünde 
açıklanmıştır.

Web'den veya e-postadan uygulamaların yüklenmesine izin verme
Varsayılan olarak, telefonunuz web'den indirdiğiniz veya bir e-posta iletisiyle 
aldığınız uygulamaların kurulmasını önleyecek şekilde yapılandırılmıştır. 

Uyarı! Web'den indirilen uygulamalar bilinmeyen kaynaklardan alınmış olabilir. 
Telefonunuzu ve kişisel verilerinizi korumak için yalnızca Android Market gibi 
güvenilen kaynaklardaki uygulamaları indirin.

1 Ana Ekran 'a, daha sonra Menü 'ye basın ve Ayarlar > 
Uygulamalar'a dokunun.

2 Bilinmeyen kaynaklar seçeneğini işaretleyin.

3 Market dışındaki kaynaklardan uygulama indirmeye izin vermek 
istediğinizi onaylamak için iletişim kutusunda Tamam'a dokunun.

Dosya indirme
Farklı web sayfaları, resimlerin, dokümanların, uygulamaların ve diğer 
dosyaların indirilmesi için farklı mekanizmalar sunar.

S Bir resme veya bir dosya ya da başka bir web sayfasının bağlantısına 
dokunun ve basılı tutun. Açılan menüde Kaydet'e dokunun.

Dosya, telefondaki bir uygulama tarafından desteklenen biçimdeyse, SD 
kartınıza veya USB depolama birimine indirilir.
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İndirmeyi iptal etme
Bir dosyayı indirme konusundaki fikrinizi değiştirirseniz veya yanlışlıkla bir 
dosyayı indirmeye başlarsanız, devam eden indirme işlemini iptal 
edebilirsiniz.

1 Menü 'ye basın ve Diğer > İndirmeler'e dokunun.

2 Listedeki bir öğeye dokunun ve basılı tutun; açılan menüde, İndirmeyi 
iptal et'e dokunun. Veya Menü 'ye tekrar basın ve Tüm indirmeleri 
iptal et'e dokunun.

İndirdiğiniz dosyaları görüntüleme
S Menü 'ye basın ve Diğer > İndirmeler'e dokunun.

İndirilmiş öğeler uygulaması Tarayıcıdan ve diğer uygulamalardan 
indirilen dosyaların bir listesiyle birlikte açılır.
Bkz. "İndirilenleri yönetme" (sayfa 57).
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Yer işaretleriyle çalışma
Daha sonra hızlı bir şekilde geri dönebilmeniz için web sayfalarına yer işareti 
ekleyebilirsiniz.

Web sayfasına yer işareti koyma
1 Yer işareti eklenecek web sayfasını açın. 

2 Ekranın üst kısmındaki yer işareti simgesine  dokunun (veya 
Menü 'ye basın ve Yer işaretleri'ne dokunun) ve Yer işaretleri 
ekranının üst kısmında bulunan Ekle'ye dokunun.
Ayrıca, Menü 'ye basabilir ve Diğer > Yer işareti ekle'ye 
dokunabilirsiniz. 

3 Gerekiyorsa, adı ve adresi düzenleyin ve Tamam'a dokunun.
Yer işareti, yer işaretleri listenize eklenir.

Yer işaretini açma
1 Ekranın üst kısmındaki yer işareti simgesine  dokunun. 

Veya Menü 'ye basın ve Yer işareti'ne dokunun.
Yer işaretlerinizin ziyaret edilme sıklıklarına göre sıralandığı listeyi içeren 
bir pencere açılır.
Yer işaretleri, varsayılan olarak küçük resim görünümünde gösterilir. Yer 
işaretlerinizi liste olarak görmek için Menü 'ye basın ve Liste 
görünümü'ne dokunun.

2 Açmak için bir yer işaretine dokunun.
Yer işareti, mevcut pencerede açılır. Yeni bir pencerede açmayı tercih 
ederseniz, yer işaretine dokunun ve basılı tutun, daha sonra menüdeki 
Yeni pencerede aç seçeneğine dokunun.

Yer işaretini düzenleme
1 Ekranın üst kısmındaki yer işareti simgesine  dokunun. 

Veya Menü 'ye basın ve Yer işareti'ne dokunun.

2 Düzenlenecek yer işaretine dokunun ve basılı tutun.

3 Menüdeki Yer işaretini düzenle'ye dokunun

4 Açılan iletişim kutusundaki adı veya adresi düzenleyin.

5 Tamam'a dokunun.
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Yer işaretini paylaşma
1 Ekranın üst kısmındaki yer işareti simgesine  dokunun. 

Veya Menü 'ye basın ve Yer işareti'ne dokunun.

2 Paylaşılacak yer işaretine dokunun ve basılı tutun.

3 Menüdeki Bağlantıyı paylaş'a dokunun.

4 Yer işaretini göndermek üzere kullanmak istediğiniz uygulamaya 
dokunun.
Uygulama, yer işaretinin adresi girilmiş olarak açılır.

Ana ekrana yer işareti kısayolu ekleme
Telefonunuzun Ana ekranına, istediğiniz yer işaretini Tarayıcı penceresinde 
açmak için dokunabileceğiniz bir kısayol ekleyebilirsiniz.

1 Telefonunuzun Ana ekranında boş bir noktaya dokunun ve basılı tutun.

2 Kısayol'a dokunun.

3 Yer işaretleri'ne dokunun.

4 Eklemek için bir yer işaretine dokunun.
Yer işareti simgesi Ana ekrana eklenir.

Yer işaretini silme
1 Ekranın üst kısmındaki yer işareti simgesine  dokunun. 

Veya Menü 'ye basın ve Yer işareti'ne dokunun.

2 Silmek için bir yer işaretine dokunun ve basılı tutun.

3 Menüdeki Yer işaretini sil'e dokunun.

4 Tamam'a dokunun.
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Tarayıcı ayarlarını değiştirme
Çeşitli Tarayıcı ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Bunlardan bazılarını gizliliğinizi 
yönetmek için kullanabilirsiniz.

S Tarayıcı ayarları ekranını açmak için Menü 'ye basın ve Diğer > 
Ayarlar'a dokunun.

Sayfa içeriği ayarları
Metin boyutu  Tarayıcının web sayfalarını görüntülerken kullandığı metin 
boyutunu artırabileceğiniz veya azaltabileceğiniz bir iletişim kutusu açılır.

Varsayılan zum  Tarayıcının bir web sayfasını ilk kez açarken 
kullandığı büyütme düzeyini artırabileceğiniz veya azaltabileceğiniz bir 
iletişim kutusu açılır.

Sayfaları genel görünümde aç  Sol üst köşelerini %100 boyutunda 
görüntüleyen web sayfaları açmak için işareti kaldırın. Web sayfalarını 
uzaklaştırılmış bir genel görünümde açmak için işaretleyin.

Metin kodlama  Tarayıcının bir web sayfasındaki metni görüntülerken 
kullandığı karakter kodlaması standardını değiştirebileceğiniz bir iletişim 
kutusu açar.

Pop-up'ları engelle  Siz istekte bulunmadıkça, web sitelerinin pencere 
açmasını engellemek için işaretleyin.

Resimleri yükle  Tarayıcı bir web sayfasını görüntülerken resimlerin 
gösterilmemesi için işareti kaldırın. Bu, web sayfasının daha hızlı 
görüntülenmesini sağlayarak yavaş bağlantılarda yararlı olabilir, ancak birçok 
web sitesi, resimler olmadan yalnızca metinle pek bir anlam ifade etmez.

Sayfaları otomatik sığdır  Tarayıcının metin sunumunu ve web 
sayfalarının diğer öğelerini telefonunuzun ekranına sığacak şekilde optimize 
etmesi için işaretleyin. Bu seçeneği işaretlemeniz, parmaklarınızla zum yaptıktan 
sonra doğrudan ekrana iki kez hafifçe vurursanız, tarayıcının bir metin sütununu 
ekrana sığması için yeniden düzenlemesine de neden olur. Sayfaları bilgisayar 
ekranına yönelik olarak tasarlandıkları şekliyle görüntülemek ve iki kez hafifçe 
vurmanın, zum yapılmış görünüm ile varsayılan görünüm arasında kolayca 
geçişe olanak sağlaması için işareti kaldırın.

Yalnızca yatay görüntü  Sayfaları, telefonu tuttuğunuz yönden bağımsız 
olarak, ekranınızda yatay yönde görüntülemek için işaretleyin.
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JavaScript'i etkinleştir  JavaScript'in web sayfalarında çalıştırılmasını 
önlemek için işareti kaldırın. Birçok web sayfasının düzgün çalışabilmesi için 
telefonunuzda JavaScript'i çalıştırabilmesi gerekir.

Eklentileri etkinleştir  Web sayfalarındaki eklentileri devre dışı bırakmak 
için işareti kaldırın.

Arka planda aç  Bir bağlantıya dokunup basılı tuttuğunuzda ve Yeni 
pencerede aç seçeneğine dokunduğunuzda yeni pencerelerin arka planda 
açılması için işaretleyin. Bu seçenek, indirilmesi ve görüntülenmesi uzun 
süren pencerelerle çalışırken sizin için yararlı olur. Menü 'ye basın, 
Pencereler'e ve daha sonra, görüntülemek için yeni pencereye dokunun. Bu 
şekilde açtığınız yeni pencerelerin, mevcut pencerenin yerinde açılmasını 
tercih ederseniz işareti kaldırın. Bkz. "Tarayıcı pencereleri arasında geçiş 
yapma" (sayfa 247).

Ana sayfayı ayarla  Her açtığınız yeni Tarayıcı penceresinde karşınıza 
gelmesini istediğiniz sayfanın URL'sini girebileceğiniz bir iletişim kutusu açar. 
Yeni Tarayıcı pencerelerinin, varsayılan olarak herhangi bir sayfa yüklemeden 
daha hızlı açılmasını tercih ederseniz, bu iletişim kutusunu boş bırakın.

Gizlilik ayarları
Önbelleği temizle  Tarayıcı, yeniden ziyaret ettiğinizde daha hızlı 
açılabilmeleri için, ziyaret ettiğiniz web sayfalarındaki metinleri ve resimlerini 
saklar. Bu geçici dosyaları silmek için Önbelleği temizle'ye dokunun.

Geçmişi temizle  Tarayıcı ziyaret ettiğiniz web sayfalarını takip eder; 
böylece, bu web sayfalarını daha sonra hızlı bir şekilde bulabilir ve tekrar 
açabilirsiniz. (Bkz. "Tarayıcı geçmişinizi görüntüleme" (sayfa 245).) Bu kaydı 
silmek için Geçmişi temizle'ye dokunun.

Çerezleri kabul et  Size kolaylık olması açısından, birçok web sayfası 
çerez adı verilen dosyaları telefonunuzda saklar, okur ve günceller. Örneğin, 
bazı şifre korumalı siteler, her ziyaretinizde giriş yapmak zorunda 
kalmamanız için çerezleri kullanır. Diğer siteler, çerezleri tercihlerinizi 
hatırlamak için kullanır. Web sayfalarının telefonunuzda çerez saklamasını 
önlemek için işareti kaldırın.

Tüm çerez verilerini temizle  Telefonunuzdaki tüm çerezleri silmek için 
dokunun.

Form verilerini hatırla  Tarayıcı, bir sitedeki bazı form alanlarına 
girdiklerinizi hatırlar ve bu formu bir sonraki kullanışınızda metni yeniden 
girmenize yardımcı olur. Bu özelliği devre dışı bırakmak için işareti kaldırın.
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Form verilerini temizle  Tarayıcının hatırladığı, formlarda girdiğiniz tüm 
bilgileri silmek için dokunun.

Konumu etkinleştir  Konuma özgü içeriğe sahip web sitelerinin, 
telefonunuzun konum bilgilerini kullanarak konumunuzu paylaşmak isteyip 
istemediğiniz sormasına izin vermek için işaretleyin. Bir web sitesine 
konumunuzu sağlamak için Ayarlar uygulamasında konum paylaşımını da 
etkinleştirmiş olmanız gerekir. Bkz. "Gizlilik ayarları" (sayfa 384).

Konum erişimini temizle  Geçmişte konumunuza erişmesine izin 
verdiğiniz web sitelerinin izinlerini temizleyebileceğiniz bir iletişim kutusu 
açar. Bu web siteleri konumunuza erişmek için yine erişim izni isterse, bu izni 
tekrar vermeniz gerekir.

Güvenlik ayarları
Şifreleri hatırla  Tarayıcı, oturum açmanızı gerektiren bazı web 
sayfalarına ilişkin şifrelerinizi hatırlayabilir. Böylece, sonraki ziyaretlerinizde 
bu sayfalara daha hızlı giriş yapabilirsiniz. Tarayıcının şifrelerinizi 
saklamasını önlemek için işareti kaldırın.

Şifreleri temizle  Tarayıcının sakladığı şifreleri silmek için dokunun.

Güvenlik uyarılarını göster  Tarayıcının, eski veya geçersiz sertifikalar 
gibi genel güvenlik sorunlarına sahip web siteleri konusunda sizi uyarmasını 
önlemek için işareti kaldırın.

Gelişmiş ayarlar
Arama motorunu ayarlama  URL kutusuna Web adresleri (URL'ler) 
veya arama terimleri girdiğinizde kullanmak istediğiniz Web arama motorunu 
seçebileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Kullanabileceğiniz arama motorları 
bulunduğunuz yere bağlıdır. Mikrofon simgesi URL kutusu içinde yalnızca 
Google arama motoru kullandığınızda bulunur.

Web sitesi ayarları  Belirli web sitelerine ilişkin gelişmiş ayarları 
görüntüleyebileceğiniz bir ekran açar.

Varsayılana sıfırla  Göz atma geçmişiniz, çerezleriniz, şifreleriniz ve yer 
işaretleriniz de dahil olmak üzere tüm Tarayıcı verilerini silmek ve tüm 
Tarayıcı ayarlarını orijinal değerlerine geri döndürmek için dokunun.
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Google Haritalar, Navigasyon, 
Rehber ve Latitude
Google Haritalar'ı geçerli konumunuzu bulmak, trafiğin 
durumunu gerçek zamanlı olarak görüntülemek, yürüyerek, 
toplu taşıma, bisiklet veya arabayla gitmek üzere ayrıntılı yol 
tarifleri almak ve Google Haritalar Navigasyon (beta) 
hizmetinden yararlanarak seslendirmeli, turn-by-turn araç sürme 
talimatlarıyla gezinmek için kullanırsınız.

Posta adreslerini, yer işaretlerini, işletmelerin yerlerini 
bulabilirsiniz ve bu önemli noktaları bir sokak haritası veya uydu 
görüntüsü üzerinde konumlayabilirsiniz. Bazı bölgelerde 
işletmelerin ve mahallelerin sokak düzeyindeki görünümünü 
görebilirsiniz. Google Latitude ile arkadaşlarınızın konumlarını 
haritalarınız üzerinde görüntüleyebilir ve kendi konumunuz ile 
diğer bilgileri arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Google Haritalar uygulaması ayrıca Google Rehber, 
Navigasyon (Beta) ve Latitude'a hızlı erişim için üç özellik içerir; 
bunlar Başlatıcı'da uygulama simgeleri olarak görüntülenir.

Google Haritalar her konum için bilgi içermez.
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Bu bölümde
"Google Haritalar'ı açma" (sayfa 257)

"Konumum ve konum hizmetlerini görme" (sayfa 258)

"Yerleri arama, keşfetme ve yıldızla işaretleme" (sayfa 260)

"Başlatıcı içindeki Rehber özelliğini kullanma" (sayfa 263)

"Harita katmanlarını değiştirme" (sayfa 264)

"Yol tarifleri alma" (sayfa 266)

"Google Haritalar Navigasyon (Beta) ile gezinme" (sayfa 267)

"Rotanızı önizleme ve görüntülerini değiştirme" (sayfa 269)

"Google Latitude ile arkadaşlarınızı bulma" (sayfa 272)
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Google Haritalar'ı açma
Android için Google Haritalar, Google Haritalar'ın yanı sıra Latitude, 
Navigasyon ve Rehber bileşenlerini içerir. Bunların her biri Google Haritalar 
içinde Başlatıcı'da ayrı kısayollar şeklinde sunulur.

Google Haritalar'ı açma
S Başlatıcı'daki veya Ana ekrandaki Google Haritalar  simgesine 

dokunun.
Özellikleri Google Haritalar'dan bağımsız olarak kullanma ile ilgili daha 
fazla bilgi için bkz. "Google Latitude ile arkadaşlarınızı bulma" (sayfa 
272), "Google Haritalar Navigasyon (Beta) ile gezinme" (sayfa 267) ve 
"Başlatıcı içindeki Rehber özelliğini kullanma" (sayfa 263).

Haritayı taşıma
S Haritayı parmağınızla sürükleyin.

Haritaya zum yapma
S Zum denetiminin yanındaki artı veya eksi işaretine dokunun.

VEYA
S Harita üzerindeki bir konumu yakınlaştırmak için bir parmağınızla konuma 

iki kez hafifçe vurun; konumu uzaklaştırmak için iki parmağınızla bir kez 
hafifçe vurun.

VEYA
S Bir alana iki parmağınızla aynı anda dokunun ve alanın yakınlaştırmak 

için parmaklarınızı birbirinden ayırın, uzaklaştırmak için parmaklarınızı 
birbirine yaklaştırın.
Tüm zum düzeyleri, tüm konumlarda kullanılamayabilir.
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Konumum ve konum hizmetlerini görme
Google Haritalar'daki Konumum özelliği konumunuzu saptamak için çeşitli 
yöntemler kullanır ve haritayı mevcut yaklaşık konumunuza göre 
ortalamanızı sağlar.

Konum hizmetlerini etkinleştirme
Google Haritalar'da konumunuzu görüntüleyebilmeniz ve yerel kaynakları 
bulmak üzere konumunuzu kullanabilmeniz için konum hizmetlerinizi açmış 
olmanız gerekir.

1 Ana Ekran 'a, ardından Menü 'ye basın ve Ayarlar > Konum ve 
güvenlik'e dokunun.

2 Kullanmak istediğiniz Konumum seçeneklerini işaretleyin.
Telefonun kablosuz ve mobil ağları kullanarak yaklaşık konumunuzu 
belirlemesini sağlamak için Kablosuz ağları kullan'ı işaretleyin.
Telefonunuzun konumunuzu sokak düzeyinde doğrulukla belirlemesini 
sağlamak için GPS uydularını kullan'ı işaretleyin. (GPS en iyi, gökyüzü 
açık olduğunda çalışır.)

Konumunuzu görüntüleme
S Arama çubuğunda Konumum  simgesine dokunun.

Harita, konumunuzu belirten mavi bir ok işareti merkezde olacak şekilde 
görüntülenir. Okun çevresindeki mavi bir daire, gerçek konumunuzun 
dairenin içinde bir yer olduğunu belirtir.
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Etkinleştirdiğiniz Konumum seçeneklerine bağlı olarak farklı yaklaşım 
dereceleri görürsünüz. Bunlar arasında en yüksek doğruluğu GPS 
uyduları sağlarken, bunu kablosuz ağlar ve sonra hücresel ağlar izler.
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Yerleri arama, keşfetme ve yıldızla işaretleme
Google Haritalar ile çevrenizdeki dünyayı keşfedersiniz. Bir konumu 
arayabilir veya Rehber özelliğini kullanarak çevrenizdeki alana göz 
atabilirsiniz.

Arama
1 Arama kutusuna, aradığınız yeri girin. Adres, şehir, işletme veya kuruluş 

türü girebilirsiniz; örneğin, "Ankara'daki müzeler".

2 Aramak için Git'e dokunun.
Siz bilgileri girerken, önceki aramalarınızdan ve popüler aramalardan 
alınan öneriler arama kutusunun altında, bir listede görüntülenir. Bir 
öneriyi aramak için öneriye dokunabilirsiniz.

Arama sonuçlarını görüntüleme
Aramadan sonra sonuçlar harita üzerinde harf etiketi taşıyan işaretçilerle 
gösterilir.

S İşaretçiye dokununca bir balon açılır; burada konum hakkında özet bilgi 
veren bir etiket bulunur.

S Yol tariflerini almaya ek olarak, daha fazla bilginin yer aldığı bir ekranı 
açmak için balona dokunun.
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Konum ayrıntılarını görüntüleme
Harita üzerindeki bir alanla ilgili adres ve diğer bilgileri alabilirsiniz. Bilgi 
miktarı konuma bağlıdır.

S Bir konuma, yıldıza veya etiketli bir özelliğe dokunup basılı tutun ya da 
haritadan bir arama sonucu seçin.
Konumun üzerinde bir balon açılır. Balonun içinde konumun adresi ve 
varsa, Sokak Görünümü'ne ait küçük resim bulunur.

S Konumla ilgili daha fazla bilgi edinmek üzere kullanabileceğiniz araçların 
bulunduğu ekranı açmak için bir balona dokunun.
Bu ekranda yol tarifleri veya gezinme bilgisi alabilir, telefon çağrısı 
yapabilir, Sokak Görünümü'nü keşfedebilir ve bir yer hakkındaki görüşleri 
ve oylamaları okuyabilirsiniz.

Konumu yıldızla işaretleme ve işareti kaldırma
Harita üzerindeki herhangi bir konumu veya etiketli bir özelliği, 
telefonunuzdan veya web üzerinden Google Haritalar'da oturum açtığınızda 
kolayca bulabilmek için yıldız ile işaretleyebilirsiniz. 
AUG-2.3-103-TR Adroid Kullanıcı Kılavuzu



Google Haritalar, Navigasyon, Rehber ve Latitude 262
1 Harita üzerindeki bir konuma veya etiketli özelliğe dokunun ve basılı 
tutun.

2 Açılan balona dokunun.

3 Konumu yıldız ile işaretlemek için ekranın üst kısmındaki gri yıldız 
işaretine  dokunun (veya bu konumdaki yıldız işaretini kaldırmak için 
altın rengi yıldız işaretine dokunun).

Yıldız işaretli yerlerin listesini görüntüleme
Yıldız işaretli konumlarınızın bir listesini açabilir ve böylece, haritadaki yıldız 
işaretli bir konuma hızlı bir şekilde gidebilirsiniz. Liste, telefondan veya web 
üzerinden Haritalar'da oturum açtığınızda yıldız eklediğiniz konumları içerir.

1 Haritayı görüntülerken, Menü 'ye basın ve Diğer > Yıldızlı Yerler'e 
dokunun.
Yıldız işaretli öğelerinizin ve adreslerinin listesi açılır. Listeyi güncellemek 
için Menü 'ye basabilir ve Yenile'ye dokunabilirsiniz.
Listedeki konumu harita üzerinde görüntülemek için ilgili konuma 
dokunun.

Arama geçmişini temizleme
Google Haritalar aradığınız öğeleri daha sonra tekrar aramayı kolaylaştırmak 
için depolar. Arama geçmişinizi Ayarlar uygulamasından temizleyebilirsiniz.

1 Ana Ekran 'a, daha sonra Menü 'ye basın ve Ayarlar > 
Uygulamalar >Uygulamaları yönet'e dokunun.

2 Tümü sekmesine dokunun.

3 Kayan listede Google Haritalar'a dokunun.

4 Verileri temizle'ye dokunun.
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Başlatıcı içindeki Rehber özelliğini kullanma
Rehber o an bulunduğunuz yerin yakınındaki işletmeleri bulmak için geçerli 
konumunuzu kullanır. 

1 Başlatıcı'daki veya Ana ekrandaki Rehber simgesine  dokunun.
Bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma" 
(sayfa 41).

2 Önceden listelenmiş yer kategorileri (Restoranlar ve ATM'ler gibi) 
arasından seçim yapın ya da Ekle'ye dokunarak kendi kategorinizi 
oluşturun.
Seçiminizi yaptıktan sonra yakınınızdaki arama sonuçlarının listesi 
görüntülenir; bu listede her sonucun bulunduğunuz yere olan genel 
uzaklığı ve küçük bir ok işaretiyle gösterilen göreli konumu yer alır. 
Sonuçları harita üzerinde görmek isterseniz ekranın sağ üst köşesindeki 
Harita simgesine  dokunun (Google Haritalar uygulaması açılır).
Haritalarınızın listesini almak için Menü 'ye basıp Haritalarım'a 
dokunun.
Yıldız işaretli yerlerinizin listesini görmek için Menü 'ye basıp Yıldız 
işaretli yerler'e dokunun.

3 Daha fazla bilgi almak, yorum göndermek veya yol tarifi almak için bir 
sonuca dokunun.
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Harita katmanlarını değiştirme
Başlangıçta, Google Haritalar bir sokak haritasıyla açılır. Bir konumun uydu 
ya da arazi görüntüsünü görmek, trafiğe bakmak, sokak görünümüne 
erişmek ve diğer pek çok bilgi için katmanları etkinleştirin.

Harita katmanlarını değiştirme
1 Arama çubuğunda Katmanlar  simgesine dokunun. 

Katmanların ve son aralamaların kısayollarının listesini içeren bir iletişim 
kutusu açılır.
Haritalarım, Wikipedia bilgileri ve diğer bilgilere erişmek için Diğer 
Katmanlar'a dokunun.
Tüm katmanlardaki haritayı temizlemek için Haritayı temizle'ye dokunun.

2 Görüntülemek istediğiniz katmana dokunun. Veya işaretli bir katmana 
dokunup gizleyin.
Katmana bağlı olarak katman bilgileri temel harita üzerinde görüntülenir 
veya harita tamamen değişir.
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Sokak Görünümü'ne erişme
Sokak Görünümü, bir konumun sokak düzeyindeki resimlerini sunar. Bu 
resimlerde gezinebilir, resimleri yakınlaştırabilir veya başka işlemler 
gerçekleştirebilirsiniz. Sokak Görünümü, tüm alanlar için kullanılamayabilir.

1 Bir konumun adresinin ve Sokak Görünümü küçük resminin bulunduğu bir 
balonu açmak için harita üzerindeki ilgili konuma dokunun ve basılı tutun.

2 Balona dokunun. 

3 Açılan ekranda, Sokak Görünümü simgesine dokunun.

Sokak Görünümü içinde gezinme
Parmağınızı kullanarak haritayı kaydırın

S Sol alt köşedeki Pegman simgesini resim üzerinde bir noktaya 
sürükleyerek bu noktaya doğrudan zum yapın.

S Sokak Görünümü'nde bir noktaya tek parmakla iki kez hafifçe vurarak 
görüntüyü yakınlaştırabilir, iki parmakla tek kez vurarak 
uzaklaştırabilirsiniz.

S Sokak Görünümü'nde gezinmek üzere telefonun kendisini kullanmak için 
Menü 'ye basın ve Pusula modu'na dokunun. Görünümü değiştirmek 
için telefonu eğin, kaydırın veya döndürün. Bu modu sona erdirmek için 
tekrar Pusula modu'na dokunun.

S Uygunsuz içeriğe sahip veya gizlilikle ilgili kaygı duymanıza yol açacak 
resimlerle ilgili Google'a bildirimde bulunmak isterseniz, Menü 'ye 
basıp Resim bildir'e dokunarak web tabanlı bir form açabilirsiniz.

S Sokak Görünümü'nden çıkmak için Menü 'ye basın ve Haritaya git'e 
dokunun.
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Yol tarifleri alma
Google Haritalar yürüyerek, toplu taşıma, bisiklet veya aracınızla seyahat 
etmeniz için yol tarifleri sağlayabilir.

Ana ekranınıza bir hedef kısayolu ekleyebilir ve yalnızca kısayola dokunarak, 
bulunduğunuz yerden bu yere ilişkin yol tariflerini alabilirsiniz.

Yol tarifleri alma
1 Haritayı görüntülerken Menü 'ye basın ve Yol tarifleri 'ne dokunun.

2 Başlangıç ve bitiş noktalarını girin ve ulaşım modunu seçin (araba, toplu 
taşıma, bisiklet veya yürüme).
Konumum'u etkinleştirdiyseniz bu Başlangıç noktası alanında varsayılan 
olarak görünecektir. 

3 Araç, toplu taşıma, bisiklet veya yürüyüş yol tarifleri için ilgili simgeye 
dokunun.

4 Git'e dokunun.
Hedefinize ilişkin yol tarifleri bir listede görünür.

Rotanızın haritada görüntülenmesi için Haritada göster'e dokunun.

5 İstekte bulunduğunuz yol tarifleriyle ilgili, yol tariflerinin ters çevrilmesi, 
otoyollardan veya gişelerden geçmeyen rotalar veya yol tarifleriyle ilgili bir 
sorunun Google'a bildirilmesi gibi seçenekler için Menü 'ye basın.
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Google Haritalar Navigasyon (Beta) ile 
gezinme

Android üzerindeki Google Haritalar'da Navigasyon (Beta) adlı bir özellik 
bulunur. Bu özellik size turn-by-turn yol tarifleri vererek rotanız boyunca 
hedef noktasına kadar rehberlik eder. 

Google Haritalar içinde Navigasyon (Beta) kullanma
Arabayla Yol Tarifleri'ni aldıktan sonra bir dokunma ile Navigasyon'u 
başlatabilirsiniz:

1 Konumunuzdan seçtiğiniz hedefe doğru Arabayla Yol Tarifleri'ni alın.

2 Turn-by-turn rehberlik almaya başlamak için Gezinme'ye dokunun.

Ayrıca bir konuma ayrıntılar sayfası üzerinden doğrudan da gidebilirsiniz.

1 Konumun ayrıntılar sayfasına gidin. 

2 Yol tarifleri simgesine  dokunun.

3 Turn-by-turn rehberlik almaya başlamak için Sürüş Navigasyonu'na 
dokunun. 
Yaya Navigasyonu da ayrı bir rehberlik modu olarak kullanılabilir. 
Kullanmak için Sürüş Navigasyonu yerine Yaya Navigasyonu'nu seçin.

Ana ekrana bir navigasyon kısayolu ekleme
1 Ana ekrandan Menü 'ye basın ve Ekle'ye dokunun.

2 Önce Kısayollar'a, ardından Yol Tarifleri ve Navigasyon'a dokunun.

3 Hedef alanına bir hedef adres girin.

4 Yolculuk aracı bölümünde araba seçeneğinin seçilmiş ve turn-by-turn 
navigasyon'un işaretlenmiş olduğundan emin olun.

5 Kısayola bir ad verin, bir kısayol simgesi seçin ve Kaydet'e dokunun. 
Kısayolunuz Ana ekrana eklenir.
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Sesli komutları kullanma
1 Ana ekranda mikrofon simgesine dokunun. 

2 Konuşmanız istendiğinde, "Şuraya git" deyin ve ardından, bir konum 
belirtin.  

3 Sorulursa, öneriler listesindeki bir hedefe dokunun. 
Turn-by-turn rehberlik otomatik olarak başlayacaktır.
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Rotanızı önizleme ve görüntülerini değiştirme
Rotanızda ilerleme durumunuzu, birkaç bilgi katmanı ile görüntüleyebilirsiniz. 
Haritayı yakınlaştırabilir, uzaklaştırabilir ve bitişik alanları görüntülemek için 
sürükleyebilirsiniz. Ayrıca ilerleme durumunuzu Uydu veya Sokak Görünümü 
olarak da görüntüleyebilir, rotanız boyunca trafiğin durumunu 
denetleyebilirsiniz.

Rotanızı önizleme
Rotanızdaki her bir dönüşü Navigasyon, Uydu ve diğer görünümlerde 
önizleyebilirsiniz.

1 Ekranın üst kısmındaki şeride dokunun. 

2 Rotanızın sonraki veya önceki bölümünü önizlemek için sol veya sağ oka 
dokunun.
Bir rotayı önizlerken rotanızın sokak düzeyi görünümüne geçmek için 
Pegman simgesine dokunun. Sokak düzeyi görünümündeyken Pegman 
simgesine tekrar dokunarak sokak görünümüne geçebilir ve burada 
görünümü değiştirmek için parmağınızı sürükleyebilirsiniz. Sokak 
görünümü hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Harita katmanlarını 
değiştirme" (sayfa 264).

3 Önizlemeyi tamamladığınızda, geçerli konumunuza ve sonraki dönüş yol 
tarifinize dönmek için Navigasyon simgesine dokunun.

Rotanızın görünümlerini değiştirme
S Yeni bir rota seçme, trafik bilgilerini görme gibi seçeneklerin yer aldığı 

rotanızın üst düzey özet görünümü için Menü 'ye basın ve Rota 
Bilgisi'ne dokunun.

S Rota Bilgisi ekranındayken Liste görünümü simgesine dokunarak 
rotanızdaki her dönüşü yazılı yol tariflerinden oluşan bir kayan liste 
şeklinde görüntüleyebilirsiniz.

S Trafiği, bir Uydu Görünümünü veya rotanız üzerindeki park yerlerini, 
restoranları ve diğer kent simgelerini görüntülemek için Menü 'ye basın 
ve Katmanlar'a dokunun.

S Bitişik alanları görüntülemek üzere haritayı sürükleyin veya zum yapma 
ve uzaklaştırma denetimlerini görmek için haritaya dokunun.
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Rotanızı filtreleme
Turn-by-turn rehberlik aldığınızda rotanızı ücretli geçişlerden ve otoyollardan 
geçmeyecek şekilde filtreleyebilirsiniz.

1 Menü 'ye basın ve Rota Bilgisi'ne dokunun.

2 Ayarlar simgesine dokunun.

3 Rota tercihlerinizi seçin ve Tamam'a dokunarak rotanızı güncelleyin.

Rota alternatiflerini bulma
Google Haritalar Navigasyon (Beta)'dan alternatif bir rota isteyebilirsiniz.

1 Menü 'ye basın ve Rota Bilgisi'ne dokunun.

2 Alternatif rota simgesine dokunun.
Alternatif rotalar harita üzerinde görüntülenecektir (varsa). 

3 Kullanmak istediğiniz alternatif rotayı seçerek turn-by-turn rehberliği 
devam ettirin.

Yolculuğunuz hakkında bilgi edinme
Google Haritalar Navigasyon (Beta) ekranın sol alt köşesinde 
yolculuğunuzun ne kadar süreceği ile ilgili tahmini bir süre verir.

S Ekranın sol alt köşesindeki renkli noktaya dokunarak rotanız boyunca 
trafik koşullarını ve tahmini varış zamanını çabucak görüntüleyebilirsiniz. 
Turn-by-turn rehberliğe dönmek için Navigasyon simgesine dokunun

Başlatıcı içindeki Rehber özelliğini kullanma
Navigasyon özelliği rotanızı özelleştirmeniz ve bulduğunuz yeni yollara 
erişebilmeniz için seçenekler sunar. Ayrıca, belirlenmiş bir hedefiniz olmadan 
da bu ekrandan Navigasyon moduna girebilirsiniz.
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S Başlatıcı'daki veya Ana ekrandaki Navigasyon simgesine  dokunun.
Bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma" 
(sayfa 41).
Turn-by-turn rehberliği başlatmak üzere hedef seçenekleri listesinden bir 
hedefi ya da son hedeflerinizden birini seçin.
Rotanızı otoyollardan veya ücretli geçişlerden geçmeyecek şekilde 
özelleştirmek için ayarlar simgesine dokunun.
Harita'ya dokunarak bir hedef seçmeden de olsa yolculuğunuzu izlemeye 
başlayın. 

Yolda giderken hedef seçme.
1 Menü 'ye basın ve Hedefi Ayarla'yı seçin.

2 Hedef seçenekleri listesinden bir hedef seçin.

Navigasyon'dan (Beta) çıkma
Hedefinize ulaştığınızda veya istediğiniz zaman Navigasyon modundan 
çıkabilirsiniz.

S Menü 'ye basın ve Navigasyon'dan Çık'a dokunun.
Önceki Google Haritalar görünümüne dönersiniz.
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Google Latitude ile arkadaşlarınızı bulma
Google Latitude, arkadaşlarınızın ve sizin birbirinizin konumlarını haritalarda 
görüntüleyebilmenizi ve durum mesajlarınızı birbirinizle paylaşabilmenizi 
sağlar. Latitude hizmetinde, mesaj ve e-posta gönderebilir, telefon çağrıları 
yapabilir ve arkadaşlarınızın konumlarına ilişkin yol tarifleri alabilirsiniz. 

Konumunuz otomatik olarak paylaşılmaz. Latitude'a katılmanız ve daha 
sonra, konumunuzu görüntülemeleri için arkadaşlarınızı davet etmeniz veya 
arkadaşlarınızdan gelen davetleri kabul etmeniz gerekir. 

Latitude'a katılma
S Haritayı görüntülerken Menü 'ye basın ve Latitude'a katıl'a dokunun.

Latitude'a ilk kez katıldığınızda, Google gizlilik ilkesini kabul etmeniz veya 
reddetmeniz istenir.
Latitude'a katıldığınızda, menü öğesi Latitude olarak değişir.

Latitude'u açma
Latitude'a katıldıktan sonra, arkadaşlarınızı bulmak ve güncellemeleri 
görüntülemek için bu hizmeti açabilirsiniz.

S Haritayı görüntülerken Menü 'ye basın ve Latitude'a dokunun.

Arkadaşlarınızı konumlarını paylaşmak üzere davet etme
Latitude'a katıldıktan sonra, konumunuzu arkadaşlarınızla paylaşmaya 
başlayabilirsiniz. Yalnızca özel olarak davet veya kabul ettiğiniz 
arkadaşlarınız konumunuzu görebilir.

1 Latitude'u açın, Menü 'ye basın ve Arkadaş ekle'ye dokunun. 

2 Açılan menüde Kişiler'den seç veya E-posta adresi aracılığıyla ekle'ye 
dokunun.
Kişiler'den seç'e dokunduysanız, tüm kişilerinizin kayan bir listesi açılır. 
Davet etmek istediğiniz tüm kişileri işaretleyin.
E-posta adresi aracılığıyla ekle'ye dokunduysanız, davet etmek 
istediğiniz arkadaşlarınız için birbirinden virgülle ayrılmış bir veya daha 
fazla e-posta adresi girebilirsiniz.
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3 Ekranın alt kısmındaki Arkadaş ekle'ye dokunun.
Arkadaşlarınız Latitude'u zaten kullanıyorsa, e-posta isteği ve Latitude 
üzerinden bildirim alırlar. Henüz Latitude'a katılmadılarsa, kendilerini 
Google Hesaplarıyla Latitude'da oturum açmaya davet eden bir e-posta 
alırlar. 

Bir davete yanıt verme
Bir arkadaşınız sizi Latitude'da konumunuzu paylaşmanız için davet ederse, 
aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak yanıt verebilirsiniz.

Kabul et ve geri paylaş  Arkadaşınız ve siz, birbirinizin konumunuzu 
görebilirsiniz.

Kabul et, ancak konumumu gizle  Arkadaşınızın konumunu 
görebilirsiniz, ancak arkadaşınız sizinkini göremez.

Kabul etme.  Arkadaşınızla aranızda konum bilgileri paylaşılmaz. 

Arkadaşlarınızın konumlarını görüntüleme
Arkadaşlarınızın konumlarını bir haritada veya bir listede 
görüntüleyebilirsiniz.

Google Haritalar'ı açtığınızda arkadaşlarınızın konumları görüntülenir. 
Arkadaşlarınızdan her biri, Kişiler'deki resmiyle gösterilir ve yaklaşık konumu 
bir okla belirtilir. Bir arkadaşınız şehir düzeyinde konum paylaşmayı seçtiyse, 
resminde bir ok bulunmaz ve şehrin ortasında görünür.

Arkadaşlarınız Google Talk kullanıyorsa, çevrimiçi durumları (Uygun, Meşgul 
vb.) resimlerinin altındaki bir daire simgesiyle belirtilir. Daha fazla bilgi için 
bkz. "Çevrimiçi durumu değiştirme ve izleme" (sayfa 205).

S Bir arkadaşınızın profilini görmek ve arkadaşınıza bağlanmak için 
fotoğrafına dokunun. 
Arkadaşınızın adı bir balon içinde görünür. 

S Arkadaşınızla ilgili ayrıntıların ve birçok bağlantı seçeneğinin yer aldığı bir 
ekranı görüntülemek için arkadaşınızın balonuna dokunun.

Latitude'u açtığınızda Latitude arkadaşlarınızın bir listesini, bilinen son 
konumlarının, durumlarının vb. bir özetini görürsünüz. Arkadaşınız hakkında 
bilgi ve pek çok bağlantı seçeneğinin yer aldığı bir ekranı açmak için listeden 
söz konusu arkadaşınıza dokunun.
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Arkadaşlarınızla olan bağlantıları yönetme
Harita görünümünde, arkadaşınızın kişi ayrıntıları balonuna veya Liste 
görünümünde, arkadaşınıza dokunarak ilgili arkadaşınızın profilini açın. 
Profil ekranında, arkadaşınızla iletişim kurabilir ve gizlilik seçeneklerini 
ayarlayabilirsiniz.

Haritada göster  Arkadaşınızın konumunu harita üzerinde gösterir.

Google Talk kullanarak sohbet et  Söz konusu arkadaşınızla bir 
Google Talk sohbet penceresi açar.

E-posta gönder  Arkadaşınızın adresinin belirtildiği bir ileti hazır bir 
şekilde Gmail uygulamasını açar.

Yol Tarifleri  Arkadaşınızın konumuna ilişkin yol tariflerini alır. 

Bu arkadaştan gizle  Latitude'da, listede veya haritada konumunuzu bu 
arkadaşınızla paylaşmayı durdurur. Konumunuzu bu arkadaşınızla tekrar 
paylaşmak için Bu arkadaşa göster'e dokunun.

Yalnızca şehir düzeyinde konumu paylaş  Yalnızca bulunduğunuz 
şehri paylaşır, sokak düzeyinde konumu paylaşmaz. Arkadaşınız, resminizi, 
bulunduğunuz şehrin ortasında görür. Konumları daha ayrıntılı olarak tekrar 
paylaşmak için Mevcut en uygun konum'a dokunun. 

Kaldır  Arkadaşı, listenizden kaldırır ve tüm konum paylaşımlarını durdurur. 

Paylaştıklarınızı denetleme
Arkadaşlarınızın Latitude'da sizi nasıl ve ne zaman bulabileceğini 
denetleyebilirsiniz. Google Hesabınızda yalnızca Latitude'a gönderilen son 
konum saklanır. Latitude'u kapatır veya gizlerseniz, hiçbir bir konum 
saklanmaz.

S Latitude'u açın, kendi adınıza dokunun ve sonra, Gizlilik ayarlarını 
düzenle'ye dokunun.

Aşağıdaki gizlilik seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.  

Konumunuzu belirleme  Latitude'un siz hareket ederken konumunuzu 
belirlemesine ve güncellemesine izin verin. Güncelleme sıklığı, telefon 
pilinizin şarj düzeyi ve konumunuzun ne sıklıkta değiştiği gibi çeşitli 
etmenlere göre belirlenir. 
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Konumunuzu ayarlama  Diğerleriyle paylaşılan konumu, girdiğiniz bir 
adres olarak ayarlayın; veya Kişiler'den, haritada bir nokta seçin ya da 
Latitude'un gerçek konumunuzu paylaşmaya devam etmesine izin verin.

Konumunuzu gizleme  Konumunuzu tüm arkadaşlarınızdan gizleyin.

Latitude oturumunu kapatma  Latitude'u devre dışı bırakın ve 
konumunuzu veya durumunuzu paylaşmayı durdurun. Her zaman için 
Latitude'a tekrar katılabilirsiniz.

Gizlilik hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:  
http://www.google.com/support/mobile/bin/topic.py?topic=21223
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Kamera 
Kamera, resim ve video çekmek, çektiklerinizi paylaşmak için 
kullanacağınız fotoğraf makinesi (kamera) ve video kameranın 
bir birleşimidir.

Resimler ve videolar telefonunuzun SD kartında veya USB 
depolama biriminde depolanır (telefonunuza bağlı olarak). 
Resimlerinizi ve videolarınızı, "USB aracılığıyla bilgisayara 
bağlanma" (sayfa 69) konusunda açıklandığı gibi bilgisayara 
kopyalayabilirsiniz. 

Galeri uygulamasıyla resimlerinizi ve videolarınızı telefonda 
görüntüleyebilir, düzenleyebilir, paylaşabilir ve başka işlemler 
yapabilirsiniz. Bkz. "Galeri" (sayfa 287).

Bu bölümde
"Kamerayı açma ve resim veya video çekme" (sayfa 278)

"Kamera ayarlarını değiştirme" (sayfa 282)
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Kamerayı açma ve resim veya video çekme
Kamera ile resim ve video çekersiniz.

Kameranın birçok ayarı "Kamera ayarlarını değiştirme" (sayfa 282) 
konusunda açıklanmaktadır.

Ayrıca, Galeri uygulamasıyla resimlerinizi "Galeri" (sayfa 287) konusunda 
açıklandığı gibi görüntüleyebilirsiniz.

Önemli Resim çekmeden önce koruyucu mercek kapağını mikrofiber bir bezle 
temizlediğinizden emin olun. Üzerinde parmak lekesi olan bir mercek kapağı, 
"hale" efektli bulanık resimlere neden olabilir. 

Kamerayı açma
S Başlatıcı'daki veya Ana ekrandaki Kamera simgesine  dokunun.

Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapmayla ilgili daha 
fazla bilgi edinmek için bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında 
geçiş yapma" (sayfa 41).
Kamera Yatay modda, resim veya video çekmeye hazır bir durumda açılır. 

Galeri'deki resimlerinizi 
veya videolarınızı 
önizlemek için dokunun.

Değiştirmek için ayarlara dokunun.

Resim veya video çekmek 
için dokunun.

Video çekmek için yukarı;  
fotoğraf çekmek için aşağı 
sürükleyin.
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Resim çekme
1 Gerekiyorsa, denetimi Kamera konumuna sürükleyin.

2 İsterseniz pozlama, flaş ve diğer ayarları yapın. Veya bunları, otomatik 
ayarda bırakın.
Bkz. "Kamera ayarlarını değiştirme" (sayfa 282). Ayarları değiştirdiğinizde 
önizleme görüntüsü de değişir.

3 Öznenizi ekrandaki çerçeveye yerleştirin.
Telefonunuzun özelliklerine bağlı olarak ön  veya arka  Kamera 
Seç simgesi ile ön veya arka kameradan hangisini kullanacağınızı 
ayarlayabilir ya da yakınlaştırıp uzaklaştırmak için zum simgesine 1x 
dokunup ardından bir zum düzeyi seçebilirsiniz.

4 Ekrandaki Deklanşör simgesine dokunun.

Telefonunuzda Trackball veya özel Kamera düğmesi varsa, resim 
çekmek için buna basabilirsiniz (telefonunuzun düğmeleri hakkında 
ayrıntılar için ürün sahibi kılavuzuna bakın).
Kamera, görüntüye odaklanır. Görüntü odaktayken, köşelerdeki odak 
göstergeleri yeşil renge dönüşür ve kamera bir resim çeker.
Aynı zamanda, resim çekmeden önce odaklanmak için Deklanşör 
simgesine (veya telefonunuzun düğmesine) dokunup basılı tutabilir ve 
sonra parmağınızı kaldırıp odaklanmış resmi daha hızlı çekebilirsiniz. 
Resim çekmeyi iptal etmek için parmağınızı Deklanşör simgesinden 
kaydırarak çekin.
Çektiğiniz resim kısa bir süre görüntülenir ve daha sonra küçük resim 
olarak gösterilir.

5 Galeri'deki resimlerinizi görüntülemek, paylaşmak ve üzerlerinde 
çalışmak için küçük resme dokunun
Bkz. "Galeri" (sayfa 287).
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Ön ve arka kameralar arasında geçiş yapma
Telefonunuzun hem ön hem de arka kamerası varsa (telefonunuzun ürün 
sahibi kılavuzuna bakın) önizleme yapmak ve resim çekmek istediğiniz 
kamerayı seçebilirsiniz.

S Arka kamera   ile ön kamera  arasında geçiş yapmak için 
ekrandaki Kamera Seç simgesine dokunun. .
Önizleme.seçtiğiniz kameradan görüntülenen sahneyi gösterecek şekilde 
değişir. Ön kamerada tüm özellikler (flaş gibi) kullanılamaz.

Dijital zumla resim çekme
Kameranız dijital zum'u destekliyorsa (telefonunuzun ürün sahibi kılavuzuna 
bakın), resim çekmeden önce sahneyi yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz.

S Ekrandaki Zum simgesine 1x ve daha sonra, istediğiniz zum miktarına 
dokunun.

VEYA
S Ekrandaki görüntüyü tamamen yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için iki 

kez hafifçe vurun.
Dijital zumla çektiğiniz resimler, Resim Boyutu ayarınızda belirlediğiniz 
boyuttan daha küçük (piksel olarak) olabilir. Bkz. "Kamera modu ayarları" 
(sayfa 283).
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Video çekme
1 Gerekiyorsa, denetimi Video konumuna sürükleyin.

2 Kullanmak istediğiniz kamerayı seçin ve istiyorsanız resim kalitesini, renk 
efektini, flaşı ve diğer ayarları yapın. Veya bunları, otomatik ayarda 
bırakın.
Bkz. "Kamera ayarlarını değiştirme" (sayfa 282). Ayarları değiştirdiğinizde 
önizleme görüntüsü de değişir. Farklı telefonlar farklı video ayarlarını 
destekler.

3 Merceği, başlamak istediğiniz sahneyi çerçeveye alacak şekilde 
doğrultun.

4 Ekrandaki Videoyu Başlat  simgesine dokunun.
Kamera Videoyu çekmeye başlar. Çekim için kalan süre solda geri 
sayılarak gösterilir; bir dakikadan daha kısa bir süre kaldığında, geri 
sayım kırmızı renge dönüşür.

5 Çekimi durdurmak için Videoyu Durdur  simgesine dokunun.
Son çektiğiniz videodan bir resim, sağ üstte küçük resim olarak 
görüntülenir.
Telefonunuzda Trackball veya özel Kamera düğmesi varsa, videoyu 
başlatıp durdurmak için buna basabilirsiniz (telefonunuzun düğmeleri 
hakkında ayrıntılar için ürün sahibi kılavuzuna bakın).

6 Galeri'deki videolarınızı görüntülemek, paylaşmak ve üzerlerinde 
çalışmak için küçük resme dokunun
Bkz. "Galeri" (sayfa 287).
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Kamera ayarlarını değiştirme
Kamerada, fotoğrafları ve videoları hızlı bir şekilde çerçeveleyip çekmek için 
kullanabileceğiniz otomatik ayarlar bulunur. Ancak Kamera, ayrıca 
pozlamanızı denetlemek üzere, odağı kontrol etme, flaşı açıp kapatma ve 
beyaz dengesini ayarlama gibi çeşitli işlevler de sunar. Negatif resim ve diğer 
özel efektlerle bile çekim yapabilirsiniz.

Kamera video modundayken resim ve video kalitesi ile video süresini 
denetlemeye, resimlerinizi çektiğiniz konumun kaydedilip edilmeyeceğini 
belirlemeye ve benzeri işlevlere ilişkin ayarlar da içerir.

Kamera'daki ayarlar telefonunuzun desteklediği ayarlara bağlıdır.

Kamera ayarlarını değiştirme
1 Resim veya video çekmek için Kamerayı açın ve değiştirmek istediğiniz 

ayara ilişkin simgeye dokunun. 
Ayarlar, ekran üzerinde açılır.

2 Denetlemek istediğiniz ayar kategorisine ve daha sonra, bir ayara 
dokunun. 
Kamera ayarları "Kamera modu ayarları" (sayfa 283) konusunda 
açıklanmaktadır. Video ayarları "Video modu ayarları" (sayfa 284) 
konusunda açıklanmaktadır.

3 Ayarlar menülerini kapatmak için Geri  düğmesine basın.
Ekrandaki simgeler geçerli ayarları belirtir.

4 Resimlerinizi yeni ayarları kullanarak çekin.
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Kamera modu ayarları
Kamera modunda, Kamera ayarları ekranda görüntülenir.

 Ayarlar  Kayan bir ayar listesi açmak için dokunun:

G Odak modu Kamerayı Otomatik odaklama özelliğini (Otomatik) 
kullanacak veya resimleri daha hızlı çekmek için sonsuza odaklanacak 
(Sonsuz) ya da yakın çekimler (Makro) yapacak şekilde ayarlamak için 
dokunun. Kameranızın hangi odaklanma özelliklerini desteklediğini 
öğrenmek için ürün sahibi kılavuzuna bakın

G Pozlama Pozlamayı ayarlamak için dokunun.

G Sahne modu Kumsal veya havai fişek gösterisi gibi özel sahneler için 
tasarlanmış önceden hazırlanmış kamera ayarları birleşimini seçmek için 
dokunun. Telefonunuzun sahne modlarını destekleyip desteklemediğini 
öğrenmek için ürün sahibi kılavuzuna bakın.

G Resim boyutu Çektiğiniz resimlerin boyutuna (piksel olarak) dokunun. Bu 
boyutu destekleyen telefonlar için, VGA 640x480 pikseldir.

G Resim kalitesi Çektiğiniz resimlerin kalitesine dokunun (bu, resim kalitesi 
ile Kameranın fotoğrafı dosya içine sıkıştırırken kullandığı dosya boyutu 
arasındaki tercihinizdir).

G Renk efekti Çekimlerinizde tek renkli, sepya tonu veya negatif gibi özel 
bir efekt kullanmak için dokunun.

G Varsayılan değerleri geri yükle Tüm Kamera ayarlarını varsayılan 
değerlerine geri yüklemek için dokunun.

Konumu depola  Çektiğiniz resimlerin konumunu telefonun GPS özelliğini 
kullanarak eklemek için işaretleyin.

 Konum fotoğrafla birlikte depolanır

 Konum fotoğrafla birlikte depolanmaz

Beyaz dengesi  Kameranın, çekimleriniz için en doğal görünümlü renkleri 
elde etmek üzere farklı ışık türlerinde renkleri nasıl ayarlayacağını seçmek 
için dokunun. Veya Kameranın beyaz dengesini otomatik olarak 
ayarlamasına izin verin.

 Otomatik

 Ampul

 Gün Işığı

 Floresan
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 Bulutlu

Flaş modu  Kameranın flaşın gerekli olup olmadığına karar verirken kendi 
ışık ölçüm cihazını temel alıp almayacağını veya bu özelliğin tüm çekimlerde 
açılmasını ya da kapatılmasını belirtmek için dokunun. 

 Otomatik

 Açık 

 Kapalı

1x Zum  Zum ayarını 1x değerinden 2x değerine getirmek için dokunun. 
Yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapmanın diğer yolları için bkz. "Dijital zumla 
resim çekme" (sayfa 280). Telefonunuzun dijital zum'u destekleyip 
desteklemediğini öğrenmek için ürün sahibi kılavuzuna bakın.

Kamera seçin  Kullanmak istediğiniz kamerayı seçmek için dokunun 
(telefonunuzun birden fazla kamerası varsa).

 Arka Kamera

 Ön Kamera

Video modu ayarları
Kamera modunda olduğu gibi, Video modu ayarları da ekranda görüntülenir.

 Ayarlar  Kayan bir ayar listesi açmak için dokunun:

G Renk efekti Videolarınızda tek renkli, sepya tonu veya negatif gibi özel bir 
efekt kullanmak için dokunun.

G Varsayılan değerleri geri yükle Tüm Kamera ayarlarını varsayılan 
değerlerine geri yüklemek için dokunun.

Beyaz dengesi  Kameranın, videolarınız için en doğal görünümlü renkleri 
elde etmek üzere farklı ışık türlerinde renkleri nasıl ayarlayacağını seçmek 
için dokunun. Veya Kameranın beyaz dengesini otomatik olarak 
ayarlamasına izin verin.

 Otomatik

 Ampul

 Gün Işığı

 Floresan

 Bulutlu
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Flaş modu  Flaş lambasını açarak videonuzu aydınlatmak için dokunun. 
Telefonunuzun videolar için flaş'ı destekleyip desteklemediğini öğrenmek için 
ürün sahibi kılavuzuna bakın.

 Açık 

 Kapalı

Video kalitesi  Bir bilgisayarda görüntülemek veya Mesajlaşma ya da 
YouTube aracılığıyla diğer kullanıcılarla paylaşmak için uygun video kalitesi 
ve maksimum uzunluk değerlerine dokunun:

Yüksek (30d)
Düşük (30d)
MMS (Düşük, 30s)
YouTube (Yüksek, 10d)

Kamera seçin  Kullanmak istediğiniz kamerayı seçmek için dokunun 
(telefonunuzun birden fazla kamerası varsa).

 Arka Kamera

 Ön Kamera
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Galeri
Kamera ile çektiğiniz ve SD kartınıza veya USB depolama 
birimine (telefonunuzun modeline bağlı olarak) indirdiğiniz ya da 
kopyaladığınız resimleri görmek ve videoları oynatmak için 
Galeri'yi kullanırsınız. Ayrıca, Picasa web albümlerindeki 
resimleri de görüntüleyebilirsiniz. Resimlerle ilgili temel 
düzenleme görevlerini gerçekleştirebilir ve bunları, duvar 
kağıdınız veya kişi resminiz olarak ayarlayabilirsiniz. 
Resimlerinizi ve videolarınızı e-posta veya mesajlaşma 
aracılığıyla ya da Picasa ve YouTube web sitelerine yükleyerek 
arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Bu bölümde
"Galeri'yi açma ve albümlerinizi görüntüleme" (sayfa 288)

"Albümlerle çalışma" (sayfa 290)

"Resimlerle çalışma" (sayfa 294)

"Videolarla çalışma" (sayfa 299)
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Galeri'yi açma ve albümlerinizi görüntüleme
Resim albümlerinizi ve videolarınızı görüntülemek için Galeri'yi açın.

Galeri'yi açma ve albümlerinizi görüntüleme
S Başlatıcı'daki veya Ana ekrandaki Galeri simgesine  dokunun.

VEYA
S Sağ üstteki küçük resim görüntüsüne dokunarak Kamera'dan Galeri'yi 

açın.

VEYA
S Menü 'ye basıp Galeri'ye dokunarak Kamera'dan Galeri'yi açın.

Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapmayla ilgili daha 
fazla bilgi edinmek için bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında 
geçiş yapma" (sayfa 41). Telefonunuzla resim ve video çekmeyle ilgili 
daha fazla bilgi için bkz. "Kamera" (sayfa 277).
Galeri, Kamera ile çektikleriniz ve Web'den ya da başka yerlerden 
indirdikleriniz de dahil, SD kartınızda veya USB depolama biriminde 
(telefonunuzun modeline bağlı olarak) bulunan resim ve videoları size 
sunar. 
Telefonunuza eklediğiniz bir Google Hesabı ile ilişkilendirilen bir Picasa 
hesabınız varsa ve bu hesabı, Picasa ile senkronize edilecek şekilde 
yapılandırdıysanız, Galeri uygulamasında Picasa web albümleriniz de 
sunulur. Bkz. "Hesap senkronizasyon ve görüntüleme seçeneklerini 
yapılandırma" (sayfa 133).
SD kartınızda, USB depolama biriminizde veya Picasa web 
albümlerinizde çok sayıda resim ya da videonuz varsa, Galeri'yi 
açtığınızda uygulamanın bunları keşfedip düzenlemesi birkaç dakika 
sürebilir.
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S Bir albümü açmak ve içeriğini görüntülemek için ilgili albüme dokunun.
Albümdeki resimler ve videolar kronolojik sırada görüntülenir. Bkz. 
"Albümlerle çalışma" (sayfa 290).

S Bir albüm yığınına iki parmağınızla dokunup parmaklarınızı birbirinden 
ayırarak göz atın.

S Albümlerdeki bir resmi veya videoyu görüntülemek için ilgili resme veya 
videoya dokunun.
Bkz. "Resimlerle çalışma" (sayfa 294) ve "Videolarla çalışma" 
(sayfa 299). 

S Ekranın sol üst köşesinde bulunan Galeri simgesine  dokunarak 
istediğiniz zaman ana Galeri ekranına dönebilirsiniz.

Kamera'yı açmak için dokunun.

Ana Galeri ekranına dönmek için 
herhangi bir görünümde dokunun.

Kamera ile çektiğiniz fotoğraflar ve 
videolardan oluşan bir albüm.

Bir Picasa web albümü.

Daha fazla albüm görüntülemek için sola 
veya sağa kaydırın.

Bir yığına iki parmağınızla dokunup 
parmaklarınızı birbirinden ayırarak göz atın.
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Albümlerle çalışma
Albümler SD kartınız veya USB depolama birimi (telefonunuzun modeline 
bağlı) içindeki klasörlerde ya da Picasa Web Albümlerinde bulunan resim ve 
video gruplarıdır.

Albümü açma ve içeriğini görüntüleme
S Galeri'yi açın ve içeriğini görüntülemek istediğiniz albüme dokunun.

Bkz. "Galeri'yi açma ve albümlerinizi görüntüleme" (sayfa 288).
Albümler, içerdikleri resimlerin ve videoların kronolojik olarak 
sıralandıkları bir kılavuz görüntülenerek açılır. Albümün adı ekranın üst 
kısmında gösterilir.
Bir resmi veya videoyu dokunarak görüntüleyebilirsiniz (bkz. "Resimlerle 
çalışma" (sayfa 294) ve "Videolarla çalışma" (sayfa 299)).

S Resimleri her defasında bir ekran kaydırmak için ekranın alt kısmındaki 
kaydırma aracında bulunan bir oka dokunun.

S Daha hızlı veya daha yavaş kaydırmak için kaydırma aracını sola veya 
sağa sürükleyin. Ekrandaki resimleri tarihlerine göre kaydırabilmeniz için 
resimlerin tarihi görüntülenir.

S Ayrıca, bir albümü sola veya sağa kaydırarak da görebilirsiniz.

Albümün adı.

Görüntülemek üzere bir resme veya 
videoya dokunun.

Her defasında tam bir ekranı kaydırmak için 
oka dokunun. Hızlı bir şekilde kaydırmak 
için sola veya sağa sürükleyin.

Tablo görünümünden yığın görünümüne 
geçmek için dokunun.
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Albümün içeriğinin görüntülenme biçimini değiştirme
Albümlerinizdeki resimleri ve videoları kronolojik bir tablo veya yığın halinde, 
tarihe ve çekildikleri konuma göre sıralanmış olarak görüntüleyebilirsiniz. 
Albüm görünümlerini, ekranın sağ üst köşesindeki Albüm Görünümü 
düğmesiyle değiştirirsiniz.

S Albümün içeriğini yığın halinde görüntülemek için Albüm Görünümü 
düğmesini  sağa sürükleyin.

S Albüm içeriğini kronolojik tekrar kronolojik bir tablo olarak görüntülemek 
için Albüm Görünümü düğmesini  sola sürükleyin.

Yığınlar, tarihe ve yığınları aldığınız 
konuma göre sıralanır.
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Resimler veya videolarla toplu bir şekilde çalışma
Albümlerin tamamında ve resimlerle ayrı ayrı çalışmaya ek olarak, üzerinde toplu 
bir şekilde çalışmak üzere bir veya daha fazla resim veya video seçebilirsiniz 
(örneğin, bir arkadaşınıza bir albümden birkaç resim göndermek için).

1 İşlem yapacağınız resimleri ve videoları görüntülemek için albümü açın.

2 Menü 'ye iki kez basın. 

3 Çalışmak istediğiniz öğeleri işaretleyin veya çalışmak istemediklerinizin 
işaretini kaldırın.
Pencerenin sağ üst köşesindeki Tüm Seçimleri İptal Et'e dokunarak 
işaretlediğiniz tüm öğelerin işaretini kaldırabilirsiniz.

4 İşaretlenen öğelerle ilgili işlem yapmak için ekranın alt kısmındaki 
denetimleri kullanın.
Kullanabileceğiniz denetimler, seçtiğiniz öğelerin karışımına bağlıdır. 
Resimleri ve videoları paylaşma ve düzenlemeyle ilgili bilgi için bkz. 
"Resimlerle çalışma" (sayfa 294) ve "Videolarla çalışma" (sayfa 299).

Albümü paylaşma
Bir veya daha fazla albümün tüm içeriğini paylaşabilirsiniz.

Ayrıca, "Resimlerle çalışma" (sayfa 294) ve "Videolarla çalışma" (sayfa 299) 
konularında açıklandığı gibi bir albümden tek tek resimleri veya videoları da 
paylaşabilirsiniz.

1 Ana Galeri penceresini açın.
Bkz. "Galeri'yi açma ve albümlerinizi görüntüleme" (sayfa 288).

2 Menü 'ye iki kez basın. 

3 Paylaşmak istediğiniz albümleri işaretleyin veya paylaşmak 
istemediklerinizin işaretini kaldırın.

4 Ekranın alt kısmındaki Paylaş'a dokunun. Açılan menüde, seçilen 
albümleri paylaşmak için kullanılacak uygulamaya dokunun.
Seçtiğiniz uygulama açılır ve işaretlediğiniz albümlerdeki veya 
bağlantılardaki resimlerin eklendiği yeni bir iletiyi gösterilir. İletinin 
gideceği adresi belirleme ve iletiyi göndermeyle ilgili bilgi için söz konusu 
uygulamadaki ilgili bölüme bakın.

Önemli Bir albümü Gmail üzerinden paylaşıyorsanız, ileti tamamıyla gönderilene 
kadar (yani iletide Giden Kutusu etiketi değil, gönderildi etiketi olmalı) ekin 
orijinalini silmeyin; aksi takdirde, ek gönderilmez.
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Albümle ilgili ayrıntıları alma
1 Ana Galeri penceresini açın.

Bkz. "Galeri'yi açma ve albümlerinizi görüntüleme" (sayfa 288).

2 Menü 'ye iki kez basın. 

3 Hakkındaki ayrıntıları almak istediğiniz albümleri işaretleyin veya 
istemediklerinizin işaretini kaldırın.

4 Ekranın alt kısmındaki Diğer'e dokunun. Açılan menüde Ayrıntılar'a 
dokunun.

Albümü silme
Bir albümü ve içeriğini SD kartınızdan veya USB depolama biriminden 
silebilirsiniz. 

1 Ana Galeri penceresini açın.
Bkz. "Galeri'yi açma ve albümlerinizi görüntüleme" (sayfa 288).

2 Menü 'ye iki kez basın.

3 Silmek istediğiniz albümleri işaretleyin veya silmek istemediklerinizin 
işaretini kaldırın.

4 Ekranın alt kısmındaki Sil'e dokunun. Açılan iletişim kutusunda, Silmeyi 
Onayla'ya dokunun.
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Resimlerle çalışma
Galeriyi, Kamera ile çektiğiniz, indirip SD kartınıza veya USB depolama 
birimine (telefonunuzun modeline bağlı olarak) kopyaladığınız ya da Picasa 
Web Albümlerinde depoladığınız resimleri görmek için kullanın. Ayrıca, 
telefonunuzdaki resimleri düzenleyebilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Resimleri görüntüleme ve resimlere göz atma
S Bir Galeri albümünü açın ve bir resme dokunun.

Bkz. "Galeri'yi açma ve albümlerinizi görüntüleme" (sayfa 288) ve 
"Albümlerle çalışma" (sayfa 290). 

S Resmi dik (portre) veya yan (manzara) görüntülemek için telefonu 
döndürün.
Resim yeni yönünde görüntülenir (ancak kaydedilmez).

S Zum ve diğer denetimleri görüntülemek için resme dokunun.

S Görüntüyü yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için bir Zum simgesine 
dokunun, ekrana iki kez hafifçe vurun veya parmaklarınızı birbirine 
yaklaştırın ya da birbirinden uzaklaştırın.

S Resme yakınlaştırma yapıldığında, resmin görünümde olmayan 
parçalarını görüntülemek için resmi sürükleyin.

S Resim pencereye sığacak şekilde yakınlaştırıldığında, albümdeki sonraki 
veya önceki resmi görüntülemek için resmi sola veya sağa sürükleyin.

Yakınlaştırmak veya 
uzaklaştırmak için dokunun.

Denetimleri görmek için 
resme dokunun.
Albümdeki sonraki veya 
önceki resmi görmek için 
sola veya sağa sürükleyin.
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Resimlerinizden oluşan bir slayt gösterisi izleme
S Denetimleri görüntülemek için bir resme ve ardından, Slayt Gösterisi'ne 

dokunun.

S Slayt gösterisini sona erdirmek için bir resme dokunun.

Resmi döndürme
1 Denetimleri görüntülemek için bir resme ve ardından, Menü'ye dokunun. 

2 Diğer'e dokunun.
Resimlerle çalışmaya ilişkin araçların yer aldığı bir menü açılır.

3 Sola döndür veya Sağa döndür'e dokunun.
Resim, yeni yönüyle kaydedilir.

Resmi kişi simgesi veya Ana ekran duvar kağıdı olarak kullanma
1 Denetimleri görüntülemek için resme ve ardından, Menü'ye dokunun.

2 Diğer'e dokunun.

3 Şu şekilde ayarla'ya dokunun.
Kişi simgesine dokunursanız, resimle ilişkilendirilecek kişiyi seçmeniz ve 
daha sonra, resmi kırpmanız istenir.
Duvar kağıdı'na dokunursanız, resmi kırpmanız istenir.
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Resmi kırpma
Resmin yakınlaştırılmış bölümünü kırparak kaydedebilirsiniz. Yalnızca SD 
kartınızdaki veya USB depolama birimindeki resimleri kırpabilirsiniz (örneğin, 
Picasa web albümlerindekileri kırpamazsınız).

1 Denetimleri görüntülemek için bir resme ve ardından, Menü'ye dokunun.

2 Diğer'e dokunun.

3 Kırp'a dokunun.
Kırpma dikdörtgeni resmin üst kısmında görüntülenir.

4 Resmin kırpılacak bölümünü seçmek için kırpma aracını kullanın.
Taşımak için kırpma aracının içinden sürükleyin.
Kırpma aracının herhangi bir bölümünü yeniden boyutlandırmak için aracı 
bir kenarından sürükleyin.
Kırpma aracını sabit oranlarla yeniden boyutlandırmak için kırpma 
aracının bir köşesini sürükleyin.

5 Resmin kırpılmış halinin bir kopyasını kaydetmek için Kaydet'e dokunun.
Orijinal kırpılmamış sürümü korunur.

İşlemi tamamladığınızda Kaydet'e 
dokunun.

Taşımak için kırpma aracının içinden 
sürükleyin.
Kırpma aracını yeniden boyutlandırmak ve 
yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için bir 
köşeyi veya kenarı sürükleyin.
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Resimle ilgili ayrıntıları alma
1 Denetimleri görüntülemek için resme ve ardından, Menü'ye dokunun.

2 Diğer'e dokunun.

3 Ayrıntılar'a dokunun.

Resmin konumunu Google Haritalar'da görüntüleme
Kamera'yı resimlerinizle birlikte konum verilerini kaydedecek şekilde 
yapılandırdıysanız (bkz. "Kamera ayarlarını değiştirme" (sayfa 282)), resmi 
çektiğiniz konumu Google Haritalar'da görüntüleyebilirsiniz.

1 Denetimleri görüntülemek için bir resme ve ardından, Menü'ye dokunun.

2 Diğer'e dokunun.

3 Haritada göster'e dokunun.
Google Haritalar, resimde saklanan konum merkezlenmiş bir şekilde 
açılır.

Resmi paylaşma
Resmi arkadaşlarınıza veya bir Picasa web albümüne göndererek 
paylaşabilirsiniz.

Resim veya video albümlerini de "Albümlerle çalışma" (sayfa 290) 
konusunda açıklandığı gibi paylaşabilirsiniz.

1 Denetimleri görüntülemek için bir resme ve ardından, Diğer'e dokunun.

2 Paylaş'a dokunun.

3 Açılan menüde, seçilen resmi paylaşmak için kullanılacak uygulamaya 
dokunun.
Seçtiğiniz uygulama, resim (veya bir bağlantı) yeni bir iletiye eklenmiş bir 
şekilde açılır. İletinin gideceği adresi belirleme ve iletiyi göndermeyle ilgili 
bilgi için söz konusu uygulamaya ilişkin bölüme bakın.

Önemli Bir resmi Gmail aracılığıyla paylaşıyorsanız, ileti tamamıyla gönderilene 
kadar (yani Giden Kutusu etiketi değil, gönderildi etiketi olmalı) resmin orijin-
alini silmeyin; aksi takdirde, ekli resim gönderilmez.
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Resmi silme
SD karttan veya USB depolama biriminden resim silebilirsiniz.

1 Denetimleri görüntülemek için bir resme ve ardından, Menü'ye dokunun.

2 Sil'e dokunun.

3 Açılan iletişim kutusunda Tamam'a dokunun.
AUG-2.3-103-TR Adroid Kullanıcı Kılavuzu



Galeri 299
Videolarla çalışma
Kamera ile çektiğiniz videoları yürütmek ve paylaşmak için Galeri'yi kullanın.

Video yürütme
S Bir Galeri albümünü açın ve bir videoya dokunun.

Video, videoyu çektiğiniz yönde (portre veya manzara) yürütülür.
Albümlerin açılması, "Galeri'yi açma ve albümlerinizi görüntüleme" (sayfa 
288) konusunda açıklanmaktadır.

S Yürütme denetimlerini görüntülemek için videoya dokunun.

Videoyu paylaşma
Videoyu e-posta veya bir multimedya (MMS) iletisi içinde göndererek 
paylaşabilirsiniz. MMS iletilerinin boyut sınırları vardır. Bu sınır genellikle 
3MB, yüksek kaliteli videolarda yaklaşık 1 dakika veya düşük kaliteli 
videolarda 2 dakikadır. Bkz. "Kamera ayarlarını değiştirme" (sayfa 282). Bir 
videoyu YouTube web sitesine yükleyerek de paylaşabilirsiniz.

1 Bir albümü görüntülerken, Menü 'ye iki kez basın.

2 Paylaşılacak videoları veya resimleri işaretleyin.

3 Paylaş'a dokunun.

4 Açılan menüde, seçilen videoları paylaşmak için kullanılacak uygulamaya 
dokunun.
Seçtiğiniz uygulama, video yeni bir iletiye eklenmiş olarak açılır. 
YouTube'u seçtiyseniz, yüklenecek videoyla ilgili ayrıntıları girmeniz 
istenir. Daha fazla bilgi için söz konusu uygulamadaki bölüme bakın.

Duraklatma, devam etme 
ve geriye/ileriye atlama 
işlemlerine ilişkin yürütme 
denetimlerini görüntülemek 
için videoya dokunun.
AUG-2.3-103-TR Adroid Kullanıcı Kılavuzu



Galeri 300
Önemli Bir veya daha fazla videoyu Gmail aracılığıyla paylaşıyorsanız, ileti 
tamamıyla gönderilene kadar (yani Giden Kutusu etiketi değil, gönderildi etik-
eti olmalı) orijinal belgeleri silmeyin; aksi takdirde, ekli videolar gönderilmez.

Videoyu silme
1 Bir albümü görüntülerken, Menü 'ye iki kez basın.

2 Silinecek videoları veya resimleri işaretleyin.

3 Sil'e dokunun.

4 Silmeyi Onayla'ya dokunun.
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YouTube
YouTube, videoları görüntülemek, keşfetmek ve paylaşmak için 
Google'ın sunduğu çevrimiçi video akışı hizmetidir.

Bu bölümde
"YouTube'u açma ve videoları izleme" (sayfa 302)

"Videoları keşfetme" (sayfa 306)

"Videolara oy verme ve videolarla ilgili yorum girme" (sayfa 308)

"Videoları yükleme ve paylaşma" (sayfa 310)

"Oynatma listeleriyle çalışma" (sayfa 312)

"Kanallarla çalışma" (sayfa 314)

"YouTube ayarlarını değiştirme" (sayfa 316)
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YouTube'u açma ve videoları izleme
YouTube uygulaması ile telefonunuzda YouTube videolarına göz atabilir, 
YouTube videolarını arayabilir, görüntüleyebilir, yükleyebilir ve sıralayabilirsiniz.

YouTube'u açma ve YouTube ana ekranı
S Başlatıcı içindeki veya Android Ana ekranındaki YouTube simgesine  

dokunun.
Bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma" 
(sayfa 41).
YouTube ana ekranı açılır. Oturum açtıysanız (bkz. "YouTube'da oturum 
açma" (sayfa 305)), abone olduğunuz kanallardaki son videolar ve 
önerilen diğer videolar görüntülenir. Aksi halde, tüm YouTube'dan popüler 
videolar görüntülenir.

S Herhangi bir YouTube ekranından YouTube ana ekranına dönmek için 
Menü 'ye basın ve Ana Sayfa'ya dokunun
YouTube ana ekranında herhangi bir videoya dokunarak o videoyu 
izleyebilirsiniz: bkz. "Video İzleme" (sayfa 303).
Film kamerası simgesine  dokunarak Kamera uygulamasını 
başlatabilir ve video çekip paylaşabilirsiniz: bkz. "Yeni bir video çekerek 
YouTube'a yüklemek" (sayfa 310).
Arama simgesine  dokunarak video arayabilirsiniz: bkz. "Videoları 
keşfetme" (sayfa 306).

Kamera uygulamasıyla bir video 
çekip paylaşmak için dokunun.

Video aramak için dokunun. Sesle 
bile arama yapabilirsiniz.

Oynatmak için bir videoya dokunun.
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Video İzleme
S YouTube ekranında, oynatmayı başlatmak üzere bir videoya dokunun.

Video izleme ekranında oynamaya başlar.
İzleme ekranı, videoları izlemenizin yanı sıra onlarla çeşitli şekillerde 
etkileşime girebildiğiniz ekrandır. Bkz. "Videolara oy verme ve videolarla 
ilgili yorum girme" (sayfa 308),"Videoları yükleme ve paylaşma" (sayfa 
310) ve bu bölümdeki diğer başlıklar.

S İzleme ekranında videoyu durdurmak veya devam ettirmek için videoya 
dokunun.

S Video ile ilgili daha fazla bilgi için bir sekmeye dokunun.
Bilgi sekmesindeki kayan bilgilere ek olarak izleme ekranında İlgili 
videolar ve Yorumlar sekmeleri bulunur. Gizlenmiş sekmeleri 
görüntülemek için sola veya sağa hızlıca kaydırabilirsiniz. Bkz. "Videoları 
keşfetme" (sayfa 306).

S Videoları tam ekran görünümünde izlemek için telefonu yan çevirin.
Ayrıca tam ekran görünümü ile videonun izleme ekranı arasında geçiş 
yapmak için videoya iki kez hafifçe vurabilirsiniz.

Durdurmak için videoya dokunun; 
devam etmek için tekrar dokunun.

Tam ekran görüntülemeye geçiş için 
telefonu yan çevirin.

Kanalını açmak için videonun 
sahibine dokunun

Video ile ilgili daha fazla bilgi için bir 
sekmeye dokunun (diğer sekmeleri 
görmek için hızlıca kaydırın).
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S Tam ekran görünümünde denetimleri görüntülemek için videoya dokunun; 
oynatmayı durdurmak veya devam ettirmek için tekrar dokunun.

S Denetimler ekranda görüntülenirken göstergeyi sürükleyerek videonun 
başka bir bölümüne atlayabilirsiniz.

S İzlediğiniz videonun görüntü kalitesini sıradan veya yüksek kaliteli olarak 
belirlemek için HQ simgesine dokunun.
Mobil veri ağlarına bağlandığınızda, videoların yüksek kalitede mi, yoksa 
normal kalitede mi başlayacağını ayarlayabilirsiniz. Bkz. "YouTube 
ayarlarını değiştirme" (sayfa 316).

S CC simgesine dokunarak istediğiniz dilde altyazı gösterebilir ya da 
altyazıyı kapatabilirsiniz. 
Videolar için altyazılar yalnızca videonun sahibi bunları sağlamışsa 
izlenebilir. 
Altyazı boyutunu değiştirebilirsiniz; bkz. "YouTube ayarlarını değiştirme" 
(sayfa 316).

S Yürütmeyi durdurmak ve video listesine dönmek için Geri  düğmesine 
basın.

Denetimleri görüntülemek için 
videoya dokunun. Oynatmayı 
durdurmak veya devam 
ettirmek için tekrar dokunun.

Videonun başka bir bölümüne 
atlamak için göstergeyi 
sürükleyin.
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YouTube'da oturum açma
YouTube hesabınız olmadan Youtube videolarını keşfedebilir ve 
izleyebilirsiniz, ancak videolar hakkında yorum yapmak, favorileriniz arasına 
eklemek, karşıya video yüklemek, veya diğer pek çok YouTube özelliğinden 
yararlanabilmek istiyorsanız YouTube hesabınıza oturum açmanız gerekir.

S YouTube'da oturum açmak için Menü 'ye basın ve Kanalım'a dokunun.
Google Hesaplarınızdan biri zaten bir YouTube hesabıysa oturum açmak 
için bunu kullanmanız istenir. Aksi takdirde bir YouTube hesabı 
ekleyebilirsiniz.

Hesap gerektiren bir YouTube özelliğini ilk kez kullandığınızda henüz oturum 
açmadıysanız oturum açmanız istenir.

YouTube oturumunu kapatmak için (örneğin başka bir hesap kullanarak 
oturum açabilmek için) Kanalım içinden Oturumu kapat'a dokunabilirsiniz 
(bkz. "Kanallarla çalışma" (sayfa 314)).

YouTube hesapları hakkında daha fazla bilgi için Web'de YouTube'u ziyaret 
edin.
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Videoları keşfetme
YouTube'da videoları pek çok şekilde keşfedebilirsiniz. Bunun için 
kategorilere göz atabilir, arama yapabilir ve videonun izleme ekranından 
video hakkında bilgi toplayabilirsiniz.

Hoşunuza giden videoları YouTube'a yükleyen kişilerin kanallarını izlemek de 
video keşfetmek için iyi bir yoldur: bkz. "Kanallarla çalışma" (sayfa 314)).

Video arama
1 YouTube çalışırken Arama düğmesine  basın. 

Ayrıca YouTube ana ekranında arama simgesine  basabilir veya 
Menü 'ye basıpArama'ya dokunabilirsiniz.

2 Aramak istediğiniz metni girin veya sesle arama yapmak için Mikrofon 
simgesine dokunun.

3 Arama kutusunun altındaki bir öneriye dokunun veya büyüteç simgesine 
 dokunarak girdiğinizi arayın.

4 Arama sonuçlarına göz atın ve izlemek üzere bir videoya dokunun.
Başta, arama sonuçlarınız bütün karşıya yüklenenler arasında eşleşen 
tüm videoları içerir. Ancak sonuçları daha yakın bir zaman ile sınırlamak 
için arama sonuçları ekranının üst kısmındaki Her zaman'a 
dokunabilirsiniz (veya geçerli zaman filtresi ayarı).
Rahatsız etme olasılığı bulunan videoları Güvenli Arama ile filtrelemek 
isteyip istemediğiniz ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, arama yaparken 
YouTube'un arama geçmişinizdeki girişleri önerilere dahil etmemesi için 
arama geçmişinizi de silebilirsiniz. Bkz. "YouTube ayarlarını değiştirme" 
(sayfa 316).
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Videolara kategorilere göre göz atma
1 Menü 'ye basın ve Göz at'a dokunun.

2 YouTube kategorilerinin kayan listesinden bir kategoriye dokunun (veya 
Tümü'ne dokunun).
Dokunduğunuz kategori için bir kategori ekranı açılır, burada izlemek için 
dokunabileceğiniz videolar içeren bir liste bulunur.
Kategori ekranının üst kısmındaki geçerli zaman filtresi ayarına 
dokunarak bu ekrandaki videoları daha yeni veya eski bir zaman dilimi 
için sınırlayabilirsiniz.
Bu kategorideki en çok izlenen, en yüksek oy alan, en çok tartışılan veya 
en fazla favori gösterilen videoları görmek için sekmelere dokunun.

İlgili videoları keşfetme
Her videonun küçük ekranında bu video hakkında bilgiler bulunur; bunları 
kullanarak ilgili videoları keşfedebilirsiniz.

S İlgili videolar sekmesine dokunun.

VEYA
S Bilgi sekmesinde karşıya yükleyenin adına dokununca onun kanalı açılır 

ve yüklediği diğer videoların bir listesi görüntülenir.

VEYA
S Bir YouTube aramasında Bilgi sekmesindeki bir veya bir kaç sekmeyi 

kullanın.
Bkz. "Video arama" (sayfa 306).
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Videolara oy verme ve videolarla ilgili yorum 
girme

Videoları "beğendim" veya "beğenmedim" vererek oylayabilir ve yorum 
yapabilirsiniz. Aynı zamanda, Bir videoyu favorileriniz arasına ekleyebilir, 
hatta uygunsuz bulduğunuz bir videoyu bildirebilirsiniz.

Videolar hakkındaki yazılı yorumlarınızı paylaşmak için YouTube'un Web 
sürümünü kullanın.

Bir videoya beğendim veya beğenmedim oyu verme
S Videonun izleme ekranında beğendim  veya beğenmedim  

simgelerine dokunun.
Oyunuz videonun izleme ekranında beğenen veya beğenmeyen 
izleyicilerin sayacına eklenir.

Videoyu Favori listesine ekleme veya kaldırma
S Videonun izleme ekranında Diğer'e ve Favori listesine ekle veya Favori 

listesinden kaldır'a dokunun.
Video Favori listenize eklenir (veya kaldırılır).
Favori listenize Kanalım ekranından erişebilirsiniz. Bkz. "Kanallarla 
çalışma" (sayfa 314).

Video hakkında yorum yapma
Video hakkındaki düşüncelerinizi başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

1 Videonun küçük ekranında Yorumlar sekmesine dokunun.

2 Sekmenin üst kısmındaki metin alanına dokunun.

3 Yorum Yayınla iletişim kutusuna yorumlarınızı girin.
Bkz. "Ekran klavyesini kullanma" (sayfa 32)

4 Yayınla'ya dokunun.
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Videoyu uygunsuz olarak işaretleme
S Videonun izleme ekranında Diğer'e dokunun ve İşaretle'ye dokunun.

Tarayıcı açılır ve siz Web üzerindeki YouTube'da oturum açtıktan sonra 
yorumlarınızı Google'a göndermeden önce, neden bu videonun uygunsuz 
olduğunu düşündüğünüzle ilgili bir sebep seçmeniz istenir.
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Videoları yükleme ve paylaşma
Kendi videolarınızı YouTube'a yükleyebilirsiniz. Yüklediğiniz videolar, 
YouTube'da Kanalım sayfasında görüntülenir. Videoları, Web adresini (URL) 
göndererek de paylaşabilirsiniz.

Yeni bir video çekerek YouTube'a yüklemek
1 YouTube ana ekranında üst kısımda bulunan film kamerası simgesine 

dokunun .
Kamera video modunda açılır.

2 Kamera ile videoyu çekin.
Bkz. "Video çekme" (sayfa 281).
İşiniz bitince Videoyu yükleme ekranı açılır.

3 Videonun başlığını ve isterseniz diğer ayrıntıları (örneğin, videonun genel 
mi yoksa özel mi olduğu gibi) girin.

4 Yükle'ye dokunun.
Video kanalınıza eklenir.

Mevcut bir videoyu YouTube'a yükleme
1 Menü 'ye basın ve Yükle'ye dokunun.

Video albümlerinizin bulunduğu Galeri açılır.
Albümleri açma, videoları seçme ve hatta YouTube'a yüklemeyi başlatma 
dahil, Galeri hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Galeri" (sayfa 287).

2 Bir albüm açın ve yüklemek istediğiniz videoya dokunun.

3 Videonun başlığını ve isterseniz diğer ayrıntıları (örneğin, videonun genel 
mi yoksa özel mi olduğu gibi) girin.

4 Yükle'ye dokunun.
Video kanalınıza eklenir.
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Yüklediğiniz videoyu silme
Orijinal olarak telefonunuzdan veya Web tarayıcınızdan YouTube'daki 
kanalınıza yüklediğiniz bir videoyu silebilirsiniz.

1 Menü 'ye basın ve Kanalım'a dokunun.

2 Yüklemeler sekmesine dokunun.
Sekmeyi görünüme sürüklemeniz gerekebilir.

3 Silmek istediğiniz videonun yanındaki simgeye  dokunun ve basılı 
tutun.

4 Sil'e dokunun.

Videoyu paylaşma
1 Videonun izleme ekranını görüntülerken Diğer'e dokunun ve ardından 

Paylaş'a dokunun.

2 Videoyu paylaşmak üzere kullanmak istediğiniz uygulamaya dokunun.
Videoyu paylaşmak istediğiniz kişilere video hakkında bilgi göndermeyi 
nasıl tamamlayacağınızı öğrenmek için, seçtiğiniz uygulamanın 
belgelerine bakın.

Videonun Web adresini kopyalama
Bir iletiye veya başka bir belgeye yapıştırmak için videonun YouTube'daki 
Web adresini (URL) kopyalayabilirsiniz.

S Videonun izleme ekranını görüntülerken Diğer'e dokunun ve ardından 
URL kopyala'ya dokunun.
Şimdi URL'yi herhangi bir uygulamada bir metin alanına yapıştırabilirsiniz 
(bkz. "Metin düzenleme" (sayfa 38)).
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Oynatma listeleriyle çalışma
Oynatma listesi YouTube'da izleyebileceğiniz videolardan oluşan bir 
koleksiyondur. Oynatma listenize Kanalım ekranından erişebilirsiniz (bkz. 
"Kanallarla çalışma" (sayfa 314)). Oynatma listenize videolar ekleyebilirsiniz. 
Ayrıca başkalarının oynatma listelerini de izleyebilirsiniz.

Oynatma listelerinin nasıl oluşturulduğu ve düzenlendiği ile ilgili daha fazla 
bilgi için Web üzerindeki YouTube'u ziyaret edin.

Oynatma listesine video ekleme
Oynatma listelerini Web üzerindeki YouTube'dan oluşturabilir, düzenleyebilir 
ve silebilirsiniz. Ancak mevcut oynatma listelerinize telefonunuzdaki 
YouTube'u kullanarak videolar ekleyebilirsiniz.

1 Videonun izleme ekranında Diğer'e dokunun ve Şuraya Kaydet'e 
dokunun.

2 Açılan iletişim kutusunda videoyu eklemek istediğiniz oynatma listesinin 
adına dokunun.

Kendi oynatma listelerinizi görüntüleme 
1 Menü 'ye basın ve Kanalım'a dokunun.

2 Oynatma listeleri sekmesine dokunun.
Sekmeyi görünüme sürüklemeniz gerekebilir.

3 Videoları görmek için kayan listede bir oynatma listesine dokunun.
Videolardan birine dokunarak görüntüleyebilirsiniz. Veya ekranın üst 
kısmındaki Hepsini Oynat'a dokunarak oynatma listesindeki tüm 
videoları kesintisiz oynatabilirsiniz.
Bir oynatma listesindeki tüm videoları görüntülerken videoları değiştirmek 
için sola veya sağa hızlıca kaydırabilirsiniz.
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Başkalarının oynatma listelerini görüntüleme
1 Başka bir kişinin kanalını açın.

Bkz. "Kanallarla çalışma" (sayfa 314).

2 Oynatma listeleri sekmesine dokunun.
Sekmeyi görünüme sürüklemeniz gerekebilir.

3 Videoları görmek için kayan listede bir oynatma listesine dokunun.
Videolardan birine dokunarak görüntüleyebilirsiniz. Veya ekranın üst 
kısmındaki Hepsini Oynat'a dokunarak oynatma listesindeki tüm 
videoları kesintisiz oynatabilirsiniz.
Bir oynatma listesindeki tüm videoları görüntülerken videoları değiştirmek 
için sola veya sağa hızlıca kaydırabilirsiniz.
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Kanallarla çalışma
Kanal bir kişinin videolarının, oynatma listelerinin ve diğer YouTube 
bilgilerinin toplandığı bir koleksiyondur. Kendi kanalınızı oluşturabilir ve diğer 
kişileri kanalın tamamına veya belli bölümlerine abone olmaya davet 
edebilirsiniz. Böylece onlar da sizin YouTube'a yaptığınız katkıların zevkini 
çıkarabilirler. Aynı zamanda başkalarının kanallarını görebilir ve abone 
olabilirsiniz.

Telefonda, Kanalım özelliği, yüklemelerinizin, oynatma listelerinizin, 
favorilerinizin ve aboneliklerinizin bulunduğu yerdir. Kanalınızı yapılandırma 
hakkında daha fazla bilgi için Web üzerinde YouTube'u ziyaret edin.

Kanalım'ı açma
S Menü 'ye basın ve Kanalım'a dokunun.

Kanalım ekranı açılır, burada kanalınız hakkında bilgiler bulunur. Çeşitli 
sekmelere dokunarak yüklediğiniz videoların bir listesini, favori 
videolarınızı, oynatma listelerinizi ve abone olduğunuz kanalların bir 
listesini görüntüleyebilirsiniz.

Başka bir kişinin kanalını açma
S Başkası tarafından yüklenmiş olan bir videonun izleme ekranında bilgi 

sekmesinde kişinin adına dokunun

VEYA
S Kanalım'daki Abonelikler sekmesinde abone olduğunuz kanallar 

listesinden bir kanala dokunun.
Kanal hakkında bilgiler içeren kanal ekranı açılır.
Kanal ekranında bir sekmeye dokunarak kanalın karşıya yüklemelerini, 
favorilerini, etkinliklerini veya oynatma listelerini görüntüleyebilirsiniz. 
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Kanala abone olma
1 Başka bir kullanıcının kanalını açın.

Bkz. "Başka bir kişinin kanalını açma" (sayfa 314).

2 Kanal ekranının üst kısmındaki Abone ol'a dokunun.

3 Açılan iletişim kutusunda Tüm etkinlikler'e veya Yalnızca video 
yüklemeleri'ne dokunun.
Dokunduğunuz seçenek kanal ekranını açtığınızda hangi sekmenin 
açılacağını etkiler.
Kanalım'daki Aboneliklerim sekmesinde abonesi olduğunuz kanalların bir 
listesini görebilirsiniz (ve birine dokunarak açabilirsiniz).
Bir kanala zaten aboneyseniz kanalın ekranının üst kısmındaki Abone Ol 
değişerek Abonelikten çık şekline gelir.
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YouTube ayarlarını değiştirme
Telefonunuzda, YouTube'a ilişkin aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz.

S YouTube ayarlarını değiştirmek için Menü 'ye basın ve Ayarlar'a 
dokunun.

Mobil kullanımda yüksek kaliteli video  Başlangıç süresini ve veri 
kullanımını azaltmak için mobil ağlara bağlandığınızda, videoları varsayılan 
olarak yüksek kalitede izlemeyi tercih ederseniz işaretleyin. Videoların her 
zaman yüksek kalitede açıldığı Kablosuz ağlara bağlı olduğunuzda bu ayarın 
herhangi bir etkisi yoktur.

Altyazı yazı tipi boyutu  Videolarınızla altyazıları görüntülerken tercih 
ettiğiniz metin boyutunu ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Arama geçmişini temizle  Geçmişte seçtiğiniz video aramalarının 
sonuçlarının kaydını kaldırmak için dokunun. Böylece, YouTube videolarını 
ileride aradığınızda öneri olarak bu sonuçlar sunulmaz.

Güvenli Arama filtrelemesi  Videoları ararken Google Güvenli Arama 
filtresinin bazı sonuçları engellemesini isteyip istemediğinizi 
ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Seçenekler şunlardır: Hiçbir 
arama sonucunu engelleme (kapalı), yalnızca müstehcen veya rahatsız edici 
videolar (orta) veya müstehcen ve rahatsız edici metin ve videolar (katı).

Yardım  Tarayıcıda YouTube Yardım Merkezi'ni açar.

Geri bildirim  Tarayıcıda YouTube geri bildirim formunu açar.

Hizmet Şartları ve mobil gizlilik politikaları  YouTube ve Google 
Hizmet Şartları'nı ve gizlilik politikalarını gösterir.

Uygulama sürümü  Telefonunuzda yüklü YouTube uygulamasının sürümü.
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Müzik
Müzik'i bilgisayarınızdan SD kart veya USB depolama birimine 
(telefonunuzun modeline bağlı olarak) aktardığınız müzik ve 
diğer ses dosyalarını düzenlemek ve dinlemek için kullanırsınız.

Bu bölümde
"Müzik dosyalarını telefonunuza aktarma" (sayfa 318)

"Müzik uygulamasını açma ve kitaplığınızla çalışma" (sayfa 319)

"Müzik çalma" (sayfa 321)

"Şarkı listeleriyle çalışma" (sayfa 324)
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Müzik dosyalarını telefonunuza aktarma
Müzik telefonunuzun SD kartında veya USB depolama biriminde 
(telefonunuzun modeline bağlı olarak) bulunan ses dosyalarını çalar; bu 
nedenle Müzik'i açmadan önce ses dosyalarını bilgisayarınızdan 
kopyalamanız gerekir.

Müzik, çok çeşitli ses dosyası biçimlerini destekler. Böylece, çevrimiçi 
mağazalardan satın aldığınız, CD koleksiyonunuzdan kopyaladığınız ve 
diğer yollarla edindiğiniz müziği bu uygulamayla dinleyebilirsiniz. 

Müzik, aralarında MP3, M4A (iTunes uygulaması AAC, DRM-free), AMR, 
MID ve OGG Vorbis'in de bulunduğu çok sayıda biçimi destekler.

Bilgisayarınızdan müzik dosyalarını kopyalama
1 Telefonu USB kablo ile bilgisayarınıza bağlayın ve SD kartı ya da USB 

depolama birimini bilgisayarınıza ekleyin.
Bkz. "USB aracılığıyla bilgisayara bağlanma" (sayfa 69).

2 Ses dosyalarınızı düzenlemek için bilgisayarınızla, SD kartın veya USB 
depolama biriminin en üst düzeyinde bir müzik klasörü oluşturabilirsiniz.

3 Müzik ve diğer ses dosyalarını oluşturduğunuz klasöre kopyalamak için 
bilgisayarı kullanın.
Müzik dosyalarınızı düzenlemek için alt klasörler kullanabilirsiniz. Veya 
yalnızca ses dosyalarını SD kartın veya USB depolama biriminin en üst 
düzeyine kopyalayabilirsiniz.
Müzik dosyalarına JPEG biçimindeki resimler eşlik ediyorsa, resim 
dosyasını albumart.jpg olarak yeniden adlandırın ve müzik dosyalarıyla 
aynı klasöre ekleyin.

4 Herhangi bir şarkı listesi oluşturduysanız, müzik klasörünüzde şarkı 
listeleri için bir alt klasör oluşturun ve şarkı listelerini, bu klasöre 
kopyalayın.

5 SD kartı veya USB depolama birimini bilgisayarınızdan kaldırın ve 
telefonun bağlantısını kesin.

Uyarı! Dosyalarınızın zarar görmesini engellemek için bilgisayarınızın USB 
cihazlarının kaldırılması ile ilgili talimatlarını ve "USB aracılığıyla bilgisayara 
bağlanma" (sayfa 69) içindeki talimatları izleyin.
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Müzik uygulamasını açma ve kitaplığınızla 
çalışma

SD kartınıza veya USB depolama biriminize "Müzik dosyalarını telefonunuza 
aktarma" (sayfa 318) konusunda açıklandığı gibi çeşitli müzik dosyalarını 
kopyaladıktan veya başka bir kaynaktan indirdikten sonra, Müzik 
uygulamasını açabilir ve müzik dosyaları kitaplığınızı dört görünüm 
seçeneğinden birinde görüntüleyebilirsiniz.

Müzik uygulamasını açma ve müzik kitaplığınızı görüntüleme
S Başlatıcı içindeki veya Ana ekrandaki Müzik simgesine  dokunun.

Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapmayla ilgili daha 
fazla bilgi edinmek için bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında 
geçiş yapma" (sayfa 41).
SD kartınıza veya USB depolama birimine müzik kopyaladığınızda, Müzik 
uygulaması karttaki müzik dosyalarını arar ve her bir dosyanın kendisinde 
bulunan dosya bilgilerine dayanarak müziğinizden bir katalog oluşturur. 
Bu işlem dosyaların sayısına göre bir kaç saniyeden bir kaç dakikaya 
kadar sürebilir.
Katalog tamamlandığında Müzik kitaplığı ekranı, müzik kitaplığınızı 
Sanatçılara, Albümlere, Şarkılara veya Şarkı Listelerine göre 
görüntülemek için dokunabileceğiniz sekmelerle görüntülenir.

Menü 'ye basıp Kitaplık'a dokunarak Müzik uygulamasındaki 
ekranların çoğundan ana Kitaplık ekranına dönebilirsiniz.

Kitaplığınızı dört seçenekten birinde 
görüntülemek için bir sekmeye dokunun.

Yürütme ekranını açmak için geçerli 
parçanın özetine dokunun.
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Kitaplığınızda müzik arama
1 Ana Kitaplık ekranını açın ve Ara düğmesine  basın.

2 Sanatçının, albümün veya aradığınız parçanın adını yazmaya başlayın.
Eşleşen şarkılar, arama kutusunun altındaki listede görüntülenir.

3 Çalmak için eşleşen bir şarkıya dokunun. Veya ilişkili şarkıların bir listesini 
görüntülemek için eşleşen bir albüm veya sanatçıya dokunun.

SD kart veya USB depolama birimindeki bir şarkıyı silme
S Kitaplık listesindeki bir şarkıya dokunun ve basılı tutun. Açılan menüde 

Sil'e dokunun.

VEYA
S Yürütme ekranında, Menü 'ye basın ve Sil'e dokunun.

Telefonunuz bir bilgisayara bağlıyken, müzik dosyalarını "Müzik dosyalarını 
telefonunuza aktarma" (sayfa 318) konusunda açıklandığı gibi silebilirsiniz.
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Müzik çalma
Telefonun yerleşik hoparlörünü, kablolu bir mikrofonlu kulaklığı veya A2DP 
profilini destekleyen kablosuz bir Bluetooth stereo mikrofonlu kulaklığı 
kullanarak müzik dinleyebilirsiniz. Telefonunuzla birlikte sağlanan mikrofonlu 
kulaklık hakkında daha fazla bilgi için "Bluetooth cihazlarına bağlanma" 
(sayfa 66) konusuna ve telefonunuzun kullanıcı kılavuzuna bakın.

Müzik çalma
S Kitaplığınızdaki bir şarkıyı dinlemek için şarkıya dokunun.

VEYA
S Bir albümdeki parçaların listesini görüntülerken, Menü 'ye basın ve 

Tümünü çal'a dokunun.
Yürütme ekranı açılır ve dokunduğunuz şarkı ya da albümdeki veya 
başka bir şarkı listesindeki ilk şarkı çalmaya başlar. Geçerli şarkı 
listesindeki parçalar, şarkı listesinin sonuna ulaşıncaya kadar (bir tekrar 
seçeneği belirlemediyseniz) sırayla çalar. Aksi takdirde, uygulamalar 
arasında geçiş yapsanız veya bir telefon çağrısı alsanız bile, çalma 
yalnızca siz durdurduğunuzda durur.

Geçerli şarkı listesini açmak için dokunun.

Geçerli şarkı listesini karıştırmak için dokunun.

Bilgileri aramak için dokunun ve basılı tutun.

Parçaları atlayın veya çalmayı duraklatın ve 
devam ettirin. Doğruca bir parçanın belirli bir 
bölümüne gitmek için kaydırma çubuğunu 
sürükleyin.

Geçerli şarkı listesini tekrarlamak için dokunun; 
geçerli parçayı tekrar çalmak için tekrar 
dokunun.
AUG-2.3-103-TR Adroid Kullanıcı Kılavuzu



Müzik 322
Menü 'ye basıp Yürüt'e dokunarak Müzik uygulamasındaki ekranların 
çoğundan Yürütme ekranına dönebilirsiniz.
Bildirimler panelini açıp devam eden müzik bildirimine dokunarak başka 
bir uygulamadan Yürütme ekranına dönebilirsiniz. Bkz. "Bildirimleri 
yönetme" (sayfa 30).

Yürütmeyi denetleme
Yürütme ekranı, şarkıların, albümlerin ve şarkı listelerinin yürütmesini 
denetlemek için dokunabileceğiniz çeşitli simgeler içerir:

Yürütme ses düzeyini denetleme
"Ses ayarları" (sayfa 375) konusunda açıklanan medya ses düzeyini 
ayarlamaya ilişkin tekniklere ek olarak, müziğin ses düzeyini Müzik 
uygulamasında da denetleyebilirsiniz.

S Telefonun Sesi Yükselt/Alçalt düğmesine basın.
Mevcut medya ses düzeyini göstermek için bir panel açılır; ses düzeyi 
ayarlanırken gösterge hareket eder.
Bazı mikrofonlu kulaklıkların kendi ses düzeyi denetimleri ya da yürütmeyi 
duraklatma ve devam ettirme veya parçalar arasında geçiş yapma 
yöntemleri vardır.

Yürütmeyi duraklatmak için dokunun.

Yürütmeyi devam ettirmek için dokunun.

Albümdeki, şarkı listesindeki veya karışık listedeki sonraki 
parçaya atlamak için dokunun.

Albümdeki, şarkı listesindeki veya karışık listedeki önceki 
parçaya atlamak için dokunun.

Geçerli şarkı listesini açmak için dokunun.

Karışık modda (parçalar rastgele sırayla çalınır) geçerli şarkı 
listesini çalmak için dokunun.

Tekrar modunu değiştirmek için dokunun: Tekrar etme, Şarkı 
listesini tekrar et veya Mevcut parçayı tekrar et.
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Parçalarınızı karışık şarkı listesi oluşturarak çalma
Karışık Şarkı Listesi Oluştur işlevini açtığınızda, bu işlev kapatılana kadar 
Müzik uygulaması parçaları rastgele sırayla çalar.

S Yürütme veya bir Kitaplık ekranında, Menü 'ye basın ve Karışık şarkı 
listesi oluştur'a dokunun.
Müzik uygulaması rastgele seçilmiş bir düzine parçanın yer aldığı bir 
şarkı listesi oluşturur ve bunları çalmaya başlar. İlk düzine parçanın 
çalınması bittiğinde, bir düzine parça daha eklenir ve parçaların 
çalınmasına devam edilir.

S Karışık Şarkı Listesi Oluştur işlevinin çalmakta olduğu geçerli şarkı 
listesini Yürütme ekranındaki Şarkı Listesi simgesine  dokunarak 
görüntüleyebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için bkz. "Şarkı listeleriyle çalışma" (sayfa 324).

S Kitaplığınızdaki bir parçanın adına dokunup basılı tutarak söz konusu 
parçayı, Karışık Şarkı Listesi Oluştur işlevi tarafından hazırlanan parça 
listesinin sonuna ekleyin. Açılan menüde, Şarkı listesine ekle'ye ve daha 
sonra, Geçerli şarkı listesi'ne dokunun. 
Parça, Karışık Şarkı Listesi Oluştur işlevinin hazırladığı parça listesinin 
sonuna eklenir.

S Menü 'ye basıp Karışık şarkı listesi kapalı'ya dokunarak Karışık 
Şarkı Listesi işlevini durdurun.

Zil sesi olarak bir şarkıyı kullanma
Telefonunuzla sağlanan zil seslerinden biri yerine istediğiniz şarkıyı 
telefonunuzun zil sesi olarak kullanabilirsiniz.

S Kitaplık listesindeki bir şarkıya dokunun ve basılı tutun. Açılan menüde, 
Telefon zil sesi olarak kullan'a dokunun.

VEYA
S Yürütme ekranında, Menü 'ye basın ve Zil sesi olarak kullan'a 

dokunun.

Telefonun zil sesini görüntülemek ve ayarlamak üzere Ayarlar uygulamasını 
kullanmayla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. "Ses ayarları" (sayfa 375).
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Şarkı listeleriyle çalışma
Müzik dosyalarını, belirlediğiniz sırada veya karışık olarak çalabileceğiniz 
şarkı kümelerinde düzenlemek için şarkı listeleri oluşturabilirsiniz.

Şarkı listesi oluşturma
1 Kitaplıkta bir şarkı listesi görüntülerken, yeni şarkı listesine eklemek 

istediğiniz ilk şarkıya dokunun ve basılı tutun.

2 Şarkı listesine ekle'ye dokunun.

3 Yeni'ye dokunun.

4 Bir ad girin ve Kaydet'e dokunun.
Yeni şarkı listesi, Şarkı Listesi kitaplığına eklenir.
Menü 'ye basıp Şarkı listesine ekle'ye dokunarak, Yürütme ekranında 
çalmakta olan şarkıyı bir şarkı listesindeki ilk şarkı olarak da 
ekleyebilirsiniz. Veya şarkı listesi olarak çalmakta olduğunuz bir 
albümdeki tüm şarkıları kaydetmek için Şarkı listesi olarak kaydet'e 
dokunun.

Şarkı listesine şarkı ekleme
1 Kitaplık'ta parça listesini görüntülerken, şarkı listesine ekleyeceğiniz 

şarkıya dokunun ve basılı tutun.

2 Şarkı listesine ekle'ye dokunun.

3 Şarkının ekleneceği şarkı listesinin adına dokunun.
Şarkı, şarkı listesine eklenir.
Menü 'ye basıp Şarkı listesine ekle'ye dokunarak, Yürütme ekranında 
çalmakta olan şarkıyı bir şarkı listesine de ekleyebilirsiniz.

Şarkı listesindeki şarkıları yeniden düzenleme
1 Şarkı Listesi kitaplığındaki bir şarkı listesini dokunarak açın.

Yürütme penceresindeki Şarkı Listesi simgesine dokunarak çalmakta 
olan şarkı listesini de açabilirsiniz.

2 Bir şarkının, şarkı listesindeki sırasını değiştirmek için şarkıyı yukarı veya 
aşağı sürükleyin.
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Şarkıyı şarkı listesinden kaldırma
1 Şarkı listesini açın.

2 Şarkıya dokunup basılı tutun ve daha sonra, Şarkı listesinden kaldır'a 
dokunun. Veya şarkı listesindeki tüm şarkıları kaldırmak için Menü 'ye 
basın ve Şarkı listesini temizle'ye dokunun.
Şarkı, telefonunuzdan veya diğer şarkı listelerinden silinmez; yalnızca 
üzerinde çalışmakta olduğunuz şarkı listesinden kaldırılır.

Şarkı listesini yeniden adlandırma veya silme
1 Şarkı Listesi kitaplığını açın.

2 Şarkı listesine dokunun ve basılı tutun. Açılan menüde, Yeniden 
Adlandır veya Sil'e dokunun.
Son Eklenen şarkı listesini silemez veya yeniden adlandıramazsınız.
Şarkı listesi silindiğinde hiçbir şarkı zarar görmez.

Bilgisayarınızda şarkı listeleri oluşturma
Müzik uygulamasında kullanmak üzere bilgisayarınızda şarkı listeleri 
oluşturabilirsiniz. Müzik uygulaması M3U, WPL ve PLS dosya biçimlerindeki 
şarkı listeleriyle çalışabilir. Şarkı listelerinizi SD kartınıza veya USB 
depolama biriminize müziği kopyaladığınız şekilde kopyalayabilirsiniz (bkz. 
"Müzik dosyalarını telefonunuza aktarma" (sayfa 318)). En iyi uygulama, 
şarkı listeleriniz için müzik klasörünüz içinde bir alt klasör oluşturmanızdır.

Bilgisayarınızda şarkı listeleri oluşturabilecek özel bir uygulama yoksa, şarkı 
listesini bir metin düzenleyicisinde, aşağıdaki talimatları kullanarak 
oluşturabilirsiniz:

G Şarkı listesine dahil edilecek her müzik dosyasının adını kendi satırına girin.

G Müzik dosyası adlarını, bilgisayarınızda görüntülendikleri gibi kullanın. 
Müzik uygulaması, şarkı listesini görüntülerken parça adları dışındaki tüm 
bilgileri yoksayar.

G Dosyayı .m3u uzantısıyla kaydedin
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Haberler ve Hava Durumu
Masaüstünüzde kullanmak üzere hazırlanmış bir widget olan ve 
eksiksiz bir uygulama tarafından desteklenen Haberler ve Hava 
Durumu ile hava durumunu ve en son haberleri 
denetleyebilirsiniz.

Bu bölümde
"Haberleri ve hava durumunu denetleme" (sayfa 328)

"Haberler ve Hava Durumu ayarlarını değiştirme" (sayfa 331)
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Haberleri ve hava durumunu denetleme
Haberler ve Hava Durumu, hava tahminleri ve genel konularla ilgili haberler 
sunar. Görüntülenen haber konularını da özelleştirebilirsiniz. 

Bu bilgiler, Ana ekranınıza yerleştirebileceğiniz Haberler ve Hava Durumu 
widget'ında özetlenir ve Haberler ve Hava Durumu uygulamasında daha 
ayrıntılı bir şekilde sunulur.

Haberler ve Hava Durumu'nu açma
S Ana ekranınızdaki Haberler ve Hava Durumu widget'ının haberler veya 

hava durumu bölümüne veya Başlatıcı içindeki  simgesine dokunun.
Widget'larla çalışma hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Ana ekranı 
özelleştirme" (sayfa 45). Ana ekranınıza, her biri yalnızca haberleri, 
yalnızca hava durumunu veya her ikisini birden gösterecek şekilde 
yapılandırılmış birden fazla Haberler ve Hava Durumu widget'ı 
ekleyebilirsiniz.
Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapmayla ilgili daha 
fazla bilgi edinmek için bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında 
geçiş yapma" (sayfa 41).

Haberler ve Hava Durumu 
uygulamasını, hava durumu özetiyle 
açmak için Haberler ve Hava Durumu 
widget'ının hava durumu bölümüne 
dokunun. En önemli haberlerin listesini 
açmak için widget'ın haberler bölümüne 
dokunun.
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Haberler ve hava durumuyla ilgili ayrıntılı bilgi alma
Haberler ve Hava Durumu'nu açtığınızda, hava durumunun veya haber 
başlıklarının bir özetini görürsünüz.

S Hava durumunu veya kategoriye göre en son haberleri görüntülemek için 
ekranın üst kısmındaki kayan sekme listesinde bir sekmeye dokunun. 
Veya haber kategorileri arasında geçiş yapmak için parmağınızı ekranda 
sola veya sağa kaydırın.

İlgilendiğiniz haber kategorisine 
dokunmak için kaydırın.

Ayrıntılar için ekrana dokunun.
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S Daha ayrıntılı bir tahmin için hava durumu özetine dokunun.

Ayrıntılı, saatlik bir tahmin almak için hava durumu grafiğindeki bir saate 
dokunun.

S Haber konusunun tamamını okumak için bir başlığa dokunun.

S Haber kategorilerini değiştirmek için parmağınızı sola veya sağa kaydırın.

S Hava durumunu veya haber başlıklarını görüntülerken, en son bilgileri 
almak için Menü 'ye basın ve Yenile'ye dokunun.

Günün belirli bir saatine ilişkin 
ayrıntılı tahmini görüntülemek için 
grafiğe dokunun.

Haber konusunun tamamını okumak 
için bir başlığa dokunun.

Haber kategorilerini değiştirmek için 
parmağınızı sola veya sağa kaydırın.
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Haberler ve Hava Durumu ayarlarını 
değiştirme

Haberler ve Hava Durumu'na ilişkin çeşitli ayarları yapılandırabilirsiniz. 

Konum ve konumla ilgili ayarlar, Haberler ve Hava Durumu widget'ının ve 
Saat uygulamasının görüntülenmesini etkiler.

S Haberler ve Hava Durumu ayar ekranını açmak için Menü 'ye basın ve 
Ayarlar'a dokunun.

Haberler ve Hava Durumu ayarları
Google Weather ayarları  Bkz. "Google Weather ayarları" (sayfa 331).

Google Haberler ayarları  Bkz. "Google Haberler ayarları" (sayfa 331).

Yenileme ayarları  Bkz. "Yenileme ayarları" (sayfa 332).

Uygulama sürümü  Haberler ve Hava Durumu uygulamasının 
telefonunuzda yüklü olan sürümünü görüntüler.

Google Weather ayarları
Konumumu kullan  Hava durumu bilgilerini görüntülerken, konumunuzu 
belirlemek için telefonun konum hizmetinin kullanılması için bu seçeneği 
işaretleyin. Konumu, Konumu ayarla seçeneğini kullanarak el ile ayarlamak 
için işareti kaldırın.

Konumu ayarla  Konumumu kullan seçeneğinin işareti kaldırıldığında, 
hava durumu bilgileri için konumu şehir veya posta kodu girerek belirtmek 
üzere dokunun.

Santigrat birimini kullan  Fahrenheit yerine, Santigrat sıcaklık ölçeğini 
kullanmak için işaretleyin.

Google Haberler ayarları
Haber konusu seçin  Haberler ve Hava Durumu sekmelerinin kayan 
listesine dahil edilecek haber kategorilerini seçebileceğiniz bir ekran açar. 
"Güneş enerjisi" veya "Olimpiyatlar" gibi belirli konuları girmek için Özel 
konu'ya da dokunabilirsiniz.
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Google Haberler hizmet şartları  Google Haberler'e ilişkin hizmet 
şartlarıyla ilgili ayrıntıların yer aldığı bir ekranı açar.

Makaleleri önceden yükle  Haber makalelerinin daha hızlı açılması ve 
veri bağlantınız olmadığında kullanılabilir durumda olmaları amacıyla haber 
makalelerini indirmek için işaretleyin. Makalelerin önceden yüklenmesi, daha 
fazla veri kullanımına ve şarjlar arasında pil ömrünün daha kısa olmasına 
karşılık performansı iyileştirir.

Görselleri önceden yükle  Başlıklar indirilirken, haber metnine ek olarak 
habere ait resimlerin de önceden yüklenmesi için işaretleyin. Resimlerin 
önceden yüklenmesi, daha fazla veri kullanımına ve şarjlar arasında pil 
ömrünün daha kısa olmasına karşılık performansı iyileştirir. Bu ayar yalnızca 
Makaleleri önceden yükle seçeneği işaretlendiğinde kullanılabilir.

Yenileme ayarları
Bu ayarlar, Haberler ve Hava Durumu widget'ındaki bilgilerin ne sıklıkta 
güncelleneceğini denetler. Bu ayarların kullanımına ek olarak, Ana ekrandaki 
Haberler ve Hava Durumu widget'ının eklenmesi veya kaldırılması da 
Otomatik yenile seçeneğini açar veya kapatır. Widget'larla çalışma 
hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Ana ekranı özelleştirme" (sayfa 45).

Otomatik yenileme  Haberler ve Hava Durumu güncelleme bilgilerinin 
Yenileme aralığı ile belirlediğiniz sıklıkta otomatik olarak alınması için 
işaretleyin. Haberleri ve hava durumunu yalnızca Menü 'ye basıp 
Yenile'ye dokunarak güncellemek için bu seçeneği işaretlemeyin. Otomatik 
yenilemenin çalışması için, Ayarlar uygulamasında Arka Plan Verileri 
özelliğini de açmış olmanız gerekir. Bkz. "Hesaplar ve senkronizasyon 
ayarları" (sayfa 383). 

Yenileme aralığı  Otomatik yenile işaretlenmişse, haberlerin ve hava 
durumunun otomatik olarak ne sıklıkta güncelleneceğini ayarlayabileceğiniz 
bir iletişim kutusu açar. Güncellemelerin daha sık yapılması, daha fazla veri 
kullanımına ve şarjlar arasındaki pil ömrünün daha kısa olmasına karşılık, 
geçerli bilgilerin daha kullanışlı olmasını sağlar.

Yenileme durumu  Haberler ve hava durumunun son yenilemesi ile bir 
sonraki zamanlanmış yenilemenin tarihini ve saatini görüntüler.
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Saat
Saat uygulaması, tarihi ve saati görüntülemeye ek olarak, hava 
durumu ve telefonunuzla ilgili bilgileri görüntüler. Saat'i ayrıca, 
telefonunuzu bir çalar saate dönüştürmek için de 
kullanabilirsiniz.

Saat, bir masaüstü yuvala çalışacak şekilde tasarlanmıştır; 
ancak, Saat uygulamasını kullanmak için bir yuvanızın olması 
zorunlu değildir.

Bu bölümde
"Tarih, saat ve diğer bilgileri görüntüleme" (sayfa 334)

"Alarm ayarlama" (sayfa 336)

"Saatin alarm ayarlarını değiştirme" (sayfa 338)
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Tarih, saat ve diğer bilgileri görüntüleme
Mevcut tarih ve saate ek olarak, çeşitli türlerde bilgileri aynı anda izlemek için 
Saat'i kullanabilirsiniz.

Saat uygulamasını açma
S Telefonu bir masaüstü yuvaya yerleştirin.

VEYA
S Ana ekrandaki veya  içindeki Saat simgesine Başlatıcı dokunun.

Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapmayla ilgili daha 
fazla bilgi edinmek için bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında 
geçiş yapma" (sayfa 41).
Saat, Ana ekran duvar kağıdınızda tarih ve saat ile birlikte yerel hava 
durumunuz ve diğer yararlı bilgiler görüntülenerek açılır.

Saat çalışırken, birkaç dakika sonra ekran koruyucu moduna geçerek 
tarih ve saat görüntüsünü telefon ekranında hareket ettirir. Telefonu tekrar 
uyandırmak için ekrana veya telefonun bir düğmesine dokunmanız 
yeterlidir.
Ana ekrana dönmek için Saat ekranının alt kısmındaki Ana Ekran 
simgesine  dokunun.

Sonraki alarmın ayarlandığı saat.

Ekranı karartmak için dokunun.

Pilin şarj düzeyi ve telefonun bir şarj 
cihazına takılı olup olmadığı.

Bir alarm ayarlamak, slayt gösterisi 
görüntülemek, müzik dinlemek veya Ana 
ekrana gitmek için bir simgeye dokunun.
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Slayt gösterisi izleme
Tarih ve saatin yerine Galeri albümünüzdeki resimlerin bir slayt gösterisini 
yürütebilirsiniz.

S Saat ekranının alt kısmındaki Slayt Gösterisi simgesine  dokunun.

S Gösteriyi sona erdirmek için Geri  düğmesine basın.

Müzik çalma
Saat görüntülenirken müzik çalabilirsiniz. Bir masaüstü yuva aksesuarınız 
varsa, müzik yuvanın ses jakına iletilir; böylece, yuvaya dahil olan stereo ses 
kablosunu kullanarak telefondan iletilen müziği stereo bir şekilde 
çalabilirsiniz.

S Saat ekranının alt kısmındaki Müzik simgesine  dokunun.
Çalınacak müziği seçebileceğiniz Müzik uygulaması açılır. Daha fazla 
bilgi için bkz. "Müzik" (sayfa 317). Müzik çalınırken Saat'e dönebilir veya 
başka bir uygulamayı kullanabilirsiniz.

Saat görüntüsünü karartma
S Telefonunuzu yatağınızın başucundaki bir saat gibi kullanmak isterseniz, 

ekran parlaklığını çok düşük bir değere ayarlayabilirsiniz. Saati karartmak 
için Karartıcı simgesine  dokunun.

S Normal parlaklığı geri yüklemek için Karartıcı  simgesine tekrar 
dokunun.
Karartıcı simgesini göremezseniz, Saat'i normal parlaklıkta tekrar açmak 
için Ana Ekran düğmesine  basıp basılı tutun ve Saat simgesine 
dokunun.

Masaüstü yuvanın ses ayarlarını değiştirme
Telefonu bir masaüstü yuvaya ilk kez yerleştirdiğinizde, müzik ve diğer 
seslerin yuvanın ses çıkışı bağlantısı üzerinden çalınmasını isteyip 
istemediğinizi soran bir iletişim kutusu görüntülenir. Ayarınız yalnızca 
kullanmakta olduğunuz yuvaya uygulanır; farklı yuvalar için farklı 
ayarlarınız olabilir.

S Menü 'ye basın ve Yuva ayarları'na dokunun.
Yuva ayarları, "Ses ayarları" (sayfa 375) konusunda açıklandığı gibi açılır.
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Alarm ayarlama
Mevcut bir alarmı değiştirerek veya yeni bir alarm ekleyerek alarm 
ayarlayabilirsiniz.

Alarm ayarlama
1 Saat ekranının alt kısmındaki Alarm simgesine  dokunun.

2 Bir alarmı açmak veya kapatmak için alarmın yanındaki  simgesine 
dokunun.
Ayarlanan alarmların altı yeşil renkte çizilir.

3 Mevcut bir alarmın saatini ve diğer özelliklerini değiştirmek için alarma 
dokunun. Veya yeni bir alarm eklemek için Alarm ekle'ye dokunun.
Yeni bir alarm eklemek için ana Saat ekranını görüntülerken Menü 'ye 
basabilir ve Alarm ekle'ye dokunabilirsiniz.

Bir alarm eklemek için dokunun.

Bir alarmı açmak veya kapatmak için dokunun.

Alarmın saatini ve diğer özelliklerini 
ayarlayabileceğiniz bir ekran açmak 
için dokunun.

Ana Saat ekranına dönmek için dokunun.
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4 Alarmın saatini ayarlamak için Saat'e dokunun.
Açılan iletişim kutusunda, saat değerini + veya - düğmelerine ve ÖÖ veya 
ÖS düğmelerine dokunarak değiştirin. Veya istediğiniz zamanı yazmak 
için bir saate dokunun.

5 Alarma ilişkin zil sesini seçmek için Zil Sesi'ne dokunun.
Telefonla gelen veya Müzik uygulaması aracılığıyla zil sesi olarak 
kaydettiğiniz bir zil sesini seçebilirsiniz. Bkz. "Zil sesi olarak bir şarkıyı 
kullanma" (sayfa 323).
Zil sesi, seçildiğinde kısa bir süre için çalınır.

6 Zil sesinin çalınmasına ek olarak, telefonun titremesi için Titreşim'e 
dokunun.

7 Alarmın çalmasını istediğiniz günleri ayarlamak için Tekrar'a dokunun.
Bir tekrar değeri ayarlamazsanız, alarm yalnızca bir kez çalar.

8 Alarma ilişkin bir ad girmek için Etiket'e dokunun.

9 İşlemi bitirdiğinizde, Tamamlandı'ya dokunun.
Alarm, ayarladığınız saatte çalar.

10 Ana Saat ekranına dönmek için Geri  düğmesine basın.
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Saatin alarm ayarlarını değiştirme
Ayarladığınız alarmlara ilişkin bir dizi ayarı değiştirebilirsiniz.

Ayrıca, Ayarlar uygulamasında zamanın Saat'te nasıl görüntüleneceğini de 
değiştirebilirsiniz. Bkz. "Tarih ve saat ayarları" (sayfa 392).

S Saat'in alarm ayarlarını değiştirmek için Saat ekranının alt kısmındaki 
Alarm simgesine  dokunun. Açılan Alarmlar ekranında, Ayarlar'a 
dokunun.

Sessiz modda alarm çal  Telefon Sessiz modda olduğunda dahi, 
alarmların çalması için işaretleyin.

Alarm ses düzeyi  Alarmların ses düzeyini ayarlayabileceğiniz bir iletişim 
kutusu açılır.

Erteleme süresi  Saat'in bir alarm tekrar çalmadan önce bekleyeceği 
süreyi ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açılır.

Yan düğme işlevi  Alarm çalarken Sesi Yükselt / Azalt düğmesine 
bastığınızda ne olacağını ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Düğme 
davranışını herhangi bir etkisi olmayacak, alarmı erteleyecek veya kapatacak 
şekilde ayarlayabilirsiniz.
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Araba Ana Sayfası
Araba Ana Sayfası, aracınızı sürerken en yararlı olacak 
uygulamalara, tek bir düğmeye dokunarak erişebilmenizi sağlar.

Araba Ana Sayfası, araç yuvasıyla çalışacak şekilde 
tasarlanmıştır; ancak, Araba Ana Sayfası'nı kullanmak için 
yuvanızın olması zorunlu değildir.

Bu bölümde
"Araba Ana Sayfası'nı açma" (sayfa 340)

"Araba Ana Sayfası'nı özelleştirme" (sayfa 342)

"Araba Ana Sayfası'nı bir Bluetooth cihazı ile başlatma" (sayfa 345)

"Araba Ana Sayfası ayarlarını değiştirme" (sayfa 346)
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Araba Ana Sayfası'nı açma
Araba Ana Sayfası'nı araç yuvanız olsa da olmasa da kullanabilirsiniz.

Araba Ana Sayfası'nı açma
S Telefonu bir araç yuvasına yerleştirin.

VEYA
S Telefonunuzu Araba Ana Sayfası'nı başlatacak şekilde yapılandırdığınız 

bir Bluetooth cihazının yakınına getirin.
Bkz. "Araba Ana Sayfası'nı bir Bluetooth cihazı ile başlatma" (sayfa 345).

VEYA
S Başlatıcı'daki veya Ana ekrandaki Araba Ana Sayfası simgesine  

dokunun.
Bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma" 
(sayfa 41).
Araba Ana Sayfası; Navigasyon, Ses ile Arama, Kişiler ve araç 
kullanırken yararlı olabilecek diğer özelliklere erişmek için 
dokunabileceğiniz geniş düğmelerle açılır.
Araba Ana Sayfası, telefonu da Araba moduna alır. Bu, Ana Ekran 
düğmesine bastığınızda Ana Ekran'a değil, Araba Ana Sayfası'na 
döneceğiniz anlamına gelir. Diğer uygulamalara erişmek üzere geri 
dönmek için Araba modundan çık düğmesini kullanın.
Bulunduğunuz alanda Google gezinme işlevi yoksa veya telefonunuz 
GPS uydularına erişemiyorsa, Gezinmeye başla düğmesinin yerini Yol 
Tarifleri düğmesi alır.

S Araba Ana Sayfası'nın diğer ekranlarına ulaşmak için küçük oka dokunun 
(veya hızlıca kaydırın).
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Araba Ana Sayfası ekranlarına kısayollar ekleyebilir, taşıyabilir, duvar 
kağıdını değiştirebilir ve diğer bazı Araba Ana Sayfası ayarlarını 
yapılandırabilirsiniz. Bkz. "Araba Ana Sayfası'nı özelleştirme" (sayfa 342) 
ve "Araba Ana Sayfası ayarlarını değiştirme" (sayfa 346). 
Navigasyon da dahil olmak üzere, Google Haritalar hakkında daha fazla 
bilgi almak için bkz. "Google Haritalar, Navigasyon, Rehber ve Latitude" 
(sayfa 255).
Sesle aramayla ilgili bilgi almak için bkz. "Sesle ve metin ile arama" 
(sayfa 95).
Kişilerinizle çalışma hakkında bilgi almak için bkz. "Kişiler" (sayfa 111).
Müzik dinleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Müzik" (sayfa 317)

Aracınızı sürerken bir 
uygulamaya veya hizmete 
erişmek için ilgili düğmeye 
dokunun.

Araba modundan çıkmak 
için dokunun.

Araba Ana Sayfası'nın 
diğer ekranlarına geçmek 
için bir oka dokunun (veya 
hızlıca kaydırın).

Kısayol düğmesi eklemek 
için boş bir noktaya 
dokunun veya mevcut bir 
düğmeyi taşımak için boş 
bir noktaya sürükleyin.
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Araba Ana Sayfası'nı özelleştirme
Araba Ana Sayfası ekranlarındaki boş yerlere kendi kısayollarınızı 
ekleyebilir, bunları taşıyabilir veya silebilirsiniz. Araba Ana Sayfası'nda diğer 
özelleştirmeler için Parlaklık ve Ayarlar düğmelerini (varsayılan olarak ikinci 
Araba Ana Sayfası'nda bulunur) de bu bölümde ve "Araba Ana Sayfası 
ayarlarını değiştirme" (sayfa 346) içinde açıklandığı şekilde kullanabilirsiniz.

Kısayol ekleme
1 Kısayol ekle düğmesine dokunun.

2 Eklemek istediğiniz kısayolun türüne dokunun.
G Yolda yararlı olan uygulamaların bir listesini görmek için Araba 

uygulamaları'na dokunun.
G Uygulamaların kalan kısmını görmek için Diğer uygulamalar'a 

dokunun.
G Kişilerinizin listesini görmek için Doğrudan çevir'e dokunun.
G Hedef adresini ve tercih ettiğiniz yolculuk yöntemini girmek için Yol 

Tarifleri ve Navigasyon'a dokunun. Navigasyon da dahil olmak 
üzere, Google Haritalar hakkında daha fazla bilgi almak için bkz. 
"Google Haritalar, Navigasyon, Rehber ve Latitude" (sayfa 255).

Kısayolu taşıma
S Kısayolu aynı veya farklı ekrandaki boş bir yere sürükleyin.

Kısayolu silme
1 Kısayola dokunun ve basılı tutun.

2 Kısayolu ekranın alt kısmında beliren çöp kutusuna sürükleyin.

3 Çöp kutusu kırmızı renge döndüğünde kısayolu bırakın.
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Araba Ana Sayfası düğmelerinin rengini değiştirme
1 Ayarlar düğmesine  dokunun.

Ayarlar düğmesi varsayılan olarak soldan ikinci Araba Ana Sayfası'nda 
bulunur.

2 Simgeleri renklendir'e dokunun.

3 İstediğiniz renge dokunun. Veya Renk özelleştir örneğine dokunarak 
özel renk ve doygunluk seçebileceğiniz bir iletişim kutusu açabilirsiniz.

4 Tamam'a dokunun.

Araba Ana Sayfası duvar kağıdını değiştirme
Başlangıçta Araba Ana Sayfası sizin Ana ekranda seçtiğiniz duvar kağıdının 
aynısını arka plan için kullanır; ancak Araba Ana Sayfası için değişik bir 
duvar kağıdı seçebilirsiniz.

1 Ayarlar düğmesine  dokunun. 

2 Duvar kağıdı'na dokunun.

3 Ana ekran ile aynı veya Galeriden seçin'e dokunun.

4 Galeriden bir fotoğrafa dokunun ve Duvar kağıdını ayarla'ya dokunun.

Araba Ana Sayfası parlaklık ayarlarını değiştirme
S Arka aydınlatma ayarını değiştirmek için Otomatik, Gece veya Gündüz 

parlaklık düğmesine  dokunun.
Parlaklık düğmesi varsayılan olarak soldan ikinci Araba Ana Sayfası'nda 
bulunur.
Arka aydınlatma modunu el ile ayarlamayı veya telefonun ortam ışığı 
sensörünü kullanarak otomatik geçiş yapmasını isteyip istememenize 
bağlı olarak bu üç mod arasında dolaşabilirsiniz.
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Araç yuvası ses ayarlarını değiştirme
Telefonu ilk kez bir araç yuvasına yerleştirdiğinizde, yuvayı hoparlör olarak 
kullanıp kullanmayacağınızı ve yuvanın hoparlöründen müzik ve diğer sesleri 
dinlemek isteyip istemediğinizi soran bir iletişim kutusu görüntülenir. Ayarınız 
yalnızca kullanmakta olduğunuz yuvaya uygulanır; farklı yuvalar için farklı 
ayarlarınız olabilir.

Bu ayarlar yalnızca telefonunuz araç yuvasını destekliyorsa kullanılabilir.

1 Ayarlar düğmesine  dokunun. 

2 Android ayarları'na dokunun.

3 Yuva'ya dokunun.
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Araba Ana Sayfası'nı bir Bluetooth cihazı ile 
başlatma

Arabanızda Hoparlör veya tümleşik eller serbest sistemi gibi bir Bluetooth 
cihazınız varsa, Araba Ana Sayfası'nı bu cihazı saptadığında başlayacak 
şekilde ayarlayabilirsiniz. 

Telefonunuzu Araba Ana Sayfası'nı başlatacak şekilde yapılandırmadan 
önce bir cihazla eşleştirmeniz gerekir; bkz. "Bluetooth cihazlarına bağlanma" 
(sayfa 66).

Bir Bluetooth cihazını Araba Ana Sayfası'nı başlatacak şekilde 
yapılandırma

1 Araba Ana Sayfası'nı açın ve Ayarlar düğmesine  dokunun.

2 Bluetooth, Araba Ana Sayfası'nı başlatır'a dokunun.

3 Saptandığında Araba Ana Sayfası'nı başlatmasını istediğiniz eşleşmiş 
Bluetooth cihazlarını işaretleyin.

Araba Ana Sayfası'nın bir cihazla bağlantısı kesildiğinde ne kadar 
hızlı programdan çıkacağını yapılandırma

Araba Ana Sayfası'nın bir Bluetooth cihazıyla bağlantısı kaybolduktan sonra 
çıkmadan önce ne kadar bekleyeceğini ayarlayabilirsiniz. Kullandığınız 
cihazların sinyali zayıfsa daha uzun bir süreye ayarlamak Araba Ana 
Sayfası'nın bağlantısının zamanından önce kesilmesini önlemede yardımcı 
olabilir. Kullandığınız cihazların sinyali kuvvetliyse ve siz istediğinizde Araba 
Ana Sayfası'nın bağlantısının kesilmesini engelliyorsa daha kısa bir zamana 
ayarlayın.

1 Araba Ana Sayfası'nı açın ve Ayarlar düğmesi  ne dokunun.

2 Bluetooth, Araba Ana Sayfası'nı başlatır'a dokunun.

3 Zaman aşımına dokunun.

4 Bağlantı kesildikten sonra Araba Ana Sayfası'nın çıkmasından önce ne 
kadar bekleneceğini seçin.
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Araba Ana Sayfası ayarlarını değiştirme
Bazı Araba Ana Sayfası ayarlarını yapılandırabilirsiniz, bunlar arasında 
Araba Ana Sayfası düğmelerinin rengi, duvar kağıdı ve Araba Ana Sayfası'nı 
otomatik olarak başlatan Bluetooth cihazları bulunur. Bunlar ve Araba Ana 
Sayfası'nı özelleştirmenin diğer yolları bu bölümde, "Araba Ana Sayfası'nı 
özelleştirme" (sayfa 342) ve "Araba Ana Sayfası'nı bir Bluetooth cihazı ile 
başlatma" (sayfa 345) bölümlerinde açıklanmaktadır.

S Araba Ana Sayfası ayarlar ekranını açmak için Ayarlar düğmesine  
dokunun .
Ayarlar düğmesi varsayılan olarak soldan ikinci Araba Ana Sayfası'nda 
bulunur.

Sorumluluk reddi beyanını her zaman göster  Araba Ana Sayfası'nı 
her başlattığınızda bir güvenlik ve sorumluluk reddi beyanı göstermek için 
işaretleyin.

Durum çubuğunu gizle  Araba Ana Sayfası'nı kullanırken durum 
çubuğunu gizlemek için işaretleyin.

Simgeleri renklendir  Bkz. "Araba Ana Sayfası düğmelerinin rengini 
değiştirme" (sayfa 343).

Duvar Kağıdı  Bkz. "Araba Ana Sayfası duvar kağıdını değiştirme" 
(sayfa 343).

Bluetooth, Araba Ana Sayfası'nı başlatır  Bkz. "Araba Ana Sayfası'nı 
bir Bluetooth cihazı ile başlatma" (sayfa 345).

Varsayılanlara sıfırla  Varsayılan Araba Ana Sayfası ayarlarını geri 
yükleyebileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Android ayarları  Android Ayarlar uygulamasını açar. Daha fazla bilgi için 
bkz. "Ayarlar" (sayfa 367).
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Hesap Makinesi
Hesap Makinesi'ni basit aritmetik problemlerini çözmek veya 
daha karmaşık denklemleri çözerken gelişmiş işleçlerden 
yararlanmak için kullanın.

Bu bölümde
"Hesap Makinesi'ni kullanma" (sayfa 348)
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Hesap Makinesi'ni kullanma
Hesap Makinesi'ni matematik problemlerini çözmek için kullanın.

Hesap Makinesi'ni açma ve kullanma
S Ana ekrandaki veya Başlatıcı içindeki Hesap Makinesi simgesine  

dokunun.
Bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma" 
(sayfa 41).

S Temel ekranda sayıları ve aritmetik işleçlerini girin.

S Gelişmiş ekranı açmak için temel ekranı sola sürükleyin. 

S Girdiklerinizi kopyalayabileceğiniz ve diğer araçlara erişebileceğiniz bir 
menüyü açmak için Hesap Makinesi'nin görüntüsüne dokunun ve basılı 
tutun.

S Girdiğiniz son numarayı veya işleci silmek için Temizle'ye dokunun. 
Görüntüdeki her şeyi silmek için Temizle'ye dokunun ve basılı tutun.

Temel ve gelişmiş 
ekranlar arasında 
geçiş yapmak için 
sürükleyin.
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İşlem geçmişinize erişme
S Telefonunuzda trackball veya benzer bir cihaz varsa trackball'u yukarı 

ya da aşağı yuvarlayarak önceki işlemlerinizi görüntüleyebilirsiniz.
Önceki işlemler, bu işlemlerle çalışabileceğiniz görüntüye girilir.

S Menü 'ye basarak ve Geçmişi temizle'ye dokunarak geçmişi 
temizleyin.
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Etiketler
Yakın Alan İletişimi (NFC) küçük miktarda bilgileri yapışkanlı bir 
etikette veya başka bir küçük cihazda depolayan bir teknolojidir. 
Bu etiket kısa mesafeden NFC okuyucu ile taranabilir.

NFC Etiketleri URL'ler, resimler, Google Haritalar konumları, kişi 
bilgileri ve başka çeşit bilgiler içerebilir.

Telefonunuz NFC etiketlerini tarayabiliyorsa bunları Etiketler 
uygulamasıyla açabilir, üzerinde işlem yapabilir ve 
düzenleyebilirsiniz.

Bu bölümde
"Etiket tarama" (sayfa 352)

"Etiketlerle çalışma" (sayfa 353)
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Etiket tarama
Telefonunuz NFC etiketlerini tarayabiliyorsa telefonunuz açıkken ve Ayarlar 
içinde NFC açılmışsa (bkz. "Kablosuz bağlantılar ve ağlar" (sayfa 369)) 
istediğiniz zaman etiket tarayabilirsiniz.

Etiket tarama
1 Telefonunuzun ekran kilidini açın ve etiketin hemen yanına yerleştirin.

Telefonunuz etiketi tarar ve okuduğu içeriği görüntüler.

2 Etiket içeriklerinden birine dokunarak açın (ve etiketi telefona kaydedin). 
Veya Bitti'ye ya da Sil'e dokunarak etiketi kaydedip ya da silip çalıştığınız 
son ekrana geri dönebilirsiniz
Etiketin içeriğine dokunursanız bu içerikle çalışmak üzere tasarlanmış bir 
uygulama açılır: Galeri, Tarayıcı, Google Haritalar, Mesajlaşma gibi.

Etiketi kaydetmek ve önceki ekrana 
dönmek için Bitti'ye dokunun. Veya 
Sil'e dokunun.

Etiketi açmak için içeriğine dokunun.
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Etiketlerle çalışma
Taradığınız etiketlerle çalışmak için Etiketler uygulamasını kullanırsınız.

Etiketler'i açın ve taradığınız etiketleri görüntüleyin.
S Ana ekrandaki veya Başlatıcı içindeki Etiketler simgesine  dokunun.

Bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma" 
(sayfa 41).
Etiketler uygulaması daha önce taradığınız etiketlerin bir listesiyle birlikte 
açılır.
Yalnızca yıldız işareti koyduğunuz etiketlerin bir listesini görüntülemek için 
Yıldız işaretli sekmesine dokunabilirsiniz. Veya Etiketler'e dokunarak tüm 
etiketlerin bir listesini görüntüleyebilirsiniz.

Yıldız işareti koyduğunuz etiketlerin bir 
listesini görüntülemek için Yıldız 
işaretli'ye dokunun.

Açmak için bir etikete dokunun.
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Taranmış bir etiketi açma ve üzerinde çalışma
1 Etiketler'i açın ve Etiketler veya Yıldız işaretli listelerinden bir etikete 

dokunun.
Açılan ekranda etiket hakkında bilgiler ve etiketin içeriğinin bir listesi 
görüntülenir.

2 Etiketin yıldızına dokunarak onu yıldız işaretli etiketler listesine ekleyebilir 
veya listeden kaldırabilirsiniz.

3 Etiketi açmak için içeriğine dokunun.

4 Etiketler listesine geri dönmek için Tamam'a dokunun.

Etiket silme
1 Etiketler'i açın ve Etiketler veya Yıldız işaretli listelerinden bir etikete 

dokunun.

2 Sil'e dokunun.

Yıldız işaretli etiketler listesine eklemek 
veya listeden kaldırmak için yıldıza 
dokunun.

Etiketi açmak için içeriğine dokunun.

Etiketler listesine geri dönmek için 
Tamam'a dokunun. Veya Sil'e 
dokunun.
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Market
Android Market, telefonunuza indirip yüklemeniz için 
uygulamalara ve oyunlara doğrudan erişim sağlar.

Bu bölümde
"Android Market'i açma ve uygulamaları bulma" (sayfa 356)

"Uygulamaları indirme ve yükleme" (sayfa 359)

"İndirilen öğelerinizi yönetme" (sayfa 362)
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Android Market'i açma ve uygulamaları bulma
Ücretsiz ve ücretli uygulamalara göz atmak ve uygulamaları aramak için 
Android Market'i açın.

Android Market'i açma
S Başlatıcı'daki veya Ana ekrandaki Market simgesine  dokunun.

Bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma" 
(sayfa 41).
Ayrıca, Ana ekranınızda Market widget'ı varsa, Market'i açmak için buna 
dokunabilirsiniz (bkz. "Ana ekranı özelleştirme" (sayfa 45)).
Android Market'i ilk kez açtığınızda, devam etmek için hizmet şartlarını 
okumanız ve kabul etmeniz gerekir.

Android Market ile ilgili yardım alma
Android Market Yardım web sayfalarına tüm Android Market ekranlarından 
ulaşabilirsiniz.

S Menü 'ye basın ve Yardım'a dokunun.
Tarayıcı, birçok yardım konusuna bağlantıların yer aldığı Android Market 
Yardım sayfasını açar. Bkz. "Tarayıcı" (sayfa 239).

Market'te arama yapmak için dokunun.

Açmak için bir kategoriye dokunun.

Ayrıntılarını görüntülemek için özel 
bir uygulamaya dokunun.

Uygulamaları keşfetmek için simgelerin 
döngüsünü hızlıca ileri geri kaydırın ve daha 
fazla bilgi edinmek için bir simgeye dokunun.
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Uygulamalara göz atma
Uygulamalara kategorilerine göre göz atabilir ve uygulamaları farklı 
şekillerde sıralayabilirsiniz.

1 Android Market ana sayfasında, Apps veya Oyunlar gibi üst düzey bir 
kategoriye dokunun.

2 Ekranı kaydırarak alt kategorileri görüntüleyin ve daha fazlasını görmek 
istediğiniz bir alt kategoriye dokunun.

3 Alt kategoriyi sıralamak için En çok ödenen uygulamalar, En gözde 
ücretsiz uygulamalar veya Yepyeni uygulamalar'a dokunun.

Uygulama listesini görmek için bir 
alt kategoriye dokunun.

Bu alt kategorideki ücretli ve ücretsiz 
en beğenilen veya en son 
uygulamaları görüntülemek için 
dokunun.

Uygulamanın ayrıntılar ekranını 
açmak için ilgili uygulamaya 
dokunun.
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Bir uygulamayla ilgili ayrıntıların bulunduğu ekranı açma
S Android Market'e göz atarken istediğiniz zaman bir uygulamaya 

dokunarak, uygulamayla ilgili ayrıntıların bulunduğu bir ekranı 
açabilirsiniz.
Uygulama ayrıntıları ekranında, uygulamayla ilgili bir açıklama, oylamalar 
ve bilgiler bulunur. Yorumlar sekmesinde, uygulamayı deneyen kişilerin 
gönderdikleri yorumlar yer alır. Uygulamayı bu ekrandan indirebilir ve 
yükleyebilirsiniz. Bkz. "Uygulamaları indirme ve yükleme" (sayfa 359). 
Ayrıca, uygulamayı oylayabilir, yüklemesini kaldırabilir ve uygulamayla 
ilgili diğer işlemleri gerçekleştirebilirsiniz (bkz. "İndirilen öğelerinizi 
yönetme" (sayfa 362)).

Uygulamaları arama 
1 Ekranın sağ üst köşesindeki Ara simgesine  dokunun veya Ara  

düğmesine  basın.

2 Aramak istediğiniz terimi girin ve tekrar Ara  düğmesine basın.
Bir uygulamanın adının veya açıklamasının tamamını ya da bir kısmını 
veya aramak istediğiniz geliştiricinin adını girebilirsiniz.

3 İlgili uygulamanın ayrıntılar ekranını açmak için bir arama sonucuna 
dokunun.
Ayrıntılar ekranında uygulama açıklanır ve uygulamayı indirmeye ve diğer 
görevleri gerçekleştirmeye ilişkin düğmeler bulunur.  
Bkz. "Uygulamaları indirme ve yükleme" (sayfa 359) ve "İndirilen 
öğelerinizi yönetme" (sayfa 362). 

Android Market ana ekranına dönme
Android Market'teki çoğu ekrandan Ana ekrana dönebilirsiniz.

S Ekranın sol üst köşesindeki Market simgesine  dokunun.

VEYA
S Menü 'ye basın ve Ana Ekran'a dokunun.
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Uygulamaları indirme ve yükleme
İstediğiniz bir uygulamayı bulduğunuzda, telefonunuza yükleyebilirsiniz. 

Uygulamayı indirme ve yükleme
1 İstediğiniz bir uygulamayı bulun ve ayrıntılar ekranını açın.

Bkz. "Android Market'i açma ve uygulamaları bulma" (sayfa 356).
Uygulamanın ayrıntıları ekranında uygulamanın fiyatı, oylaması, kullanıcı 
yorumları ve geliştirici hakkındaki bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla 
bilgiye ulaşabilirsiniz.

2 Uygulamayı yüklerseniz, uygulamanın telefonunuzda erişebileceği 
işlevleri ve verileri önizlemek için Menü 'ye basın ve Güvenlik'e 
dokunun.

3 Yükle'nin altındaki Ücretsiz'e veya fiyata dokunun.
Ücretli uygulamalar, tüm bölgelerde tüm operatörler tarafından 
sunulmamaktadır.
Uygulamanın verilerinize erişmesi veya telefonunuzun herhangi bir 
işlevini denetlemesi gerekiyorsa, ayrıntılar ekranının üst kısmının 
yakınlarında bir özet görüntülenir ve Diğer'e dokunarak daha fazla bilgi 
edinebilirsiniz.

Uygulama ve geliştiricisi hakkında daha 
fazla bilgi edinmek için uygulamanın 
ayrıntılar ekranına ilerleyin.

Bir bölümü genişletmek ve daha 
fazla bilgi almak için dokunun.

Uygulamayı indirmek ve yüklemek 
için dokunun. (Ücretli bir uygulama 
söz konusuysa, düğmede fiyat 
etiketi bulunur.)
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Uyarı! Bu ekranı dikkatli bir şekilde okuyun. Birçok işleve veya verilerinizin önemli 
bir kısmına erişimi olan uygulamalara özellikle dikkat edin. Bu ekranda 
Tamam'a dokunduğunuzda, telefonunuzda bu uygulamayı kullanmanın 
sonuçlarından siz sorumlu olursunuz. 

4 Uygulamanın izin isteğini kabul ediyorsanız İzinleri Kabul et altındaki 
Tamam'a dokunun.
Ücretli bir uygulama seçtiyseniz ödeme şeklinizi belirteceğiniz bir ekran 
açılır. Mevcut bir ödeme yöntemini kullanabilir veya yeni bir yöntem 
ekleyebilirsiniz. Ayrıca "Google Checkout hesabı oluşturma" (sayfa 361) 
konusunda anlatıldığı şekilde önceden de bir hesap ayarlayabilirsiniz.

Ücretsiz bir uygulama seçtiyseniz (veya Google Checkout'ta Hemen 
satın alın'a dokunduktan sonra), uygulama indirilirken ve ardından 
telefonunuza yüklenirken bir dizi bildirim alırsınız. 
Uygulama yüklendiğinde, uygulamayı açmak için bildirime dokunabilir 
veya Başlatıcı içindeki uygulama simgesine dokunarak açabilirsiniz. Bkz. 
"Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma" (sayfa 41).
Bir uygulamayı denemek için kısa bir süreniz vardır. Uygulamayı 
istemediğinize karar verirseniz, geri ödeme almak üzere bu süre içinde 
yüklemeyi kaldırmanız gerekir. Bkz. "Bir uygulamaya ilişkin geri ödeme 
isteğinde bulunma" (sayfa 365).
Başka bir Android telefonunuz varsa, ücretli bir uygulamayı ikinci telefona 
aynı Android Market hesabını kullanarak, herhangi bir ek ücret ödemeden 
indirebilirsiniz.

Uygulamayı satın almak için 
kullanmak istediğiniz kartı ekleyin 
veya değiştirmek için dokunun.

Uygulamayı satın almak, indirmek 
ve yüklemek için dokunun.
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Google Checkout hesabı oluşturma
Android Market'ten satın aldığınız ürünleri Google Checkout  hesabı ile 
ödeyebilirsiniz. Hesabı Android Market'ten ilk ürün satın aldığınızda veya 
daha önceden Web üzerinden ayarlayabilirsiniz.

S Google Checkout hesabı oluşturmak için bir Web tarayıcısı kullanarak 
http://checkout.google.com'a gidin.

VEYA
S Telefonunuzu Android Market'ten bir ürün satın almak için ilk kez 

kullanırken, fatura bilgilerinizi girmeniz istendiğinde bir Google Checkout 
hesabı oluşturabilirsiniz. 

Uyarı! Google Checkout'u Android Market'ten bir uygulama satın almak için bir kez 
kullandıktan sonra, telefon şifrenizi hatırlar; dolayısıyla, bir sonraki 
işleminizde şifrenizi tekrar girmenize gerek kalmaz. Bu nedenle, diğer 
kişilerin telefonunuzu izniniz olmadan kullanmalarını engellemelisiniz. Bkz. 
"Ekranınızı kilitleme" (sayfa 44).
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İndirilen öğelerinizi yönetme
Bir uygulamayı indirip yükledikten sonra, oylayabilir, indirdiğiniz diğer 
uygulamalarınızla birlikte bir liste içinde görüntüleyebilir, kendi kendini 
otomatik olarak güncelleyecek şekilde yapılandırabilir ve uygulamayla ilgili 
başka işlemler yapabilirsiniz.

İndirdiğiniz uygulamaları görüntüleme
Android Market'ten indirdiğiniz uygulamaların bir listesini görüntüleyebilir ve 
listeyi, çeşitli amaçlarla kullanabilirsiniz.

S Android Market ana ekranında Menü  'ye basın ve Uygulamalarım'a 
dokunun.
Açılan ücretsiz ve ücretli uygulama listesinde, bir uygulamaya dokunarak 
uygulamayı oylayabilir, yüklemesini kaldırabilir, uygulama ücretine ilişkin 
geri ödeme isteğinde bulunabilir ve başka işlemler yapabilirsiniz.

Bir uygulamanın otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceğini 
ayarlama

Market'ten indirdiğiniz uygulamalar, varsayılan olarak otomatik bir şekilde 
güncellenmeye ayarlanmaz; bu özellik, telefonunuzla birlikte sağlanan 
uygulamalarda etkindir. Ancak, her iki uygulama türünde de bir veya daha 
fazla uygulama için güncelleme olduğuna dair bildirim aldığınızda yapılacak 
işleme ilişkin ayarı değiştirebilirsiniz (bkz. "Uygulama güncellemelerinin 
olduğuna ilişkin bir bildirimi yanıtlama" (sayfa 363)).

1 Android Market ana ekranında Menü 'ye basın ve Uygulamalarım'a 
dokunun.

2 Bir uygulamaya dokunun.

3 Otomatik güncellemeye izin ver seçeneğini işaretleyin veya seçeneğin 
işaretini kaldırın.
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Uygulama güncellemelerinin olduğuna ilişkin bir bildirimi yanıtlama
Bir uygulamanın kullanıma sunulan her yeni sürümünde bildirim alırsınız 
(güncelleme bildirimlerini devre dışı bırakmadıysanız; bkz. "Güncellenmiş 
uygulamalarla ilgili bildirim alma seçeneğini ayarlama" (sayfa 364)). Genel 
olarak bildirimlere yanıt verme işlemi "Bildirimleri yönetme" (sayfa 30) 
konusunda açıklanmaktadır.

Bir uygulama otomatik olarak güncellenecek şekilde ayarlanmışsa ve 
uygulamanın gerektirdiği izinler değiştirilmediyse, bildirim güncelleme indirilip 
yüklendikten sonra size bilgi verir (bkz. "Bir uygulamanın otomatik olarak 
güncellenip güncellenmeyeceğini ayarlama" (sayfa 362)).

Uygulama otomatik olarak güncellenecek şekilde ayarlanmadıysa veya 
güncelleme, gerekli izinleri değiştiriyorsa, mevcut güncellemelerin 
bulunduğuna dair bilgi alırsınız. Bildirime dokunduğunuzda, Market'teki 
İndirmeler ekranı açılır. Mevcut güncellemesi olan indirdiğiniz her bir 
uygulamanın bir Güncelle veya Güncelle (el ile) etiketi bulunur.

S Güncelle veya Güncelle (el ile) etiketi olan bir uygulamayı, gerekiyorsa 
izinlerindeki değişiklikleri inceledikten sonra güncellemek için uygulamaya 
dokunun.

S İzin değişiklikleri gerektirmeyen ve güncellemeleri olan tüm uygulamaları 
güncellemek için Tümünü güncelle'ye dokunun.
Tümünü güncelle düğmesi, yalnızca izin değişikliklerini onaylamanızı 
gerektirmeyen birden fazla güncelleme olduğunda kullanılabilir.
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Güncellenmiş uygulamalarla ilgili bildirim alma seçeneğini ayarlama
1 Android Market ana ekranında Menü 'ye basın ve Ayarlar'a dokunun.

2 İndirdiğiniz uygulamaların güncellemeleri ile ilgili bildirim almayı isteyip 
istemediğinizi ayarlamak için Bildirimler menüsüne dokunun.

3 Tamam'a dokunun.

Uygulamanın yüklemesini kaldırma
Market'ten indirdiğiniz uygulamaların yüklemesini Market kullanarak 
kaldırabilirsiniz. Ayrıca Market'ten ve diğer konumlardan indirdiğiniz 
uygulamaların yüklemesini Ayarlar uygulamasının Uygulamaları yönet 
ekranından da kaldırabilirsiniz (bkz. "Uygulamanın yüklemesini kaldırma" 
(sayfa 364)).

1 Android Market ana ekranında Menü 'ye basın ve Uygulamalarım'a 
dokunun.

2 Kaldırılacak uygulamaya dokunun.
Uygulamaya ilişkin ayrıntılar ekranı açılır.

3 Kaldır'a dokunun.

4 Onay iletişim kutusunda Tamam'a dokunun.

5 Uygulamayı neden kaldırdığınızı en iyi tanımlayan açıklamaya ve daha 
sonra, Tamam'a dokunun.
Uygulamanın yüklemesi kaldırılır. Uygulamayı istediğiniz zaman tekrar 
yükleyebilirsiniz. Uygulama ücretli bir uygulamaysa, bunun için ücret 
ödemezsiniz.
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Bir uygulamaya ilişkin geri ödeme isteğinde bulunma
Bir uygulamadan memnun kalmazsanız, uygulamayı satın aldıktan sonra 
kısa bir süre içinde geri ödeme yapılmasını isteyebilirsiniz. Geri ödeme 
isteğinde bulunmak için tanınan gerçek süre, uygulamayı satın alırken satın 
alma ekranında ve e-posta ile aldığınız sipariş fişinde belirtilir. Ayrıca, 
isterseniz uygulamanın ayrıntıları ekranında bilgileri sağlanan geliştiriciyle de 
iletişim kurabilirsiniz (bkz. "Bir uygulamayla ilgili ayrıntıların bulunduğu ekranı 
açma" (sayfa 358)). Kredi kartınızdan ücret alınmaz ve uygulama, 
telefonunuzdan kaldırılır.

Fikrinizi değiştirirseniz, uygulamayı tekrar yükleyebilirsiniz; ancak, ikinci 
yüklemenizde geri ödeme isteğinde bulunamazsınız. 

1 Android Market ana ekranında Menü 'ye basın ve Uygulamalarım'a 
dokunun.

2 Geri ödeme almak için yüklemesi kaldırılacak uygulamaya dokunun.
Uygulamaya ilişkin ayrıntılar ekranı açılır.

3 Geri ödeme'ye dokunun.
Uygulamanızın yüklemesi kaldırılır ve ücret iptal edilir.

4 Uygulamayı neden kaldırdığınızı en iyi tanımlayan açıklamaya ve daha 
sonra, Tamam'a dokunun.

Bir uygulamayı oylama veya yorum yapma
Bir uygulamayı birden beş yıldıza kadar değerlendirebilir ve uygulamayla ilgili 
düşüncelerinizi alışveriş yapan diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

1 Uygulamaya ilişkin ayrıntılar ekranını açın.
Bunu uygulamaya göz atıp veya bir uygulamayı arayıp sonrasında 
uygulamaya dokunarak yapabilirsiniz veya uygulamayı indirdiyseniz, 
indirdiğiniz uygulamaların listesinde uygulamaya dokunabilirsiniz.

2 İncelemem altındaki yıldızlara dokunun.

3 Uygulamaya vermek istediğiniz yıldız sayısına ve daha sonra, Tamam'a 
dokunun.

4 Yorum yayınlayın'a dokunun.

5 Bir yorum girin ve Tamam'a dokunun.
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Uygunsuz uygulamaları işaretleme
Bir uygulamanın grafiksel olarak şiddet öğeleri, cinsellik veya nefret dolu ya 
da rahatsız edici içeriğe sahip olduğunu fark ederseniz, bu uygulamayı 
Android Market ekibine bildirebilirsiniz.

1 Uygulamaya ilişkin ayrıntılar ekranını açın.
Bunu uygulamaya göz atıp veya bir uygulamayı arayıp sonrasında 
uygulamaya dokunarak yapabilirsiniz veya uygulamayı indirdiyseniz, 
indirdiğiniz uygulamaların listesinde uygulamaya dokunabilirsiniz.

2 Ayrıntılar ekranının alt kısmına gidin ve Uygunsuz olarak işaretle'ye 
dokunun.

3 Uygulamayı sakıncalı bulma nedeninize dokunun.

4 Gönder'e dokunun.
Yorumlarınız, Android Market ekibine gönderilir.
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Ayarlar
Telefonunuzun görünümünü, seslerini, iletişim özelliklerini, 
gizlilik seçeneklerini ve diğer işlevlerini yapılandırmak için 
Ayarlar uygulamasını kullanın.

Birçok uygulamanın kendi ayarları da vardır; ayrıntılı bilgi için bu 
uygulamaların belgelerine bakın.

Bu bölümde
"Ayarlar'ı açma" (sayfa 368)

"Kablosuz bağlantılar ve ağlar" (sayfa 369)

"Çağrı ayarları" (sayfa 373)

"Ses ayarları" (sayfa 375)

"Ekran ayarları" (sayfa 377)

"Konum ve güvenlik ayarları" (sayfa 378)

"Uygulama ayarları" (sayfa 381)

"Hesaplar ve senkronizasyon ayarları" (sayfa 383)

"Gizlilik ayarları" (sayfa 384)

"Depolama ayarları" (sayfa 385)

"Dil ve klavye ayarları" (sayfa 386)

"Ses giriş/çıkış ayarları" (sayfa 388)

"Erişebilirlik ayarları" (sayfa 390)

"Yuva ayarları" (sayfa 391)

"Tarih ve saat ayarları" (sayfa 392)

"Telefon hakkında" (sayfa 393)
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Ayarlar 368
Ayarlar'ı açma
Ayarlar uygulaması, telefonunuzu özelleştirmek ve yapılandırmak için 
gereken araçların çoğunu içerir.

Ayarlar'ı açma
S Ana Ekran 'a, ardından Menü 'ye basın ve Ayarlar'a dokunun.

VEYA
S Ana ekrandaki veya Başlatıcı içindeki Ayarlar simgesine  dokunun.

Bkz. "Uygulamaları açma ve uygulamalar arasında geçiş yapma" 
(sayfa 41). 

Ayarlar uygulamasındaki tüm ayarlar bu bölümde açıklanmaktadır.
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Ayarlar 369
Kablosuz bağlantılar ve ağlar
Kablosuz, Bluetooth ve mobil ağları kullanarak ağlar ve cihazlarla kurulacak 
bağlantıları yapılandırmak ve yönetmek için Kablosuz ve Ağ ayarlarını 
kullanın. Kablosuz ve Ağ ayarlarını, telefonunuz ve sanal özel ağlarınız 
(VPN) arasındaki bağlantıları yapılandırmak, telefonunuzun mobil veri 
bağlantısını kullanarak bilgisayarınızı İnternet'e bağlamak ve Uçak moduyla 
tüm radyo dalgalarını kapatmak için de kullanırsınız.

Kablosuz ve Ağ ayarları ekranı
Uçak modu  Telefonun ses veya veri ileten tüm radyo dalgalarını 
kapatmak için işaretleyin. Bu seçenek işaretlendiğinde, Çağrı ayarları da 
devre dışı kalır (bkz. "Çağrı ayarları" (sayfa 373)).

Kablosuz  Kablosuz ağlara bağlanabilmeniz amacıyla Kablosuz özelliğini 
açmak için işaretleyin.

Kablosuz ayarları  Bkz. "Kablosuz ayarları ekranı" (sayfa 370).

Bluetooth  Bluetooth cihazlarına bağlanabilmeniz amacıyla Bluetooth 
özelliğini açmak için işaretleyin.

Bluetooth ayarları  Bkz. "Bluetooth ayarları ekranı" (sayfa 371).

Bağlantı ve taşınabilir ortak erişim noktası  Bkz. "Bağlantı ve 
taşınabilir ortak erişim noktası ayarları ekranı" (sayfa 371)

VPN ayarları  Bkz. "VPN ayarları ekranı" (sayfa 372).

NFC (Yakın Alan İletişimi)  Telefonunuz Yakın Alan İletişimini 
destekliyorsa, uygulamaların NFC kullanmalarına, NFC etiketlerini 
okumalarına ve telefonunuzdaki NFC etiketlerinin diğer NFC cihazları 
tarafından okunabilmesine izin vermek için burayı işaretleyin. Telefonunuzda 
NFC'yi devre dışı bırakmak için bu ayardaki işareti kaldırın. NFC Etiketleri ile 
çalışmak için Etiketler uygulaması kullanılır; bkz. "Etiketler" (sayfa 351).

Mobil ağlar  Bkz. "Mobil ağ ayarları ekranı" (sayfa 372).
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Ayarlar 370
Kablosuz ayarları ekranı
Bu ayarlarla çalışmayla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. "Kablosuz ağlara 
bağlanma" (sayfa 63).

Bu bölümde açıklanan ayarlara ek olarak, "Gelişmiş Kablosuz ayarları 
ekranı" (sayfa 370) konusunda açıklanan ayarları yapılandırmak için bu 
ekranda Menü 'ye basabilir ve Gelişmiş'e dokunabilirsiniz.

Kablosuz  Kablosuz ağlara bağlanabilmeniz amacıyla Kablosuz özelliğini 
açmak için işaretleyin. Ağa bağlı durumdayken ağın adını görüntüler.

Ağ bildirimi  Açık bir Kablosuz ağ kullanılabilir duruma geldiğinde bir 
bildirim almak için işaretleyin.

Kablosuz ağlar  Önceden yapılandırdığınız ve telefonun Kablosuz ağları 
son olarak taradığında belirlediği Kablosuz ağların bir listesini görüntüler. 
Bkz. "Kablosuz ağlara bağlanma" (sayfa 63).

Kablosuz ağ ekle  SSID'sini (yayınladığı ad) ve güvenlik türünü girerek 
Kablosuz ağ ekleyebileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Bkz. "Kablosuz ağlara 
bağlanma" (sayfa 63).

Gelişmiş Kablosuz ayarları ekranı
Kablosuz uyku politikası  Kablosuz radyo bağlantısının kesilip 
kesilmeyeceğini ve ne zaman kesileceğini ayarlayabileceğiniz bir iletişim 
kutusu açar. Uykuyu devre dışı bıraktığınızda telefon daha fazla pil gücü 
kullanır.

MAC adresi  Telefonunuzun, Kablosuz ağlara bağlanırken kullandığı 
Ortam Erişim Denetimi (MAC) adresi.

IP adresi  Bağlı olduğunuz Kablosuz ağ tarafından telefona verilen İnternet  
protokol (IP) adresi (IP ayarlarını ayarlayarak telefona statik bir IP adresi 
vermediyseniz).

IP ayarları  Statik IP kullan seçeneğini işaretlerseniz, ağ ayarlarını 
Kablosuz ağın kendisinden edinmek için DHCP protokolünü kullanmak 
yerine, telefonunuz için bir IP adresini ve diğer ayarları el ile girmek üzere IP 
ayarları'nı kullanabilirsiniz.
AUG-2.3-103-TR Adroid Kullanıcı Kılavuzu



Ayarlar 371
Bluetooth ayarları ekranı
Bu ayarlarla çalışmayla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. "Bluetooth cihazlarına 
bağlanma" (sayfa 66).

Bluetooth  Bluetooth cihazlarına bağlanabilmeniz amacıyla Bluetooth 
özelliğini açmak için işaretleyin.

Cihaz adı  Telefonunuza ad verebileceğiniz bir iletişim kutusunu açar. Bu 
ad, diğer Bluetooth cihazlarıyla eşlenirken telefonunuzun bu cihazlar 
tarafından görülebilen adıdır. Mevcut ad görüntülenir.

Keşfedilebilir  Telefonunuzun 120 saniye süreyle diğer Bluetooth cihazları 
tarafından keşfedilebilir durumda olması için işaretleyin.

Cihazları tara  Yakındaki Bluetooth cihazlarını aramak ve bu cihazlarla 
ilgili bilgileri görüntülemek için dokunun.

Bluetooth cihazlar  Önceden yapılandırdığınız ve telefonun Bluetooth 
cihazları son olarak taradığında belirlediği Bluetooth cihazlarının bir listesini 
görüntüler.

Bağlantı ve taşınabilir ortak erişim noktası ayarları 
ekranı
Bu ayarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. "Telefonunuzun mobil veri bağlantısını 
paylaşma" (sayfa 71).

USB bağlantısıTelefonunuzun mobil ağ veri bağlantısını, bir USB 
bağlantısı üzerinden bilgisayarınızla paylaşmak için işaretleyin.

Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktasıTelefonunuzun mobil ağ veri 
bağlantısını bir taşınabilir Kablosuz ortak erişim noktası olarak paylaşmak 
için işaretleyin.

Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası ayarlarıOrtak erişim 
noktasını açıp kapatmaya ve SSID'sini (yayın adı) ve güvenliğini ayarlamaya 
ilişkin ayarların bulunduğu bir ekranı açar.

YardımUSB bağlantısı ve taşınabilir Kablosuz ortak erişim noktalarıyla ilgili 
bilgilerin yer aldığı bir iletişim kutusu açar. Bu iletişim kutusunda ayrıca, daha 
fazla bilgiyi nerede bulabileceğinizi öğrenebilirsiniz.
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Ayarlar 372
VPN ayarları ekranı
Bu ayarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. "Sanal özel ağlara bağlanma" 
(sayfa 74).

VPN ekle  Eklenecek VPN türünü seçmenizi isteyen bir ekranı açar. Daha 
sonra, VPN yapılandırma ayrıntılarını girmeniz istenir.

VPN'ler  Önceden yapılandırdığınız VPN'lerin listesi.

Mobil ağ ayarları ekranı
Veri etkin  Telefonunuzun herhangi bir mobil ağda veri iletmesini önlemek 
için işaretini kaldırın. Bu, mobil veri planınızın olmadığı ve yerel operatörlerin 
mobil ağlarında veri kullanımı için ek ücret ödemek istemediğiniz bir alanda 
seyahat ediyorsanız yararlı olur. Bu ayarın işaretini kaldırmanız, telefonun 
Kablosuz veya Bluetooth gibi diğer kablosuz ağlarda veri iletmesini 
engellemez.

Veri dolaşımı  Kendi operatörünüzün mobil ağlarına erişemediğinizde, 
telefonunuzun diğer operatörlerin mobil ağlarında veri aktarmasını önlemek için 
işareti kaldırın. Bkz. "Dolaşımdayken veriyi devre dışı bırakma" (sayfa 61).

Veri kullanımı   Yalnızca, operatörünüz bir mobil ağ veri kullanımı 
politikasını uyguladığında kullanılabilir. Mevcut dönemde mobil ağ üzerinden 
ilettiğiniz veri miktarını, veri eşiğini (politika uygulanmadan önce 
iletebileceğiniz veri miktarı) ve sonraki dönemin başlayacağı zamanı 
görüntüler. Bu ayara dokunursanız, Veri Kullanımı ekranı açılarak mobil ağ 
verisi kullanımınız, ölçümün yapıldığı dönem ve söz konusu döneme ilişkin 
veri eşiğini aşarsanız operatörün politikayı uygulayacağı yöntem hakkında 
daha fazla bilgi görüntülenir. Mobil ağ verisi kullanım politikasıyla ilgili daha 
fazla bilgi edinmek için operatörünüze başvurun.

Erişim Noktası Adları  Mobil erişim noktası yapılandırmalarını 
seçebileceğiniz APN'ler ekranını açar. Yeni bir APN eklemek için Menü 'ye 
de basabilirsiniz. Bu ekrandaki araçların kullanımıyla ilgili bilgi için 
operatörünüze başvurun.

Yalnızca 2G ağlarını kullan  Telefonunuzun yüksek hızlı ağlara 
bağlanmasını engelleyerek, pil ömrünü biraz daha artırmak için işaretleyin. 
Bkz. "Veri bağlantınızı 2G ağlarla sınırlama" (sayfa 61).

Ağ operatörleri  Telefonunuzla uyumlu mobil ağların arandığı ve 
görüntülendiği bir ekranı açar. Başka bir operatörün seçilmesinin faturanızı 
ne şekilde etkileyeceğini öğrenmek için operatörünüze başvurun.
AUG-2.3-103-TR Adroid Kullanıcı Kılavuzu



Ayarlar 373
Çağrı ayarları
Çağrı yönlendirme, çağrı bekletme gibi telefonunuzun çağrı ayarlarınızı ve 
operatörünüz tarafından sunulan diğer belirli özellikleri yapılandırmak için 
Çağrı ayarlarını kullanın. Sesli arama ayarlarını, telefonu yalnızca sabit bir 
telefon numaraları kümesine sesli arama yapacak şekilde yapılandırmak için 
de kullanabilirsiniz.

Çağrı ayarları ekranı
Sabit Arama Numaraları  Yalnızca GSM telefonları. Bkz. "Sabit Arama 
Numaraları ekranı" (sayfa 374).

Sesli mesaj hizmeti  Operatörünüzün sesli mesaj hizmetini veya Google 
Voice gibi başka bir hizmeti seçebileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Bkz. 
"Google Voice'u yapılandırma" (sayfa 194).

Sesli mesaj ayarları  Operatörünüzün sesli mesaj hizmetini 
kullanıyorsanız, sesli mesajınızı dinlemek ve yönetmek için kullanılacak 
telefon numarasını girebileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Numaraya bir 
duraklama eklemek için (örneğin, telefon numarasından sonra bir şifre 
eklemek için) bir virgül (,) girebilirsiniz. Google Voice hizmetini 
kullanıyorsanız, bu ayar Google Voice numarasını görüntüleyebileceğiniz ve 
Google Voice oturumunuzu kapatabileceğiniz bir ekranı açar. Bkz. "Google 
Voice" (sayfa 185).

Çağrı yönlendirme  Telefondayken, çağrıları yanıtlamadığınızda veya 
benzeri durumlarda, çağrılarınızın nasıl iletileceğini yapılandırabileceğiniz bir 
ekran açar.

Ek ayarlar  Bkz. "Ek ayarlar" (sayfa 374).

Hesaplar  Bkz. "İnternet çağrısı (SIP) hesapları ekranı" (sayfa 374).

İnternet çağrısını kullan  Telefonunuzu İnternet çağrısını tüm çağrılar için 
kullanacak, yalnızca İnternet çağrısı adreslerine yapılan çağrılar için kullanacak 
(varsayılan ayar) veya her çağrıda bunu soracak şekilde yapılandırabilmeniz için 
bir iletişim kutusu açar. İnternet çağrısını kullanmak için bir Kablosuz ağa 
bağlanmış ve telefonunuza bir İnternet çağrısı hesabı eklemiş olmanız gerekir. 
Bkz. "İnternet çağrısını (SIP) yapılandırma" (sayfa 77)
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Ayarlar 374
Sabit Arama Numaraları ekranı
Telefonunuzu, yalnızca telefonun SIM kartına kaydettiğiniz sabit arama 
numaralarına (FDN) sesli arama yapabilecek şekilde yapılandırmak için bu 
ekrandaki ayarları kullanın.

FDN'yi etkinleştir  PIN2 değerini girmenizin istendiği ve daha sonra, 
telefonun FDN moduna alındığı bir iletişim kutusu açar. FDN 
etkinleştirildiğinde, bu ayar FDN'yi devre dışı bırak olarak değişir.

PIN2 kodunu değiştir  Mevcut PIN2 kodunu girmenizi ve daha sonra, 
yeni bir PIN2 kodu girip onaylamanızı isteyen bir dizi iletişim kutusu açar.

FDN listesi  SIM kartınıza kaydettiğiniz FDN'leri listeleyen bir ekran açar. 
SIM kartınıza bir FDN numarası eklemek için Menü 'ye basın ve Kişi 
ekle'ye dokunun. Kişilerinizden FDN listesine bir numara aktarmak veya 
FDN listesindeki bir numarayı silmek için bu ekrandayken Menü 'ye basın.

Ek ayarlar
Arayan Kimliği  Telefon numaranızın aradığınız kişilere gösterilip 
gösterilmeyeceğini ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Çağrı bekletme  Devam eden bir çağrınız olduğunda, yeni çağrıları 
görmek ve yanıtlamak için işaretleyin (bkz. "Sesli arama yapma ve alma" 
(sayfa 79)).

İnternet çağrısı (SIP) hesapları ekranı
Bu ayarlarla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. "İnternet çağrısını (SIP) yapılandırma" 
(sayfa 77).

Gelen çağrıları alma  Telefonunuzun İnternet çağrısı servis sağlayıcısıyla 
bağlantısını sürdürmesini yapılandırmak için bu ayarı işaretleyin. Bu şekilde, 
telefonunuza eklediğiniz bir hesaba ait İnternet çağrısı adresine çağrı 
geldiğinde telefonunuzu çalacaktır. Bu ayarı işaretlemek pilinizin şarjlar 
arasındaki ömrünü kısaltır.

SIP hesapları  Önceden yapılandırmış olduğunuz İnternet çağrısı 
hesaplarının listesi Bunlardan birine dokunarak ayarlarını görebilir veya 
değiştirebilirsiniz, bkz. "İnternet çağrısını (SIP) yapılandırma" (sayfa 77).

Hesap ekleme düğmesi  İnternet çağrısı servis sağlayıcınız tarafından 
verildiği şekliyle ayrıntılarını girerek İnternet çağrısı hesabı eklemeniz için bir 
ekran açar, bkz. "İnternet çağrısını (SIP) yapılandırma" (sayfa 77).
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Ayarlar 375
Ses ayarları
Ses ayarlarını bir çağrı geldiğinde, bir bildirim aldığınızda veya alarm 
çaldığında telefon zilinin nasıl ve hangi yükseklikte çalacağını, titreteceğini 
ya da başka yollarla sizi nasıl uyaracağını yapılandırmak için kullanın. Ayrıca 
bu ayarları müziğin ve diğer sesli medyanın ses yüksekliğini ayarlamak ve 
bazı ilgili ayarları yapmak için kullanın.

Sessiz mod  Müzik, video ve diğer ortamların ve ayarladığınız ayarların 
sesleri dışında, tüm sesleri (çağrı ve bildirim zil sesleri dahil) kapatmak için 
işaretleyin. (Ortam ve alarmları kendi uygulamaları içinde susturmalısınız.)

Titreşim  Bir çağrı ya da bildirim aldığınızda telefonun ne zaman 
titretmesini istediğinizi yapılandırabileceğiniz bir iletişim kutusu açar: Her 
zaman, hiç bir zaman, yalnızca telefon sessiz modda iken veya yalnızca 
telefon sessiz modda değilken.

Ses  Bir telefon çağrısı veya bildirim aldığınızda çalan zil seslerinin, 
ortamların (müzik, video vb.) ve alarmların zil sesi düzeyini 
ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Hem çağrılar hem de 
bildirimlerde aynı ses düzeyini kullanmaya ilişkin seçeneğin işaretini 
kaldırırsanız, bildirim zil sesi düzeyini bağımsız olarak ayarlayabilirsiniz.

Telefon zil sesi  Bir telefon çağrısı aldığınızda çalacak zil sesini 
seçebileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Dinlemek için bir zil sesine dokunun. 
Bazı medya uygulamalarını kullanarak bu listeye şarkı ekleyebilirsiniz. Müzik 
uygulamasını kullanarak bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için bkz. "Zil sesi 
olarak bir şarkıyı kullanma" (sayfa 323).

Telefon titreşimi  Telefonu, yalnızca Sessiz moddayken bir gelen çağrı 
aldığınızda titremek üzere ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Bildirim zil sesi  Bir bildirim aldığınızda çalacak zil sesini seçebileceğiniz 
bir iletişim kutusu açar. Dinlemek için bir zil sesine dokunun. 
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Ayarlar 376
Bildirim ışığını yakıp söndür  Bildirim geldiğinde Trackball ışığını veya 
diğer bir uyarı ışığı yakan telefonlarda yeni bildirimlerde bir kaç saniyede bir 
ışığı yakıp söndürmek için burayı işaretleyin. Işığı, her yeni bildirimde 
yalnızca bir kez yakıp söndürmek için işareti kaldırın.

Duyulabilir dokunma tonları  Bir numarayı çevirmek için Telefon 
uygulamasını kullanırken ton sesleri duymak üzere işaretleyin.

Duyulabilir seçim  Düğmelere, simgelere ve dokunmanıza tepki veren 
diğer ekran öğelerine dokunduğunuzda bir ses çalması için işaretleyin.

Ekran kilidi sesleri  Ekran kilitliyken veya kilidi açıkken bir ses çalması 
için işaretleyin.

Dokunsal geribildirim  Yazılım düğmelerine dokunduğunuzda ve başka 
işlemler gerçekleştirdiğinizde telefonun hafifçe titremesi için işaretleyin.

Acil sesi  Bazı telefonlarda, bir acil durum çağrısı yaptığınızda telefonun 
nasıl tepki vereceğini yapılandırabileceğiniz bir iletişim kutusu açar.
AUG-2.3-103-TR Adroid Kullanıcı Kılavuzu



Ayarlar 377
Ekran ayarları
Parlaklık ve diğer ekran ayarlarını yapılandırmak için Ekran ayarlarını 
kullanın.

Parlaklık  Ekranın parlaklığını ayarlamanız için bir iletişim kutusu açar. 
Telefonun, yerleşik ışık sensörü ile parlaklığı otomatik olarak ayarlaması için 
Otomatik parlaklık seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Veya telefonu kullanırken 
her zaman geçerli olacak belirli bir parlaklık düzeyi ayarlamak üzere 
kaydırma çubuğunu kullanmak için bu seçeneğin işaretini kaldırın. Şarjlar 
arasındaki en uzun pil ömrü için rahat ettiğiniz en düşük parlaklığı kullanın.

Ekranı otomatik döndür  Telefonu yatay veya dikey tuttuğunuzda, ekran 
yönünün otomatik olarak değişmesi için işaretleyin.

Animasyon  Menülerin açılması gibi bazı efektler ve ekranlar arasında 
gezinme gibi desteklenen tüm efektler için animasyonlu geçişlerin 
kullanılmasını veya telefonu, isteğe bağlı animasyon efektleri olmadan (bu 
ayar, tüm uygulamalardaki animasyonu denetlemez) kullanmayı 
ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Ekran zaman aşımı  Ekrana dokunduktan veya bir düğmeye bastıktan 
sonra, ekranın kararması için ne kadar bekleneceğini ayarlayabileceğiniz bir 
iletişim kutusu açar. Şarjlar arasındaki en uzun pil ömrü için uygun olan en 
kısa zaman aşımını kullanın.
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Ayarlar 378
Konum ve güvenlik ayarları
Bilgi ararken ve Google Haritalar gibi konumu takip eden uygulamalarda 
konumunuzu kullanmaya ve paylaşmaya ilişkin tercihleri ayarlamak için 
Konum ve Güvenlik ayarlarını kullanın. Telefonunuzun ve verilerinin güvenliği 
sağlamaya yardımcı olan ayarları da yapılandırabilirsiniz.

Kablosuz ağ kullan  Google Haritalar'da, arama yaparken ve diğer 
durumlarda kullanmak üzere, yaklaşık konumunuzu belirlemek amacıyla 
Kablosuz ve mobil ağlardan alınan bilgileri kullanmak için işaretleyin. Bu 
seçeneği işaretlediğinizde, konumunuzu Google'ın konum hizmetiyle anonim 
olarak paylaşmayı kabul edip etmediğiniz sorulur.

GPS uydularını kullan  Birkaç metreye ("sokak düzeyi") kadar doğruluk 
içinde konumunuzun yerini belirlemek üzere telefonunuzun küresel 
konumlandırma sistemi (GPS) uydu alıcısını kullanmak için işaretleyin. 
Gerçek GPS doğruluğu, gökyüzünün açıklığına ve diğer etmenlere bağlıdır.

Ekran kilidini ayarla  Telefonunuzun ekran kilidini bir desen, PIN veya 
şifre girilmesiyle açılacak şekilde yapılandırmak için dokunun. Bu ayar ekran 
kilidini ayarladığınızda bu bölümde açıklanan bazı diğer ayarlar tarafından 
değiştirilir.

Kilit açma desenini ayarla  Bir ekran kilidi açma deseni çizmenizde size 
yol gösterecek bir ekran dizisi açar (bkz. "Ekranınızı kilitleme" (sayfa 44)).

Kilit açma desenini değiştir  Bir kilit açma deseni ayarlandığında, kilit 
açma desenini değiştirmek için kullanabileceğiniz bir dizi ekranı açar.

Görünür desen kullan  Bir kilit açma deseni ayarlandığında, çizdiğiniz 
kilit açma desenindeki noktalar arasında çizgiler çizmek için işaretleyin.

Dokunma ile geri besleme kullan  Bir ekran kilidi yapılandırdığınızda, 
kilit açma desenini çizmeniz sırasında noktalara dokunurken veya kilit açma 
PIN'ini ya da şifresini girerken telefonun bir anlığına titremesini sağlamak için 
işaretleyin.

Kilit açma PIN'ini ayarla  Ekranınızın kilidini açmak üzere girmeniz 
gereken bir sayısal PIN kodu ayarlamanız için bir dizi ekran açar (bkz. 
"Ekranınızı kilitleme" (sayfa 44)).

Kilit açma PIN'ini değiştir  Bir ekran kilidi PIN kodu ayarlandığında, 
PIN'i değiştirmek için kullanabileceğiniz bir dizi ekran açar.
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Ayarlar 379
Kilit açma şifresi ayarla  Ekranınızın kilidini açmak üzere girmeniz 
gereken bir şifre ayarlamanız için bir dizi ekran açar (bkz. "Ekranınızı 
kilitleme" (sayfa 44)).

Kilit açma şifresini değiştir  Bir ekran kilidi şifresi ayarlandığında, 
şifreyi değiştirmek için kullanabileceğiniz bir dizi ekran açar.

Ekran kilidini kapat  Ekranınızın kilidini açmak için bir desen, PIN veya 
şifre gerekliliğini iptal etmek için dokunun. Bu ayar bir ekran kilidi açma 
deseni, PIN veya şifre yapılandırılıncaya kadar görünmez.

SIM kart kilidini ayarla  Telefonu kullanmak için SIM PIN kodu girmeyi 
zorunlu kılacak şekilde yapılandırabileceğiniz ve SIM PIN kodunu 
değiştirebileceğiniz bir ekran açar.

Görünür şifreler  Girdiğiniz karakterleri görebilmeniz için, şifrenin her bir 
karakterini girerken karakterin kısa bir süreliğine gösterilmesi için işaretleyin.

Cihaz yöneticilerini seçin  Telefonunuz için cihaz yöneticisi yetkisi 
verdiğiniz uygulamaların listesini içeren bir ekran açar. Bunlar genellikle e-
posta ve takvim gibi uygulamalar veya kurumsal bir hizmet tarafından 
barındırılan ve bu hizmete bağlanmak için cihazlarda güvenlik politikaları 
uygulayabilmeyi gerektiren bir hesap eklerken yetki verdiğiniz farklı bir 
kurumsal uygulamadır. Bu listedeki bir uygulamanın cihaz yöneticisi yetkisini 
devre dışı bırakmak için dokunun; bu durumda eklediğiniz hesap 
uygulamalar üzerindeki işlevlerinin bir bölümünü, siz uygulamanın cihaz 
yöneticisi yetkilerini geri verene kadar, normal olarak kaybedecektir. Bunlar 
yeni e-posta veya takvim etkinliklerini telefona senkronize etmek gibi 
işlevlerdir. Bu şekilde cihaz yönetim yetkisini devre dışı bıraktığınız ancak 
cihaz yöneticisi olmalarını gerektiren hesapları bulunan uygulamalar, siz 
onları kaldırmadığınız sürece, kullanmaya çalıştığınızda normal olarak bu 
yetkileri nasıl geri yükleyebileceğiniz konusunda bildirimde bulunurlar.

Güvenli kimlik bilgilerini kullan  Uygulamaların, telefonunuzun 
şifrelenmiş güvenli sertifika deposuna, ilgili şifrelere ve diğer kimlik bilgilerine 
erişmesine izin vermek için işaretleyin. Bazı VPN ve Kablosuz bağlantı 
türlerini oluşturmak için kimlik bilgisi deposunu kullanırsınız (bkz. "Ağlara ve 
cihazlara bağlanma" (sayfa 59)). Kimlik bilgileri deposu için şifre 
ayarlamadıysanız, bu ayar karartılır.
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Ayarlar 380
SD karttan yükle  Telefonunuz kullanıcı dosyalarını depolamak için SD 
kart kullanıyorsa SD karttan bir güvenli sertifika yüklemek için dokunun (bkz. 
"Güvenli sertifikalarla çalışma" (sayfa 76)).

USB depolama biriminden yükle  Telefonunuz kullanıcı dosyalarını 
depolamak için dahili USB depolama birimi kullanıyorsa USB depolama 
biriminden bir güvenli sertifika yüklemek için dokunun (bkz. "Güvenli 
sertifikalarla çalışma" (sayfa 76)).

Şifreyi ayarla  Güvenli kimlik bilgileri deponuza ilişkin şifreyi 
ayarlayabileceğiniz veya değiştirebileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Şifreniz, en 
az 8 karakterden oluşmalıdır. Bkz. "Güvenli sertifikalarla çalışma" (sayfa 76).

Depoyu temizle  Sizden onay aldıktan sonra, tüm güvenli sertifikaları ve 
ilgili kimlik bilgilerini siler ve güvenli deponun kendi şifresini temizler.
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Ayarlar 381
Uygulama ayarları
Uygulama ayarlarını, telefonunuzda yüklü uygulamalarla ilgili ayrıntıları 
görüntülemek, uygulama verilerini yönetmek, uygulamalar hatalı çalışırsa 
durmaya zorlamak, web sitelerinden ve e-postadan edindiğiniz 
uygulamaların yüklenmesine izin vermek isteyip istemediğinizi ayarlamak 
için kullanırsınız.

Uygulama ayarları ekranı
Bilinmeyen kaynaklar  Web sitelerinden, e-postadan ve Android Market 
dışındaki diğer konumlardan edindiğiniz uygulamaların yüklenmesine izin 
vermek için işaretleyin.

Uyarı! Telefonunuzu ve kişisel verilerinizi korumak için yalnızca Android Market gibi 
güvenilen kaynaklardaki uygulamaları indirin.

Uygulamaları yönet  Telefonunuzda yüklü tüm uygulamaların ve diğer 
yazılımların, boyutlarıyla birlikte yer aldığı ve bunları yönetecek araçların 
bulunduğu bir listeyi açar. Bkz. "Uygulamaların belleği nasıl kullandığını 
yönetme" (sayfa 51).

Çalışan hizmetler  Uygulamaların, işlemlerin ve çalışan veya önbelleğe 
yüklenmiş olan hizmetlerin bir listesini açar. Bkz. "Uygulamaların belleği nasıl 
kullandığını yönetme" (sayfa 51).Depolama kullanımı

Depolama kullanımı  Telefonunuzdaki tüm uygulamaları, kullandıkları 
depolama bilgileriyle birlikte listeler. Bkz. "Uygulamaların belleği nasıl 
kullandığını yönetme" (sayfa 51).

Pil kullanımı  Telefonunuzu son şarj etmenizden bu yana pil gücünü 
kullanmış olan uygulamaların bir listesini açar. Bkz. "Pil ömrünü optimize 
etme" (sayfa 49). 

Geliştirme  Bkz. "Geliştirme ekranı" (sayfa 382).
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Ayarlar 382
Geliştirme ekranı
Geliştirme ekranında, Android uygulamalarının geliştirilmesinde yararlı 
olacak ayarlar bulunur. Android API'ları ve geliştirme araçlarıyla ilgili belgeleri 
de içeren eksiksiz bilgiler için Android geliştirici web sitesini  
(http://developer.android.com) ziyaret edin.

USB hata ayıklaması  Bir bilgisayardaki hata ayıklama araçlarının, USB 
bağlantısı üzerinden telefonunuzla iletişim kurmasına izin vermek için 
işaretleyin.

Uyanık kal  Telefon bir şarj cihazına veya güç sağlayan bir USB cihazına 
bağlıyken ekranın kararmasını ve kilitlenmesini engellemek için işaretleyin. 
Bu ayarı telefondaki statik bir resimle uzun süre kullanmayın; aksi takdirde, 
ekranda bu resmin izi çıkabilir.

Sahte konumlara izin ver  Telefonun bulunduğu konumu belirlemek 
üzere kendi dahili araçlarını kullanmak yerine, bir bilgisayardaki geliştirme 
aracının telefonun bulunduğunu düşündüğü yeri denetlemesine izin vermek 
için işaretleyin.
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Ayarlar 383
Hesaplar ve senkronizasyon ayarları
Google ve diğer hesaplarınızı eklemek, kaldırmak ve yönetmek için Hesaplar ve 
Senkronizasyon ayarlarını kullanın. Bu ayarları, uygulamaların nasıl veri 
göndereceğini, alacağını ve verileri nasıl senkronize edeceğini, bu işlemleri kendi 
programlarına göre yapıp yapmayacağını ve uygulamaların, kullanıcı verilerini 
otomatik olarak senkronize edip etmeyeceğini denetlemek için de kullanın. 

Gmail, Takvim ve diğer uygulamalar, verilerin nasıl senkronize edileceğine 
ilişkin kendi ayarlarına da sahip olabilir; ayrıntılı bilgi için bu uygulamalarla 
ilgili belgelere bakın.

Hesaplar ve senkronizasyon ayarları ekranı
Arka plan veri  Uygulamalarla etkin olarak çalışıp çalışmamanızdan 
bağımsız olarak, verileri arka planda senkronize etmelerine izin vermek için 
işaretleyin. Bu ayarı işaretlemezseniz, pil gücünden tasarruf edebilir ve veri 
kullanımını azaltabilirsiniz (ancak ortadan kaldırmazsınız).

Otomatik senk.  Uygulamaların verileri kendi programlarına göre 
senkronize etmelerine izin vermek için işaretleyin. Bu ayarı işaretlemezseniz, 
bir hesaba ilişkin verileri senkronize etmek için bu ekrandaki listede bulunan 
ilgili hesaba dokunmanız, Menü 'ye basmanız ve Şimdi senkronize et'e 
dokunmanız gerekir. Arka plan veri seçeneği işaretlenmezse, verilerin 
otomatik olarak senkronize edilmesi devre dışı kalır. Bu durumda, Otomatik 
senk. onay kutusu karartılır. 

Hesapları yönetin  Bu ekranın geri kalanında, telefona eklediğiniz Google 
Hesapları ve diğer hesaplar listelenir. Hesapların nasıl ekleneceği "Hesaplar" 
(sayfa 129) başlıklı konuda açıklanmaktadır.

Bu ekranda bir hesaba dokunursanız, hesap ekranı açılır.

Hesap ekranı
Bu ekranda, hesap türüne bağlı olarak farklı seçenekler bulunur.

Google Hesapları için, telefonla senkronize edebileceğiniz veri türleri onay 
kutularıyla listelenir. Böylece, her bir tür için senkronizasyonu açabilir ve 
kapatabilirsiniz. Ayrıca, verileri senkronize etmek için Menü 'ye basıp Şimdi 
senkronize et'e dokunabilirsiniz. Hesabı tüm verileriyle (kişiler, posta, ayarlar 
vb.) kaldırmak için Hesabı kaldır düğmesine dokunun. İlk eklediğiniz Google 
Hesabını, telefonunuzu fabrika değerlerine sıfırlamak ve tüm kullanıcı verilerinizi 
silmek dışında kaldıramazsınız. Bkz. "Gizlilik ayarları" (sayfa 384).
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Ayarlar 384
Gizlilik ayarları
Gizlilik ayarlarını, kişisel bilgilerinizi yönetmek için kullanırsınız.

Verilerimi yedekle  Kişisel verilerinizin bir kısmını Google Hesabınızla 
Google sunucularına yedeklemek için işaretleyin. Telefonunuzu değiştirecek 
olursanız yedeklemiş olduğunuz bilgileri Google Hesabınızla ilk oturum 
açtığınızda geri yükleyebilirsiniz. Bu seçeneği işaretlerseniz, Kablosuz 
şifrelerinizi, Tarayıcınızdaki yer işaretlerinizi, yüklediğiniz uygulamaların 
listesini, ekran klavyesi tarafından kullanılan sözlüğe eklediğiniz kelimeleri ve 
Ayarlar uygulamasıyla yapılandırdığınız ayarların çoğunu içeren çok çeşitli 
kişisel verileriniz yedeklenir. Bazı üçüncü taraf uygulamaları da bu özellikten 
yararlanabilir, böylece bir uygulamayı yeniden yüklerseniz verilerinizi geri 
yükleyebilirsiniz. Bu seçeneği işaretlemezseniz, verilerinizin hesaba 
yedeklenmesi durdurulur ve var olan yedekler Google sunucularından silinir.

Otomatik geri yükle  Bir uygulamayı, bu telefonda veya aynı Google 
Hesabı ile oturum açtığınız ve ayarlarınızı yedeklediğiniz başka bir telefonda 
önceden yükleyip kullandıysanız, ayarlarınızı ve diğer verilerinizi geri 
yüklemek için bu seçeneği işaretleyin.

Fabrika verilerine sıfırla  Google Hesabınız, diğer hesaplarınız, sistem 
ve uygulama ayarlarınız ve indirdiğiniz uygulamaları da içeren tüm kişisel 
verilerinizi dahili telefon deposundan silebileceğiniz bir iletişim kutusu açar. 
Telefonu sıfırladığınızda indirmiş olduğunuz sistem yazılım güncellemeleri 
silinmez. Ayrıca telefonunuzun müzik veya fotoğraflar gibi indirdiğiniz veya 
kopyaladığınız dosyaları içeren USB depolama birimini veya SD kartını 
(telefonunuzun modeline bağlı olarak) silmek için de bir onay kutusu bulunur. 
Telefonu bu şekilde sıfırlarsanız, telefonunuzu bir sonraki açışınızda, 
Android'i ilk kez başlatırken girmeniz istenen bilgilerin aynılarını yeniden 
girmeniz istenir. Bkz. "Android'i ilk kez başlatma" (sayfa 16).
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Ayarlar 385
Depolama ayarları
Depolama ayarlarını telefonunuzun dahili depolama biriminde ve USB 
depolama birimi veya SD kartta (telefonunuzun modeline bağlı olarak) 
kullanılan ve kullanılabilir durumda olan alanı izlemek için kullanın. 

Ayrıca uygulamaların kullandığı depolamayı ve nerede saklandığını 
görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz; bkz. "Uygulamaların belleği nasıl 
kullandığını yönetme" (sayfa 51). İndirilenler uygulamasını kullanarak 
Tarayıcı, Gmail veya e-posta ile indirdiğiniz dosyaları görebilir, tekrar açabilir 
ve silebilirsiniz; bkz. "İndirilenleri yönetme" (sayfa 57).

SD kart veya USB depolama birimi  Telefonunuzun USB depolama 
biriminde veya SD kartındaki alanın miktarını ve fotoğraflar, videolar, müzik, 
indirilenler ve diğer dosyaları depolamak için kullandığınız miktarı listeler. 
Daha fazla bilgi için, ortamı ve diğer dosyaları USB depolama birimine veya 
SD karta depolayan uygulamalara ilişkin bölümlerin yanı sıra "Uygulamaların 
belleği nasıl kullandığını yönetme" (sayfa 51) konusuna bakın.

SD kartının bağlantısını kes  Telefonunuzla SD kartın bağlantısını 
keser. Böylece, telefon açıkken kartı güvenli bir şekilde kaldırabilirsiniz. Bu 
ayar, bağlı bir SD kartı yoksa, kartın bağlantısı önceden kesildiyse veya SD 
kartı bilgisayarınıza bağladıysanız karartılır. USB depolama birimi bulunan 
telefonlar için eşdeğer bir ayar yoktur. Bkz. "USB aracılığıyla bilgisayara 
bağlanma" (sayfa 69).

USB depolama birimini veya SD kartı sil  Telefonunuzun USB 
depolama birimindeki veya SD kartındaki her şeyi kalıcı olarak siler ve 
telefonunuzda kullanmak üzere hazırlar.

Dahili depolama birimi  İşletim sistemi, bileşenleri, uygulamalar 
(indirdikleriniz dahil) ile kalıcı ve geçici verilerinin kullandığı dahili telefon 
depolama alanı miktarı.
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Ayarlar 386
Dil ve klavye ayarları
Telefonunuzdaki metin dilini ve ekran klavyesinin yapılandırılacağı dili 
(telefonun sözlüğüne eklediğiniz kelimeler dahil) seçmek için Dil ve Klavye 
ayarlarını kullanın.

Dil ve Klavye ekranı
Dil seçin  Telefonunuzdaki metin için kullanılacak dili seçebileceğiniz Dil 
ekranını açar.

Kullanıcı sözlüğü  Sözlüğe eklediğiniz kelimelerin bir listesini açar (bkz. 
"Ekran klavyesini kullanma" (sayfa 32)). Bir kelimeyi düzenlemek veya silmek 
için kelimeye dokunun. Bir kelime eklemek için Menü 'ye basın ve Ekle'ye 
dokunun.

Android klavyesi  Bkz. "Android Klavye ayarları ekranı" (sayfa 386).

Android klavyesi onay kutusu  Fiziksel klavyeli telefonlarda, ekran 
klavyesini devre dışı bırakmak için işareti kaldırın. Bkz. "Android Klavye 
ayarları ekranı" (sayfa 386). 

Cihaz klavyesi  Bkz. "Cihaz Klavyesi ayarları ekranı" (sayfa 387). Bu ayar, 
yalnızca telefonunuzun bir fiziksel klavyesi varsa kullanılabilir.

Android Klavye ayarları ekranı
Android Klavye ayarları, telefonunuzla sağlanan ekran klavyesi için 
geçerlidir. Düzeltme ve büyük harfe çevirme özellikleri yalnızca klavyenin 
İngilizce sürümünü etkiler.

Tuşa basıldığında titret  Ekran klavyesindeki bir tuşa her 
dokunuşunuzda telefonun bir anlığına titremesini sağlamak için işaretleyin.

Tuşa basıldığında ses çıkar  Ekran klavyesindeki bir tuşa her 
dokunuşunuzda kısa bir sesin duyulması için işaretleyin.

Tuşa basıldığında pop-up aç  Her tuşa dokunduğunuzda üzerinde 
(parmağınızın altından çıkan) tuşun daha büyük bir resminin görünmesini 
engellemek için işareti kaldırın.
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Ayarlar 387
Kelimeleri düzeltmek için dokunun  Metin alanında bir kelimeye 
dokunduğunuzda, klavyenin, amaçlamış olabileceğiniz diğer kelimelerle ilgili 
önerisi varsa, dokunduğunuz kelimenin altının çizilmesi özelliğini kapatmak 
için işareti kaldırın.

Otomatik olarak büyük harf yap  Ekran klavyesinin bir noktanın 
ardından gelen ilk kelimenin ilk harfini, metin alanındaki ilk kelimeyi ve ad 
alanlarındaki her bir kelimeyi büyük harfe çevirmesi için işaretleyin. 

Ayarları göster tuşu  Klavyenin, Ayarlar tuşunu otomatik olarak mı dahil 
edeceğini (bu yalnızca, cihazınızda birden fazla klavye veya başka giriş 
yöntemleri yüklüyse yapılır), yoksa bunun her zaman açık ya da her zaman 
kapalı olmasını mı istediğinizi belirleyeceğiniz bir iletişim kutusu açılır.

Ses girişi  Ses girişini kapatabileceğiniz veya ses girişi Mikrofon tuşunun 
 bulunmasını istediğiniz ekran klavyesini ayarlayabileceğiniz bir iletişim 

kutusu açar. Bkz. "Konuşarak metin girme" (sayfa 36).

Giriş dilleri  Ekran klavyesini kullanırken klavyede bulunmasını istediğiniz 
dilleri işaretleyebileceğiniz Giriş Dilleri ekranını açar. Klavye dilinin 
değiştirilmesi, "Ekran klavyesini kullanma" (sayfa 32) konusunda 
açıklanmaktadır.

Hızlı onarımlar  Siz yazarken, bazı genel yazım hatalarını otomatik olarak 
düzeltmek için işaretleyin.

Önerileri göster  Siz yazarken, önerilen kelimelerin ekran klavyesinin 
üzerindeki bir şeritte gösterilmesi için işaretleyin. Bkz. "Ekran klavyesini 
kullanma" (sayfa 32).

Otomatik tamamla  Klavyenin üzerindeki şeritte vurgulanmış önerilen bir 
kelimeyi bir boşluk veya noktalama işareti kullanarak otomatik olarak girmek 
için işaretleyin. Bkz. "Ekran klavyesini kullanma" (sayfa 32).

Cihaz Klavyesi ayarları ekranı
Bu ayar ekranı, yalnızca, telefonunuzun bir fiziksel klavyesi varsa kullanılabilir.

Otomatik değiştir  Siz yazarken, yanlış yazılmış kelimeleri düzeltmek için 
işaretleyin.

Otomatik büyük harf  Cümlelerde ilk kelimenin ilk harfini büyük harfe 
çevirmek için işaretleyin.

Otomatik noktalama  Bir satırda Boşluk tuşuna arka arkaya iki kez 
bastığınızda, nokta ( . ) eklemek için işaretleyin.
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Ayarlar 388
Ses giriş/çıkış ayarları
Ses Giriş/Çıkış ayarlarını kullanarak Android ses girişi özelliğini (bkz. 
"Konuşarak metin girme" (sayfa 36)) ve metin konuşma sentezleyicisini 
(TalkBack gibi bu özellikten yararlanabilecek uygulamalarda kullanmak 
amacıyla, (bkz. "Erişebilirlik ayarları" (sayfa 390)) yapılandırmak için 
kullanabilirsiniz.

Google Ses Tanıma ayarları ekranı
Dil  Konuşarak metin girerken kullandığınız dili ayarlayabileceğiniz bir 
ekran açar.

Güvenli Arama  Google sesle arama hizmetini kullanırken Google Güvenli 
Arama filtresinin bazı sonuçları engellemesini isteyip istemediğinizi 
ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Seçenekler şunlardır: Hiçbir arama 
sonucunu engelleme (kapalı), yalnızca müstehcen veya rahatsız edici resimler 
(orta) veya müstehcen ve rahatsız edici metin ve resimler (katı kurallı).

Rahatsız edici kelimeleri engelle  İşaretlenmediğinde, konuşarak 
metin girerken Google ses tanıma özelliği birçok kişinin rahatsız edici 
bulduğu kelimeleri tanır ve yazar. İşaretlendiğinde, Google ses tanıma 
özelliği yazılardaki bu kelimeleri diyez işaretlerinden ( # ) oluşan bir yer 
tutucuyla değiştirir.
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Ayarlar 389
Metin-Konuşma ayarları ekranı
Yüklü konuşma sentezleyici verileriniz yoksa, yalnızca Ses verilerini 
yükle ayarını kullanabilirsiniz.

Bir örnek dinleyin  Mevcut ayarlarınızı kullanarak, konuşma 
sentezleyicinin kısa bir örneğini yürütür.

Her zaman benim ayarlarımı kullan  Diğer uygulamalarda bulunan 
konuşma sentezleyici ayarlarının yerine bu ekrandaki ayarları kullanmak için 
işaretleyin.

Varsayılan motor  Birden fazla metin-konuşma uygulaması yüklüyse, 
kullanmak istediğiniz metin-konuşma uygulamasını ayarlayabileceğiniz bir 
iletişim kutusu açar.

Ses verilerini yükle  Telefonunuzda yüklü konuşma sentezleyici verileri 
yoksa, Android Market'e bağlanır ve size, verileri indirme ve yükleme işlemi 
boyunca yol gösterir. Bu ayar, veriler yüklüyse kullanılamaz.

Konuşma hızı  Sentezleyicinin ne hızda konuşmasını istediğinizi 
belirleyebileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Dil  Sentezleyicinin okumasını istediğiniz metnin dilini seçebileceğiniz bir 
iletişim kutusu açar. Bu ayar, özellikle Her Zaman Benim Ayarlarımı Kullan 
seçeneğiyle birlikte kullanıldığında, metnin çeşitli uygulamalarda doğru bir 
şekilde söylenmesini sağlamak açısından yararlı olur.

Motorlar  Telefonunuzda yüklenmiş bulunan metin-konuşma motorlarını 
listeler Görüntülemek veya ayarlarını değiştirmek içim birine dokunun.
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Ayarlar 390
Erişebilirlik ayarları
Erişilebilirlik ayarlarını, telefonunuza yüklediğiniz erişilebilirlik eklentilerini 
yapılandırmak için kullanırsınız.

Erişilebilirlik  Yüklü tüm erişilebilirlik eklentilerini etkinleştirmek için 
işaretleyin.

KickBack  Kullanıcı arayüzünde gezerken, düğmelere basarken ve diğer 
işlemlerde telefonun geri bildirim olarak kısa bir anlığına titremesini sağlamak 
için işaretleyin.

TalkBack  Yüklü bir konuşma sentezleyicinin, telefonun kullanıcı 
arayüzünde gezerken etiketleri veya öğelerin adlarını söylemesi için 
işaretleyin.

SoundBack  Telefonun kullanıcı arayüzünde gezerken ses çıkarması için 
işaretleyin.

Güç düğmesi çağrıyı sonlandırır  Güç düğmesine basınca ekranın 
açılıp kapanması yerine çağrının bitirilmesini sağlamak için burayı 
işaretleyin.
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Ayarlar 391
Yuva ayarları
Telefonunuz elinizdeki bir araba yuvasını veya masaüstü yuvasını 
destekliyorsa, telefonun ve yuvanın nasıl etkileşimde bulunacağına ilişkin 
tercihlerinizi ayarlamak için Yuva ayarlarını kullanabilirsiniz.

Telefonu bir yuvaya yerleştirdiğinizde açılan uygulamalarla ilgili daha fazla 
bilgi için "Araba Ana Sayfası" (sayfa 339), "Saat" (sayfa 333) konularına ve 
yuvanızla birlikte sağlanan belgelere bakın.

Ses  Telefon bir araba yuvasına veya masaüstü yuvasına yerleştirildiğinde 
kullanılabilir. Bir araba yuvası için, müzik veya diğer ortam seslerinin yuva 
hoparlöründen çalınıp çalınmayacağını ve yuvanın, bir hoparlör olarak 
kullanılıp kullanılmayacağını ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Bir 
masaüstü yuvası için, müzik veya diğer seslerin ses çıkışı bağlantı noktası 
aracılığıyla çalınıp çalınmayacağını ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu 
açar. Ayarlarınız yalnızca kullanmakta olduğunuz yuvaya uygulanır; farklı 
yuvalar için farklı ayarlarınız olabilir.

Yuvaya yerleştirme sesi  Telefonu bir yuvaya yerleştirirken veya bir 
yuvadan çıkarırken telefonun bir ses çıkarması için işaretleyin.
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Ayarlar 392
Tarih ve saat ayarları
Tarihlerin görüntülenme şekline ilişkin tercihlerinizi ayarlamak için Tarih ve 
Saat ayarlarını kullanın. Bu ayarları, geçerli saati mobil ağdan almak yerine, 
kendi saatinizi ve saat diliminizi ayarlamak için de kullanabilirsiniz.

Otomatik  Telefonun tarihini, saatini ve saat dilimini, mobil ağdan geçerli 
saati alarak yapmak yerine el ile ayarlamak için, bu seçeneği işaretlemeyin.

Tarihi ayarla  Otomatik seçeneği işaretli değilse, telefonun tarihini el ile 
ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Saat dilimini seç  Otomatik seçeneği işaretli değilse, telefonun saat 
dilimini ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

Saati ayarla  Otomatik seçeneği işaretli değilse, telefonun saatini 
ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açar.

24 saat biçimini kullan  Saati 24 saatlik zaman biçimini kullanarak (1:00 
ÖS yerine 13:00) görüntülemek için işaretleyin.

Tarih biçimini seç  Tarihlerin görüntülenmesine ilişkin biçimi 
seçebileceğiniz bir iletişim kutusu açar.
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Ayarlar 393
Telefon hakkında
Telefon hakkında, telefonunuzla ilgili bilgileri içerir

Telefon hakkında ekranı
Sistem güncellemeleri  Android sistem yazılımı güncellemelerinin 
kullanılabilirliğiyle ilgili bilgi verilen bir ekran açar.

Durum  Piliniz, mobil ağ bağlantınız ve diğer ayrıntılarla ilgili bilgilerden 
oluşan uzun bir listenin yer aldığı Durum ekranını açar.

Pil kullanımı  Telefonu son şarj edişinizden bu yana kullandığınız 
uygulamaların ve işletim sistemi bileşenlerinin bir listesini, kullandıkları güç 
miktarına göre sıralanmış bir şekilde açar. Bkz. "Pil ömrünü optimize etme" 
(sayfa 49).

Yasal bilgiler  Telefonunuzda bulunan yazılımla ilgili yasal bilgileri 
edinebileceğiniz bir ekran açar.

Sürüm bilgileri  Telefonunuzun donanım ve işletim sistemi yazılımının 
model numaraları ve sürümleriyle ilgili ayrıntıları listeler. Bu bilgiler, 
operatörünüzün destek ekibiyle çalışmanız gerektiğinde yararlı olur.
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