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Bu kitapta Nexus ve Google Play sürümü cihazlar için Android 4.4 
tanıtılmaktadır. İçeriğindeki bazı ayrıntılar, anlatılan ürünlerin veya onlarda 
çalışan yazılımların bazılarından farklı olabilir. Burada sağlanan tüm 
bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. 

En iyi sonuçlar için en yeni Android sistem güncellemesini 
çalıştırdığınızdan emin olun. Cihazınızın sürüm numarasını bulmak veya en 
yeni sistem güncellemesi olup olmadığını öğrenmek için Ayarlar > Sistem > 
Telefon hakkında veya Tablet hakkında bölümüne gidin ve Android sürümü 
veya Sistem güncellemeleri'ni arayın.

Bir Nexus veya Google Play sürümü telefonunuz ya da tabletiniz yoksa ve 
Android 4.4 çalıştıran başka bir cihaz kullanıyorsanız bu kitaptaki bazı 
sistem ayrıntıları farklı olabilir.

Bu kitapta anlatılan yazılımı kullanan Nexus ve Google Play sürümü 
donanımlarla ilgili ayrıntılar dahil, kapsamlı çevrimiçi yardım, destek ve 
ayrıca diğer Android cihazlarıyla ilgili bilgilerin bağlantıları için support.
google.com/android adresini ziyaret edin. 

http://www.google.com/permissions/trademark/our-trademarks.html
http://www.google.com/permissions/trademark/our-trademarks.html
http://support.google.com/android
http://support.google.com/android
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1 

Android'e hoş geldiniz

Android 4.4 hakkında

Android 4.4 (KitKat®) mobil telefonlar ve tabletler için dünyanın 
en sevilen işletim sistemine ait en yeni sürümdür. 

Bu kılavuzda, Nexus ve Google Play sürümü mobil cihazlarda 
kullanılan Android 4.4 yazılımı tanıtılmaktadır. SIM kart 
yönergeleri, pil bilgisi, teknik özellikler ve benzeri donanım 
ayrıntıları açıklanmamaktadır. 

Android telefonu veya tabletlerinin tüm türleri ile ilgili kapsamlı 
bilgiler ve Nexus ile Google Play sürümü cihazlara ilişkin daha 
fazla ayrıntı için support.google.com/android adresini ziyaret 
edin. 

Cihazınızı kurma

Telefonunuzu veya tabletinizi ilk açtığınızda bir Hoş Geldiniz 
ekranı görürsünüz. İstediğiniz dili seçin ve Başlat'a veya  
Başlat simgesine dokunun.

ÖNEMLİ: Kurulum işlemini tamamlamak için bir Kablosuz 
veya mobil İnternet bağlantınız olmalıdır.

support.google.com/android
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Sorulduğunda Google Hesabınızla oturum açabilir veya o sırada 
yeni bir hesap oluşturabilirsiniz. İsterseniz bu adımı atlamayı ve 
hesabı daha sonra oluşturmayı da seçebilirsiniz.

Aşağıdakilerin herhangi biri için kullandığınız bir e-posta adresi 
Google Hesabı sayılır:

• Gmail
• YouTube
• Google Apps
• AdWords
• Diğer herhangi bir Google ürünü

Bir Google Hesabında oturum açtığınızda, söz konusu hesapla 
ilişkilendirilen tüm e-postalar, kişiler, Takvim etkinlikleri ve diğer 
veriler otomatik olarak cihazınızla senkronize edilir. Birden fazla 
Android cihazınız varsa tümü sürekli olarak senkronize edilir. 

Örneğin, telefonunuzda bir arkadaşınızın telefon numarasını 
değiştirirseniz, Google Hesabınızda oturum açtığınızda söz 
konusu değişiklik tabletinizde ve bilgisayarlarda da görünür.

Birden fazla Google Hesabınız varsa daha sonra Ayarlar > 
Hesaplar > Hesap ekle'den başka hesaplar da ekleyebilirsiniz.

Kendinizi evinizde hissedin

Cihazınızın kurulumunu bitirdikten sonra Ana ekran ilk defa 
görünür.

• Ana ekranlar arasında geçiş yapmak için sağa veya sola 
hızlıca kaydırın. 

• Google Asistan'ı kullanmak için, ekranın alt tarafından 
yukarı doğru hızlıca kaydırın veya bazı Google Play sürümü 
cihazlarda Ana ekran düğmesini basılı tutun. Nexus 5'te, Ana 
ekranın en soluna doğru da hızlıca kaydırabilirsiniz.
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• Telefondan SMS iletisi göndermek için  Hangouts'u 
kullanın.

• Telefonunuzda veya İnternet'te arama yapmak için Ana 
ekranda “OK Google” deyin ve Google'a yapmasını istediğiniz 
şeyi söyleyin (sadece Nexus 5). Veya aynı şeyi yapmak için 
ekranın üst tarafındaki Google'a dokunun. 

Yeni cihazlarda, Ana ekranlardan birinde Google Play kitaplık 
widget'ınızı da görebilirsiniz.

Bu widget, zaten sahip olduğunuz veya kitaplığınızdan ücretsiz 
olarak kullanılabilen bazı Google Play içeriklerini görüntüler. 
Görüntülemek veya oynatmak istediğiniz öğeye ya da keşfetmek 
istediğiniz kategorilere dokunun.
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Tanıma

Her Ana ekranın alt tarafında, Favoriler tepsisini görürsünüz: Bu 
tepsi uygulamalarınıza ulaşmanın hızlı bir başka yoludur. Nexus 
7'de aşağıdaki gibi görünür.

Bir uygulamayı açmak için o uygulamaya dokunun. Bir Ana 
ekranın herhangi bir yerinde veya Favoriler tepsisinde bir 
uygulamayı içeri ya da dışarı sürüklemek için o uygulamaya 
dokunup basılı tutun, sonra parmağınızla istediğiniz yere 
sürükleyin.

Nexus gezinme düğmeleri

Ne tür bir işlem yapıyor olursanız olun, her Nexus ekranının 
altında her zaman gezinme çubuğunu görürsünüz; üzerinde üç 
düğme bulunur:

Geri
Farklı bir uygulamada olsa dahi, çalıştığınız önceki 
ekranı açar. Ana ekrana döndüğünüzde, daha geri 
gidemezsiniz.

Ana Ekran
Ortadaki Ana ekranı açar. Google Asistan'ı açmak için 
parmağınızı yukarı kaydırın. 
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Son uygulamalar
En son çalıştığınız uygulamalara ait küçük 
resimlerin listesini açar. Bir uygulamayı açmak için 
o uygulamaya dokunun. Listedeki bir küçük resmi 
kaldırmak için sağa veya sola hızlıca kaydırın.

Bazı uygulamalar bu düğmeleri geçici olarak gizler veya aynı 
yerde küçük noktalara dönüştürür. Düğmeleri geri getirmek için 
noktalara dokunun, ekranın ortasına dokunun veya aşağıdan 
yukarı doğru hızlıca kaydırın.

Google Play sürümü gezinme düğmeleri

Bazı Google Play sürümü cihazlarda ekranın hemen altında iki 
veya üç fiziksel düğme vardır:

• Menü: Bu düğme, hangi ekranda bulunuyor olursanız olun 
seçenekleri açar. 

• Ana ekran: Ana ekranı açar. Sol veya sağ Ana ekranı 
görüntülüyorsanız asıl Ana Ekranı açar. Google Asistan'ı 
açmak için bu düğmeyi basılı tutun.

• Geri: Farklı bir uygulamada olsa dahi, çalıştığınız önceki 
ekranı açar. Ana ekrana döndükten sonra, işlem geçmişinizde 
daha geriye gidemezsiniz.

Menüler

Uygulamalar ve Ayarlar'daki pek çok ekranda bir  Menü 
simgesi (örneğin, Nexus cihazlarında) veya ekranın alt 
tarafında kalıcı Menü düğmesi vardır (bazı Google Play sürümü 
cihazlarda). Yardım dahil, ek seçenekleri keşfetmek için bu 
öğeye dokunun.
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Ana ekranlarınızı düzenleme

Ana ekranlarınızın duvar kağıdını değiştirmek için arka plana 
dokunup basılı tutun.

Bir Ana ekrana uygulama simgesi eklemek için: 

1. Uygulamayı yerleştirmek istediğiniz Ana ekrana gidin.
2.  Tüm Uygulamalar simgesine dokunun.
3. Gerekirse istediğiniz uygulamayı bulmak için sağdan sola 

hızlıca kaydırın.
4. Ana ekran görününceye kadar uygulamayı basılı tutun, yerine 

kaydırın ve parmağınızı kaldırın.

NEXUS 5 İPUÇLARI: Nexus 5'teki Ana ekranlar diğer Nexus 
cihazlarındaki Ana ekranlardan farklı şekilde çalışır.

• Duvar kağıdınızı değiştirmek, bir widget eklemek, 
Arama ayarlarını düzenlemek veya ekran sıralamasını 
değiştirmek için bir Ana ekranın arka planına dokunun 
ve basılı tutun. 

• Sağda istediğiniz sayıda Ana ekranınız olabilir. Bir tane 
eklemek için en sağdaki ekrana hızlıca kaydırın ve bir 
uygulamayı veya widget'ı sağ kenara sürükleyin.

• Asıl Ana ekranın solundaki ekran Google Asistan içindir 
ve sadece Google Asistan açıldığında kullanılabilir. 

Nexus 4, 7 veya 10'da Ana ekrana bir widget eklemek için 
aynı adımları izleyin ve istediğiniz widget'ı bulmak için Tüm 
Uygulamalar ekranlarında sağa kaydırma yapmaya devam edin.

Nexus 5'te, widget denetimini görüntülemek için bir Ana ekranda 
arka plana dokunup basılı tutun.
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Bir uygulamayı veya widget'ı başka bir konuma taşımak için:

1. Simgeye dokunun ve basılı tutun.
2. Parmağınızı yeni konuma kaydırın. 

Ana ekranlar arasında gezinmek için parmağınızı ekranın 
kenarına doğru kaydırın.
Başka bir simgeyi taşımak için simgeyi yavaşça kaydırın.

3. Parmağınızı kaldırın. 

Bir klasör oluşturmak için bir simgeyi hızlı bir şekilde diğerinin 
üzerine kaydırın. 

Bir klasörü adlandırmak veya yeniden adlandırmak için klasörü 
açıp adına dokunun.

Dokunma ve yazma

Bir şeyi seçmek veya etkinleştirmek için söz konusu öğeye 
dokunun.

Bir şey yazmak için, (örneğin, ad, şifre veya arama terimi) 
sadece yazmak istediğiniz yere dokunun. Açılan klavye o alana 
yazmanıza olanak verir.
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Yaygın şekilde kullanılan diğer hareketler şunlardır:

• Dokunun ve basılı tutun. Ekrandaki bir öğeye dokunup basılı 
tutun ve bir yanıt verinceye kadar parmağınızı kaldırmayın. 
Örneğin, klavyede vurgu ve diğer özel karakterlere nasıl 
erişeceğiniz aşağıda açıklanmıştır. 

• Dokunun, basılı tutun ve sürükleyin. Bir öğeye dokunup bir 
anlığına basılı tutun ve daha sonra, parmağınızı kaldırmadan, 
hedef konuma ulaşıncaya kadar parmağınızı ekranda hareket 
ettirin. Örneğin, uygulamaları Ana ekranın içinde hareket 
ettirebilirsiniz.

• Hızlıca kaydırın veya kaydırın. İlk dokunduğunuzda 
duraklamadan (yoksa bir şeyi sürükleyebilirsiniz) parmağınızı 
hızlı şekilde ekranın yüzeyinde gezdirin. Örneğin, diğer 
Ana ekranları görmek için bir Ana ekranı sağa veya sola 
kaydırabilirsiniz.

• İki kez hafifçe vurun. Bir web sayfasına, haritaya veya başka 
bir ekrana zum yapmak için öğeye seri bir şekilde iki kez 
hafifçe vurun. Örneğin, yakınlaştırmak için Chrome'da resme 
iki kez hafifçe vurun, uzaklaştırmak için tekrar iki kez hafifçe 
vurun.

• Ölçekleyin. Bazı uygulamalarda (örneğin, Google Haritalar, 
Chrome ve Galeri), iki veya daha fazla parmağınızı ekrana 
yerleştirip ölçekleme yapabilirsiniz; parmaklarınızı birbirine 
yaklaştırarak ölçeği büyütebilir, birbirinden uzaklaştırarak 
ölçeği küçültebilirsiniz. Alternatif olarak, bazı uygulamalarda 
iki kez hafifçe vurup, ardından parmağınızı kaldırmadan 
yukarı sürükleyerek resmin ölçeğini küçültebilir veya aşağı 
sürükleyerek büyütebilirsiniz.

• Ekranı döndürün. Çoğu ekranın yönü cihazınızı döndürürken 
cihazınızla birlikte döner. Ekranı dikey yönde kilitlemek veya 
kilidini açmak için parmağınızı herhangi bir ekranın sağ üst 
kısmından hızlıca aşağı kaydırın ve Hızlı Ayarlar'da Döndürme 
simgesine dokunun. Bir telefonda aynı şeyi yapmak için 
Ayarlar > Cihaz > Ekran'a gidin.



ANDROID HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU  ANDROID'E HOŞ GELDINIZ 9

Cihazınızın Ayarlar uygulamasını Tüm Uygulamalar 
ekranından veya Hızlı Ayarlar'dan açabilirsiniz. 

Örneğin, bildirim seslerini, ses düzeylerini ve 
benzeri ayarları değiştirmek için Ayarlar > Cihaz 
> Ses'e gidin. Parlaklığı, yazı tipi boyutunu ve 
benzeri ayarları değiştirmek için Ayarlar > Cihaz > 
Ekran'a gidin.

Yardım ve destek

Çoğu Nexus ekranında, genellikle o ekran için yardım dahil, ek 
seçenekler için dokunabileceğiniz bir  Menü simgesi vardır. 
Google Play sürümü telefonlarda, bu menü ana ekran altındaki 
bir düğmeden kullanılabilir.

Bu kitapta Android 4.4'le birlikte gelen temel özelliklerden 
ve uygulamalardan sadece birkaçı tanıtılmaktadır. Android 
yazılımları ve uygulamaları, Nexus ve Google Play'de mevcut 
Google Play sürümü cihazlar ile her tür destek biçimi hakkında 
daha fazla ayrıntı için şu adresi ziyaret edin:

• support.google.com/nexus
• support.google.com/playedition

Android sürümü ve güncellemeler

Sürüm numaranızı kontrol etmek veya bir Nexus ya 
da Google Play sürümü telefona ilişkin en yeni sistem 
güncellemesini almak için önce Ayarlar > Sistem > Telefon 
hakkında veya Tablet hakkında bölümüne gidin. Son şu 
ayrıntıları arayın:

• Sistem güncellemeleri. Bekleyen sistem güncellemeleriniz 

Ayarlar

http://play.google.com
http://support.google.com/nexus
http://support.google.com/playedition
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olup olmadığını kontrol etmek için dokunun. 
• Android sürümü. Bu başlık ve altındaki numara için listenin 

ortasına doğru bakın. 

Bir Nexus veya Google Play sürümü telefonunuz ya da tabletiniz 
yoksa ve Android 4.4 çalıştıran başka bir cihaz kullanıyorsanız 
bu kitaptaki bazı sistem ayrıntıları farklı olabilir.

Bu kitapta anlatılan yazılımı kullanan Nexus ve Google Play 
sürümü donanımlarla ilgili ayrıntılar dahil, kapsamlı çevrimiçi 
yardım, destek ve ayrıca diğer Android cihazlarıyla ilgili bilgilerin 
bağlantıları için support.google.com/android adresini ziyaret 
edin.

http://support.google.com/android
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2

Temel Bilgiler

Google Asistan

Google Asistan, en doğru bilgiyi en doğru zamanda almanızı 
sağlar.

Gününüze başlamadan o gün havanın nasıl olacağını, işe gitmek 
için evinizden çıkmadan önce trafiğin durumunu ve hatta 
tuttuğunuz takımın o anda devam etmekte olan maçta attığı 
golleri söyler.

Örneğin, eve dönmek için yola çıkmak üzereyken Google Asistan 
şu kartı gösterir:
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Google Asistan'ı kullanmaya başlama kararını verdikten sonra 
başka bir şey yapmanıza gerek yoktur. İsterseniz, bazı ayarları 
hassaslaştırabilirsiniz, ancak Google Asistan'ın ayrıntılı bir 
şekilde kurulması gerekmez. İhtiyacınız olan bilgi her zaman 
parmaklarınızın ucundadır.

Nasıl çalışır?

Google Asistan'ı kullanmaya karar verdiğinizde, Konum Bildirme 
ve Konum Geçmişi'ni de açarsınız.

• Konum Bildirme ; Google'ın, cihazınızın son konum verilerini 
Google Hesabınızla bağlantılı olarak saklamasına izin verir. 
Konum Bildirme ayarı her cihaz için ayrı olarak yapılır.

• Konum Geçmişi ; Google'ın, Google Hesabınıza giriş 
yaptığınız ve Konum Bildirme özelliğini etkinleştirdiğiniz 
tüm cihazlarınızdan alınan konum verilerinizin geçmişini 
saklamasına izin verir.

Google, bu bilgileri izniniz olmadan diğer kullanıcılar veya 
pazarlamacılarla paylaşmaz.

Google Asistan'ın mevcut konum bilgilerinizi nasıl kullanacağını 
kontrol edebilirsiniz. İlgili ayarları görüntülemek için  
Ayarlar > Kişisel > Konum'a gidin. Konum hizmetleri belirli 
bir cihazda hesabınız için açıldığında, belirli uygulamalar bu 
verileri kullanarak size daha alakalı bilgiler verebilir (örneğin, 
yakınlardaki restoranlar veya iş yolu trafiği).

Daha önce Konum Geçmişi'ni etkinleştirdiyseniz Google Asistan 
önerilerde bulunurken mevcut konum bilgilerinizin yanı sıra 
önceden kaydedilen konum bilgilerinizi de kullanır. Konum 
Geçmişi'nin kapatılması konum bilgilerinin toplanmasını 
duraklatır, ancak geçmişinizi silmez.
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Hangi bilginin ne zaman görüntüleneceğini bilmek için Google 
Asistan, cihazınızdaki ve diğer Google ürünlerindeki bağlamsal 
veriler ile Google Asistan'ın erişmesine izin verdiğiniz üçüncü 
taraf ürünlerindeki verileri kullanır.

Örneğin, Web Geçmişi'nizde depolanmış aramalarınız varsa 
Google Asistan maç skorları, uçuş durumları ve benzer bilgilere 
dayanarak kartlar gösterebilir. Web Geçmişinizi yönetmek için 
google.com/history/ adresini ziyaret edin. Web Geçmişinizi 
silebilir veya duraklatabilir ve yine de Google Asistan'ı 
kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak bu durumda, uçuş 
ayrıntıları gibi belirli türlerdeki bilgiler gösterilmez.

Benzer bir şekilde Google Asistan, Google'ın erişmesine izin 
verdiğiniz üçüncü taraf ürünlerinde depolamış olabileceğiniz 
verileri kullanabilir. Örneğin, cihazınızın senkronize edilmiş 
takvimi, Google dışındaki takvim ürünlerinden girişler içerebilir. 
Bir dişçi randevusuna ilişkin olarak diş doktorunun adresini 
içeren senkronize bir takvim girişiniz varsa Google Asistan 
trafiği kontrol edip ne zaman yola çıkmanız gerektiğine dair 
öneride bulunabilir.

Siz de deneyin

Telefonunuzu veya tabletinizi ilk defa kurarken Google Asistan'ı 
etkinleştirme seçeneği de sunulur. Ayrıca, bu işlevi istediğiniz 
zaman açıp kapatabilirsiniz:

1. Bir Ana ekranda Google arama çubuğuna dokunun. 
2. Google Asistanınız henüz yoksa "Google Asistan'ı edinin"e 

dokunun. Veya bir sonraki adımın menüsüne erişmek için bir 
Google araması yapın. 

3.  Menü > Ayarlar 'ı açın ve oradan etkinleştirin veya devre 
dışı bırakın. 

http://google.com/history/
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Google Asistan'ı açmak için cihazınıza ilişkin adımları uygulayın:

• Tüm Nexus cihazları: Herhangi bir ekranın altından yukarı 
doğru parmağınızı hızlıca kaydırın.

• Nexus 5: ;Herhangi bir ekrandan yukarı hızlıca kaydırmaya 
ek olarak, en soldaki Ana ekrana da hızlıca kaydırma 
yapabilirsiniz.

• Google Play sürüm cihazlar: Ana ekran düğmesine dokunun 
ve basılı tutun.

Daha fazla kart görmek istediğinizde, ekranın alt kısmındaki 
Daha fazla'ya dokunun. Artık ihtiyacınız kalmayan kartları, 
kaydırarak gözünüzün önünden kaldırın.

NEXUS 5 IPUCU: Nexus 5'te bir kartı kapatmak için soldan 
sağa doğru hızlıca kaydırın. Sağdan sola doğru hızlıca 
kaydırmak sizi Ana ekrana geri götürür.

Güncellemeler Google Asistan kartları olarak görünür. Artık 
ihtiyacınız kalmayan kartları kaydırarak gözünüzün önünden 
kaldırın. 

Hepsi bu kadar. Google Asistan gün içinde yardımcı olmak üzere 
her zaman sizin için çalışmaktadır. İsterseniz, belirli kartların 
güncellenme biçimini değiştirebilirsiniz:

• Hatırlatıcı ayarlayın:  Hatırlatıcılar simgesine dokunun.
• Favori spor takımlarını, hisse senetlerini, yerleri ve benzeri 

bilgileri belirtin:  Özelleştir simgesine dokunun.
• Tek tek kartlarla ilgili soruları yanıtlayın:  Menü simgesine 

dokunun.

Daha fazla ayrıntı için Google Asistan'ı ziyaret edin. Mevcut tüm 
kartları içeren liste için google.com/now adresini ziyaret edin.

http://support.google.com/nexus/?p=7_googlenow
http://google.com/now
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Google'a ne yapmak istediğinizi söyleyin

Arama yapmak, yol tarifi almak, ileti göndermek ve sık 
kullanılan diğer görevleri gerçekleştirmek için telefonunuza 
veya tabletinize konuşabilirsiniz. Google Asistan'dan veya bir 
Ana ekrandan Sesli İşlem veya Sesli Arama başlatmak için “OK 
Google” deyin veya  Mikrofon simgesine dokunun. 

Not: Nexus 5 dışındaki cihazlar için “OK Google” sesli komutu Google 
Asistan'da çalışır, ancak Ana ekranlarda çalışmaz. Bu özellik şu anda 
yalnızca İngilizce olarak mevcuttur.

ÖNEMLİ  Sesli Arama'yı veya Sesli İşlem'i başlatmak için 
"OK Google" dediğinizde, bunu algılamak amacıyla Google, 
telefon mikrofonunuzdan alınan sesleri birkaç saniye 
veya daha kısa aralıklarla analiz eder. Ses, analizden 
hemen sonra atılır ve cihazda saklanmaz veya Google'a 
gönderilmez.

Google'a yapmasını söyleyebileceğiniz şeylere ait örnekleri 
öğrenmek için “help” deyin veya yazın.

Özel kelime algılamayı açma veya kapatma

“OK Google” diyerek bir arama veya işlemi tetikleme becerisine 
özel kelime algılama denir. Bu işlevi açmak veya kapatmak için 
Google Asistan'ı veya Google uygulamasını açın ve Menü > 
Ayarlar > Ses > Özel kelime algılama'ya dokunun.
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Sesli Arama

Şu anda sadece İngilizce dilinde yanıt verilmektedir. 

Mikrofon simgesine dokunduktan veya sesli olarak "OK Google" 
dedikten sonra, Google konuşmanızı dinler ve belirttiğiniz 
aramayı veya işlemi başlatır. Sesli Arama işlevi söylediklerinizi 
anlamazsa bazı önerileri listeler. Birine dokunmanız yeterlidir.

Google'a konuşarak bir soru sorarsanız yanıt da aynı şekilde size 
sesli olarak söylenebilir. Yanıt bir bilgi, hava durumu, borsa fiyatı, 
uçuş durumu, maç skoru, döviz karşılığı, matematik hesaplama 
ve benzeri bir şey olabilir. Sesli Arama işlevi için sesle yanıt 
söyleme özelliği varsayılan olarak açıktır.

Örnekler ve daha fazla ayrıntı için Sesli Arama'yı ziyaret edin. 

Sesli İşlem

Sesli İşlem özelliği yalnızca İngilizce, Fransızca, Almanca, 
İspanyolca ve İtalyanca dillerinde desteklenmektedir.

Sesli İşlem'i e-posta göndermek veya uygulama açmak gibi sık 
yapılan görevleri gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz.

 Mikrofon simgesine dokunduktan veya "OK Google" dedikten 
sonra, kullanmak istediğiniz Sesli İşlem'i söyleyin. İsterseniz, 
Google'a yapmasını söyleyebileceğiniz işlemlerin örneklerini 
görmek için "help" de diyebilirsiniz.

Örnekler şunları içerir:

• Alarmı kur: 08:30
• E-posta gönder: Melih Yılmaz. Konu: Bu akşam geliyor 

musun? İleti: Akşam görüşeceğimizi umuyorum."
• Şuraya git: İzmit sanayi sitesi.

http://support.google.com/websearch/go/voicesearch
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Deneyebileceğiniz Sesli İşlemlerin listesi için  
Sesli İşlem komutları konusuna bakın. 

Bildirimler ve ayarlar

Bildirimler; yeni iletilerin gelmesi, takvim etkinlikleri ve 
alarmların yanı sıra video indirmeleri gibi devam eden etkinlikler 
konusunda sizi uyarır.

Bir bildirim ulaştığında, simgesi ekranın üst kısmında görünür. 
Bekleyen bildirimlere ilişkin simgeler solda, Kablosuz sinyali 
veya pil gücü gibi bilgileri gösteren sistem simgeleri ise sağda 
görüntülenir: 

Bluetooth, 
Kablosuz, mobil ağ 

ve pil durumu 

Bekleyen 
bildirimler

http://support.google.com/websearch/go/voice_actions
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IPUCU: Kablosuz ve mobil sinyalin gücü ekranın üst 
tarafında beyaz çubuklarla belirtilir. Seçili Kablosuz ağda 
tam bir İnternet bağlantısı olup olmadığını görmek üzere 
Hızlı Ayarlar'ı açın: Bunun için tabletlerde sağ üst taraftan 
aşağı hızlıca kaydırın, telefonlarda ise iki parmağınızla 
hızlıca kaydırın.

Sadece Hızlı Ayarlar'da,  Kablosuz veya mobil sinyal 
göstergelerindeki beyaz çubuklar normal bir İnternet 
bağlantısını belirtir,  turuncu çubuklar ise bazı web 
hizmetlerinin normal şekilde çalışmıyor olabileceğini 
belirtir. Örneğin, bazen cihazı açtığınızda mobil sinyal 
çubukları, tam bir bağlantı kurulana kadar kısa bir süre 
turuncu renge dönüşür.

Ayrıca sadece Hızlı Ayarlar'da, Kablosuz veya mobil sinyal 
göstergelerinin hemen sağında küçük yukarı veya aşağı 
oklar fark edebilirsiniz. Yukarı ok cihazınızdan İnternet'e 
yapılan veri akışını, aşağı ok ise İnternet'ten cihazınıza veri 
akışını belirtir.

E-posta önizlemeleri veya takvim etkinlikleri gibi belirli 
bildirimler daha fazla bilgi göstermesi için genişletilebilir. En 
üstteki bildirim mümkün olduğunda her zaman genişletilmiş 
durumdadır. Bir bildirimi genişletmek için bir parmağınızı içine 
yerleştirin ve yavaş şekilde aşağı kaydırın.

İlgili uygulamayı açmak için soldaki bildirim simgesine dokunun. 
Bazı bildirimler, bildirim içindeki simgelere dokunulmasıyla 
belirli işlemlerin gerçekleştirilmesine de imkan verir. Örneğin, 
Takvim bildirimleri Ertelemenize (size daha sonra hatırlatma) 
veya diğer konuklara e-posta göndermenize olanak sağlar.
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Bir bildirimle işiniz bittiğinde, hızlıca kaydırarak bildirimi 
görünümden kaldırabilirsiniz. Tüm bildirimleri kapatmak için, 
sağ üst taraftaki Kapat simgesine dokunun. 

Hızlı Ayarlar

Kablosuz ayarlarına erişmek, ekran parlaklığını yönetmek, ana 
Ayarlar menüsünü açmak ve daha birçok işlemi kolayca yapmak 
için Hızlı Ayarlar'ı kullanın. Hızlı Ayarlar'ı açmak için: 

• Tabletlerde: Herhangi bir ekranda sağ üst köşeden aşağı 
hızlıca kaydırın.

• Telefonlarda: İki parmağınızla ekranın üst tarafından aşağı 
hızlıca kaydırın.
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Nexus 4 veya Nexus 5'te, Hızlı Ayarlar aşağıdaki gibi görünür.

Bir tabletiniz var, ancak İnternet bağlantınız yoksa Kablosuz veya 
mobil sinyalin gücünü belirten çubuklar turuncu renkte olur.

Tabletlerde, otomatik ekran döndürme işlevini kilitlemek veya 
kilidini açmak için Hızlı Ayarlar'dan Otomatik Döndür'ü de 
ayarlayabilirsiniz.

Kilit ekranı

Ekranınız için bir kilit ayarlanırsa ekran uykuya geçtiğinde veya 
Güç düğmesine basıldığında ekran kararır ve kilitlenir.

Kilit ayarlarını kullanarak farklı güvenlik düzeylerinde kilitler 
ayarlayabilirsiniz:

1.  Ayarlar > Kişisel > Güvenlik > Ekran kilidi'ne gidin.
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2. Kullanmak istediğiniz kilidin türüne dokunun.

Kilit ekranı işlemleri

Kilit ekranından:

• Tabletiniz birden fazla kullanıcının kullanımı için 
ayarlanmışsa, kendi ekran kilidinizi görmek için ekranın alt 
kısmındaki resminize dokunmanız gerekebilir.

• Telefonda, seçtiğiniz kilit ne olursa olsun resim çekmek her 
zaman kolaydır. Kamera'yı görünüme getirmek için soldan 
sağa hızlıca kaydırın.

• Google Asistan'ı kilit ekranından açmak için, parmağınızı kilit 
ekranının altından hızlıca kaydırın. İstenirse PIN kodunuzu, 
deseninizi veya şifrenizi girin.

Daha fazla bilgi için Kilit ekranını özelleştirme'yi ziyaret edin. 

Yüz Tanıma Kilidi

Yüz Tanıma Kilidi, kullanabileceğiniz kilitlerden biridir. Bunu 
ayarladıktan sonra, cihazınızın kilidini açmak için cihazınıza 
bakmanız yeterli olacaktır. Yüz Tanıma Kilidi özelliği; Kalıp, 
PIN veya Şifre kadar güvenli olmamakla birlikte, kullanışlı ve 
eğlenceli olabilir.

İPUCU: Yüz Tanıma Kilidi'ni kurduktan sonra, iki ek ayar 
Yüz eşleştirmeyi iyileştir ve Canlılık denetimi için  
Ayarlar > Kişisel > Güvenlik altına bakın. Yüz Tanıma 
Kilidi'ni daha güvenilir ve güvenli hale getirmek için bunları 
kullanın. 

http://support.google.com/nexus/go/lockscreen
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Android Beam

Bir Web sayfasını, videoyu veya diğer içeriği ekranınızdan başka 
bir cihaza, söz konusu cihazları yan yana getirerek (normalde 
sırt sırta yerleştirerek) gönderebilirsiniz.

Başlamadan önce: Her iki cihazın da kilidinin açık olduğundan, 
Near Field Communication (NFC) desteği bulunduğundan ve 
hem NFC hem de Android Beam özelliğinin açık olduğundan 
emin olun. Kontrol etmek için Ayarlar > Kablosuz ve ağlar > 
Diğer 'e gidin. Ayrıca, NFC alanının her iki cihazın arkasında 
nerede olduğunu bildiğinizden emin olun (genellikle ortada).

1. Bir web sayfası, YouTube videosu veya Google Haritalar'da 
bir yer sayfası gibi paylaşmak istediğiniz bir şeyi içeren bir 
ekran açın.

2. Cihazınızın arka tarafını diğer cihazın arkasına doğru 
çevirin. Cihazlar birbirine bağlandığında bir ses duyarsınız, 
ekranınızdaki resmin boyutu küçülür ve  Göndermek için 
dokun iletisini görürsünüz.

3. Ekranınızda herhangi bir yere dokunun. 
Diğer cihaz aktarılan içeriği görüntüler. Veya gerekli 
uygulama yüklü değilse bunun yerine Google Play, 
arkadaşınızın uygulamayı indirebileceği bir ekran görüntüler.

NFC'yi açmak için Ayarlar > Kablosuz ve ağlar > 
Diğer > NFC'ye gidin.

Android Beam'i açmak için Ayarlar > Kablosuz ve 
ağlar > Diğer > Android Beam'e gidin.Ayarlar
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Dokundur ve öde

NFC açıkken, satın alacağınız öğelerin ödemesini yapmak 
için dokundur ve öde özelliğini kullanabilirsiniz. Bunun için 
telefonunuzu kasadaki bir okuyucuya dokundurmanız yeterlidir. 
Dokundur ve öde uygulamalarınızı yönetmek için:

1. Ayarlar > Cihaz > Dokundur ve öde'ye gidin.
2. Varsayılan ödeme uygulamanız yapmak için bir uygulamaya 

dokunun.

Cihazınızda Google Cüzdan gibi varsayılan bir ödeme 
uygulaması yoksa, başka ödeme uygulamaları bulmak için 
Google Play'e göz atabilirsiniz. 

ÖNEMLİ: Dokundur ve öde, Google Cüzdan gibi ödeme 
uygulamalarını yönetir. Dokundur ve öde ayarı Android 
Beam için geçerli değildir ve para aktarma uygulamaları 
gibi belirli uygulamaları içermez.

Yazdırma

Android 4.4 ile, belirli ekranların içeriğini (Chrome'da 
görüntülenen web sayfaları gibi) Android cihazınızla aynı 
Kablosuz ağdaki bir yazıcıya yazdırabilirsiniz. 

Yazdırmadan önce, cihazınıza bir yazdırma hizmeti yüklemeniz 
gerekir. Şu anda hangi hizmetleri kullanabileceğinizi öğrenmek 
için Ayarlar > Sistem > Yazdırma'ya gidin.
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Oradan, mevcut her hizmeti açıp kapatabilir, hangi yazıcıları 
kullanıma sunduğunu kontrol edebilir, yeni yazıcılar ekleyebilir 
ve ekran ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

Chrome'da web sayfası gibi bir dokümanı yazdırmak için:

1. Menü > Yazdır 'a dokunun.
2. Görüntülenen iletişim kutusunda, yazıcı, kopya sayısı, yön ve 

benzeri ayarları yapılandırın.
3. Yazdır'a dokunun.

Chromecast

Chromecast, TV'nin arkasına takılan küçük bir cihazdır. 
Telefonunuzdan veya tabletinizden TV'nize video ve müzik 
göndermenize olanak verir. Şu anda desteklenen uygulamalar 
şunlardır:

• YouTube
• Netflix
• Google Play Filmler ve TV
• Google Play Müzik
• Hulu Plus 

http://www.google.com/chromecast
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Telefonunuzun veya tabletinizin Chromecast'inizle aynı 
Kablosuz ağı kullandığından ve Chromecast'in TV’nizin kaynak 
girişi olarak seçildiğinden emin olun. 

Telefonunuzdaki veya tabletinizdeki içerikleri TV'nizde 
görüntülemek için:

1. Videoyu veya müziği yukarıda listelenen uygulamalardan 
birinde açın.

2.  Yayınla düğmesine dokunun. 
3. TV'nize akış olarak aktarmak üzere içeriği her zamanki gibi 

oynatın.

Daha fazla bilgi için Uygulamalardan TV'nize yayınlama 
bölümüne bakın. 

Dosya depolama 

Android 4.4 resimleri, videoları ve cihazınızdaki diğer dosyaları 
depolamayı, bu dosyalara göz atmayı ve bir e-postaya, 
Hangout iletisine ve benzeri bir ortama eklemeyi kolaylaştırır. 
Depolanmış resimleri Ana ekranınızda duvar kağıdı olarak da 
kullanabilirsiniz. 

Örneğin, bir resmi oluşturduğunuz e-postaya eklemek için Menü 
> Resim ekle veya Video ekle'yi seçin.

Bir dizi küçük resim görünür. Daha fazla seçenek görmek için sol 
üst taraftaki  Çekmece simgesine dokunun. Şuna benzer bir 
şey görürsünüz:

http://support.google.com/chromecast/go/apps
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Buradan, bu kaynaklardan birini görüntüleyebilirsiniz:

• Son en son çektiğiniz veya açtığınız fotoğrafları ve videoları 
gösterir.

• Drive, hesabınızla ilişkili Drive dokümanlarını eklemenize 
olanak verir.

• Resimler, cihazınızdaki fotoğrafları, videoları veya diğer 
resimleri gösterir.

• İndirilenler, e-postalardan veya web'den indirdiğiniz çoğu 
dosyayı içerir (Google Play içeriği hariç).

• Galeri, hesabınıza yüklenmiş tüm resimlere ve videolara göz 
atmanıza olanak verir.

Gmail'den veya diğer kaynaklardan indirdiğiniz 
dosyaları (Google Play kitapları, videoları, dergileri 
ve diğer medyaları hariç) görüntülemek, yeniden 
açmak veya silmek için İndirilenler uygulamasını 
kullanın.

İndirilenler uygulamasında:

• Bir öğeyi açmak için bu öğeye dokunun.
• Eski indirilenleri görüntülemek için başlıklara dokunun.

İndirilenler
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• Paylaşmak istediğiniz öğeleri işaretleyin. Sonra,  Paylaş 
simgesine dokunun ve listeden bir paylaşım yöntemi seçin.

• Silmek istediğiniz öğeleri işaretleyin. Ardından,  Çöp 
Kutusu simgesine dokunun.

Siz satın aldığınız ve kiraladığınız içerikleri oynatırken 
Google Play bunları Google sunucularından akış olarak 
verdiğinden depolama alanını kalıcı şekilde azaltmazlar. 
Kitapları, filmleri ve Google Play uygulamalarınızdaki diğer 
içerikleri çevrimdışı olarak erişebilmek için sabitleyebilirsiniz 
(indirebilirsiniz), ancak Google Play içerikleri hiçbir zaman 
İndirilenler bölümünde görünmez.

Android Cihaz Yöneticisi

Telefonunuzu veya tabletinizi kaybederseniz Android Cihaz 
Yöneticisi yaklaşık konumunu bulmanıza yardımcı olabilir, 
telefonu çaldırabilir, kilitleyebilir veya verilerini silebilir.

Bu seçenekler varsayılan olarak açıktır. Bunları görüntülemek 
veya değiştirmek için  Google Ayarlar uygulamasını açın ve 
Android Cihaz Yönetimi'ne dokunun.

Sonra, cihazınızı kaybederseniz Android Cihaz Yönetimi'ne gidin 
ve talimatları uygulayın. 

Ekran görüntüleri

Nexus veya Google Play sürümü cihazlardan ekran görüntüsü 
çekmek için:

1. Çekmek istediğiniz görüntünün ekranda görüntülenmekte 
olduğundan emin olun.

2. Güç ve Sesi azaltma düğmelerine aynı anda basın.

http://support.google.com/accounts/go/adm


ANDROID HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU  TEMEL BILGILER 28

Ekran görüntüsü otomatik olarak Galerinize kaydedilir.

İPUCU: Ekran görüntünüzü Gmail, Google+ vb. aracılığıyla 
kolayca paylaşmak için, bildirim gölgesini aşağı doğru 
hızlıca kaydırın ve ekran görüntünüzün önizlemesi 
altındaki  Paylaş simgesine dokunun.
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3

Klavyeyi kullanma

Metin girme ve düzenleme

Metin girmek için ekran klavyesini kullanın. Bir Nexus 
telefonunda aşağıdaki gibi görünür: 



ANDROID HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU  KLAVYEYI KULLANMA 30

Tabletlerdeki klavyeler de benzer şekilde çalışır. Klavyeyi 
kapatmak için altındaki Geri düğmesine dokunun.

Bazı uygulamalar klavyeyi otomatik olarak açar. Başka 
uygulamalarda önce yazmak istediğiniz yere dokunmanız 
gerekir. 

Temel düzenleme

• Ekleme noktasını taşıyın. Yazmak istediğiniz yere dokunun.
İmleç yeni konumda yanıp sönmeye başlar ve imlecin altında 
mavi renkli bir sekme görünür. İmleci taşımak için sekmeyi 
sürükleyin.

• Metin seçin. Metin içine dokunup basılı tutun veya iki defa 
hafifçe vurun.
En yakın sözcük, seçimin iki tarafında birer sekme ile 
vurgulanır. Seçimi değiştirmek için sekmeleri sürükleyin.
Sekme, birkaç saniye sonra kaybolur. Yeniden görünmesi için 
metne yeniden dokunun.

• Metni silin. Seçili metni veya imleçten önceki karakterleri 
silmek için  simgesine dokunun.

• Büyük harfle yazın. Bir harfi büyük harf olarak yazmak üzere 
büyük harfe geçmek için ÜstKrktr tuşuna bir defa dokunun.
Veya yazarken  ÜstKrktr tuşuna dokunup basılı tutun. Tuşu 
bıraktığınızda küçük harfe dönülür.

• Büyük harf kilidini açın.  ÜstKrktr tuşuna iki defa hafifçe 
vurun veya dokunup basılı tutun,  olarak değişir. Küçük 
harfe dönmek için tekrar  ÜstKrktr tuşuna dokunun.

• Kesin, kopyalayın, yapıştırın. Kullanmak istediğiniz metni 
seçin. Sonra  Kes veya  Kopyala simgelerine dokunun. 
Panoda yapıştıracak bir şey varsa Yapıştır  düğmesini de 
görürsünüz:
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Emoji

Android 4.4 emojinin çeşitliliğini artırarak parmağınızın ucuna 
getiriyor. Bir telefonda, emojiyi görüntülemek için Return 
tuşunu basılı tutun. Bir tablette, sadece sağ alt taraftaki emoji 
simgesine dokunun. 

Bunun gibi bir panel göreceksiniz. Kategoriler arasında geçiş 
yapmak için sağa veya sola hızlıca kaydırın ya da en üst sıradaki 
simgelere dokunun. Bir emoji yazmak için ilgili emojiye dokunun:
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Sonraki kelime önerilerini kullanma

1. Metni girmek istediğiniz konuma dokunun.
2. Bir kelime yazmaya başlayın. İstediğiniz kelime klavyenin 

üzerindeki bir listede görüntülendiğinde, kelimeye dokunun.
3. İstediğiniz kelimeler ekranda göründüğü sürece bu kelimelere 

dokunmaya devam edin. İstediğiniz kelime görünmediğinde, 
kelimeyi yazın.
Android siz yazarken kelime önermeye devam eder.

Klavyenizi ve giriş yöntemlerinizi değiştirmek için 
Ayarlar > Kişisel > Dil ve giriş'e gidin.

Sonraki kelime önerilerini açmak veya kapatmak 
için Ayarlar > Kişisel > Sil ve giriş > Klavye ve giriş 
yöntemleri > Android klavyesi'ne gidin. Ayarlar 
simgesine dokunun, ardından Sonraki kelime 
önerileri'nin yanındaki kutuyu işaretleyin.

Hareketle Yazma

Hareketle Yazma en iyi İngilizce dilinde işe yarar. Diğer dillerde kalite 
değişir, bazı dillerde ise henüz desteklenmemektedir.

Hareketle yazmayı kullanarak bir kelime girmek için:

1. Klavyeyi açmak için yazmak istediğiniz yere dokunun.
2. Parmağınızı girmek istediğiniz kelimenin harfleri üzerinde 

kaydırın.
3. İstediğiniz kelime kayan önizlemede veya öneri şeridinin 

ortasında görüntülendiğinde parmağınızı bırakın. Öneri 
şeridindeki diğer kelimelerden birini seçmek için ilgili 
kelimeye dokunun.

Ayarlar
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Hareketle Yazma'yı kullanırken istediğiniz kelime 
görüntülenmiyorsa manuel olarak yazabilirsiniz. Bir kelimeyi 
hareketle yazıp daha sonra değiştirmek isterseniz kelimeye 
dokunup öneri şeridindeki diğer seçeneklere bakın.

İPUCU: Vurgulamak istediğiniz harfler varsa; örneğin, 
klavyede istediğiniz kelime yerine benzer bir kelime 
görüntüleniyorsa bir sonraki harfe geçmeden önce onun 
üzerinde biraz daha uzun bir süre durun.

Boşluk çubuğu olmadan hareketle yazmayı kullanma

Hareketle Yazma'yı kullandığınızda boşluk çubuğunu 
kullanmanız gerekmez. Sadece parmağınızı girmek istediğiniz 
harflere kaydırmaya devam edin, ardından bir sonraki kelimeye 
başlamak için parmağınızı kaldırın.

Hareketle Yazma ayarlarını değiştirmek için  
Ayarlar > Dil ve giriş > Klavye ve giriş yöntemleri > 
Android klavyesi'ne gidin. Sonra Ayarlar 'a dokunun 
ve Hareketle Yazma'nın altına bakın.

Klavye sözlükleri

Klavye sözlüklerini yönetmek için Ayarlar > Kişisel > Dil ve giriş'e 
gidin.

Ayarlar
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Kişisel sözlük

Kendi kelimelerinizi kişisel sözlüğünüze ekleyebilir, böylece 
cihazınızın bu kelimeleri hatırlamasını sağlayabilirsiniz. İsteğe 
bağlı bir kısayol dahil, bir kelime veya ifade eklemek için 
kullandığınız klavyenin yanındaki Ayarlar simgesine, ardından 
Kişisel sözlük 'e, değiştirmek istediğiniz sözlüğün diline ve Ekle 
simgesine dokunun.

Ek sözlükler

1. Google klavyesi'nin yanındaki Ayarlar simgesine veya 
hangi klavyeyi kullanıyorsanız ona dokunun.

2. Ek sözlükler 'e dokunun.
Cihazınıza indirebileceğiniz diğer dillerdeki sözlükleri 
görürsünüz.

3. İstediğiniz sözlüğe ve ardından Yükle'ye dokunun.

Konuşarak yazma

Ekran klavyesiyle metin girebileceğiniz çoğu yerde, metni sesli 
olarak girebilirsiniz.

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

2. Ekran klavyesinde  Mikrofon tuşuna dokunun.
3. Mikrofon resmini gördüğünüzde yazmak istediğiniz şeyi sesli 

olarak söyleyin.

Sadece İngilizcede, noktalama işaretlerini girmek için “comma” 
(virgül), “period” (nokta), “question mark” (soru işareti), 
“exclamation mark” (ünlem işareti) veya “exclamation point” 
(ünlem noktası) diyebilirsiniz.
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Durakladığınızda, söyledikleriniz konuşma tanıma hizmeti 
tarafından yazılır ve metin alanına altı çizili olarak girilir. Altı 
çizili metni silmek için Sil tuşuna dokunabilirsiniz. Yazmaya 
başlarsanız veya konuşarak daha fazla metin girerseniz, alt çizgi 
kaybolur.

Ses girişinizin daha iyi işlenebilmesi için Google arka plandaki 
ortam gürültüsünü herhangi bir zamanda birkaç saniyeliğine 
geçici belleğe kaydedebilir. Bu kayıt cihazda yalnızca çok kısa 
bir süre kalır ve Google'a gönderilmez.

Konuşma ayarlarınızı değiştirmek için Ayarlar > 
Kişisel > Dil ve giriş'e gidin.

Ayarlar
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4

Bazı uygulamaları 
deneme

Tüm Uygulamalar
Tüm uygulamalarınızı görmek için bir Ana ekranda 
Favoriler tepsisindeki Tüm Uygulamalar simgesine 
dokunun.

Google Play'den indirilenler de dahil olmak üzere 
uygulamalarınızın tümünü burada görebilirsiniz. 
Uygulama simgelerini istediğiniz Ana Ekrana 
taşıyabilirsiniz.

Tüm Uygulamalar'da, şunları yapabilirsiniz:

• Ekranlar arasında geçiş yapma. Sağa veya sola hızlıca 
kaydırın.

• Bir uygulamayı açma. Simgesine dokunun.
• Bir uygulama simgesini bir Ana ekrana yerleştirme. Uygulama 

simgesini basılı tutun, parmağınızı kaydırın ve simgeyi yerine 
bırakmak için parmağınızı kaldırın.

• Widget'lara göz atma. Herhangi bir Tüm Uygulamalar 
ekranının üst tarafındaki Widget'lar sekmesine dokunun.

Tüm 
Uygulamalar
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• Daha fazla uygulama edinme. Uygulama simgeleri 
listesindeki Google Play Store simgesine veya sağ üst 
köşedeki Alışveriş simgesine dokunun.

Bir uygulama simgesini cihazınızdan kalıcı şekilde kaldırmadan 
sadece Ana ekrandan kaldırmak için simgeye dokunup basılı 
tutun, parmağınızı ekranın üst tarafına doğru kaydırın ve 
uygulamayı  Kaldır simgesinin üzerine bırakın.

Herhangi bir Tüm Uygulamalar ekranında bulunan bir 
uygulamayla ilgili bilgileri görüntülemek için söz konusu 
uygulamaya dokunup basılı tutun, parmağınızı ekranın üst 
tarafına doğru kaydırın ve uygulamayı  Uygulama Bilgisi 
simgesinin üzerine bırakın.

İPUCU: Bazı uygulamalar size veya cihazınıza zarar 
verebilir. Ancak, Nexus veya Google Play sürüm cihazlar 
için virüsten korunma yazılımı satın almanız gerekmez. 
Google, zararlı yazılımların yüklenmesini engellemeye 
yardımcı olmak için uygulamaları doğrulayabilir.

Uygulama doğrulamayı denetlemek için  
Google Ayarları > Uygulamaları doğrula'ya gidin. Daha 
fazla ayrıntı için Zararlı uygulamalara karşı korumayı 
ziyaret edin.

http://support.google.com/nexus/go/verify
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Google Play
Google Play sevdiğiniz tüm filmleri, TV şovlarını, 
kitapları, müzikleri, dergileri, uygulamaları ve 
benzeri öğeleri tek bir yerde toplar, böylece 
istediğiniz cihazdan erişmeniz mümkün olur. 
Google Play Store uygulamasını açmak için 
Google Play Store simgesine dokunun. 

Geçmişte Google Play'den içerik satın almışsanız herhangi bir 
Android cihazında bu içeriğe otomatik olarak erişiminiz olur, 
ancak söz konusu içeriği satın almak için kullandığınız aynı 
hesapla oturum açtığınızdan emin olun. Kontrol etmek için:

1. Google Play Store uygulamasını açın:
2. Sol üst köşedeki  Çekmece simgesine dokunun.

Buradan geçerli hesabı görüntüleyebilir, başka bir hesaba 
geçebilir, satın aldığınız uygulamaları görebilir, istek listenizi 
kontrol edebilir ve daha pek şey yapabilirsiniz.

Tercihleri ayarlamak, arama geçmişinizi temizlemek ve kullanıcı 
denetimlerini açmak için Menü > Ayarlar 'a gidin. Örneğin, uygun 
olduğu yaş düzeyine göre Android uygulamalarını filtrelemek 
veya satın alma işlemlerini tamamlamadan önce PIN'i gerekli 
kılmak için İçerik filtreleme veya Şifre'ye dokunun.

İçeriğinizi bulmak için  Tüm Uygulamalar ekranından 
herhangi bir Google Play uygulamasını açın.

Google Play 
Store
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Google Play desteği

Google Play ile ilgili daha fazla ayrıntı (telefon ve e-posta destek 
seçenekleri dahil) için support.google.com/googleplay adresini 
ziyaret edin.

Telefon
Bir Nexus veya Google Play sürüm telefonu 
kullanarak, Telefon uygulamasından, Kişiler 
uygulamasından, diğer uygulamalardan ya da 
kişi bilgilerini gösteren widget'lardan arama 
yapabilirsiniz. Genellikle bir telefon numarası 
gördüğünüz her yerde söz konusu numaraya 
dokunarak numarayı çevirebilirsiniz.

Kişilerinizden birini aramak için:

1. Bir Ana Ekran'da veya Tüm Uygulamalar ekranında Telefon 
simgesine dokunun.

2. Aramak üzere birisini seçmek için kaydırın veya arayın. 
Tuş takımı önde duruyorsa aşağı indirmek için Geri 
düğmesine dokunun.

3. Bir arama yapmak için kişinin adına dokunun.

En son çağrıları görüntülemek için ekranın alt tarafındaki  
çağrı kaydı simgesine dokunun. Tuş takımını kullanmak için  
tuş takımı simgesine dokunun. 

Telefon

http://support.google.com/googleplay
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İPUCU: Sadece Nexus 4 ve Nexus 5'te, Google Arayan 
Kimliği gelen ve giden numaraları (Kişiler uygulamasında 
kişi olarak kaydedilmemiş olanların numaraları dahil) 
belirtir.

Daha fazla ayrıntı için Telefonunuzu kullanma bölümünü ziyaret 
edin.

Gmail
Bir mobil cihazdan e-posta okumak ve yazmak 
için Gmail uygulamasını kullanın. Uygulamayı 
açmak için bir Ana ekranda veya Tüm Uygulamalar 
ekranında Gmail simgesine dokunun. 

Ancak, Gmail sadece e-posta alışverişi değildir. Gmail 
hesabınızı, aşağıdakileri ve daha pek çoğunu kapsayan tüm 
Google uygulamalarında ve hizmetlerinde oturum açmak için 
kullanabilirsiniz:

• Doğru bilgileri doğru zamanda almak için Google Asistan
• Takvim
• Kişilerinizin kaydını tutmak için Kişiler
• Dokümanlarla çalışmak için Google Drive

Bir ileti okurken:

• Arşivlemek, çöpe atmak, etiketlemek veya o iletiyle ilgili 
başka bir işlem yapmak için ekranın üst tarafındaki simgelere 
ve menüye dokunun.

• Önceki veya sonraki ileti dizisini okumak için sola veya sağa 
hızlıca kaydırın.

Gmail

http://support.google.com/nexus/go/phone
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İleti dizilerinizi düzenleyin: Gelen Kutusu'ndan, bir ileti dizisini 
seçmek üzere dokunup basılı tutun. Sonra seçili iletileri 
yönetmek için ekranın üst tarafındaki simgeleri ve menüyü 
kullanın.

Ayarlarınızı değiştirmek, bir hesap eklemek veya yardım almak 
için menü simgesine veya düğmesine dokunun.

Gmail'in hangi bölümünde olursanız olun, her zaman ekranın üst 
tarafındaki  Gmail simgesine dokunarak Gelen Kutusu'na geri 
dönebilirsiniz. 

Gelen Kutusu'ndan aynı simgeye dokunarak, mevcut hesapları, 
etiketleri ve benzeri öğeleri gösteren çekmeceyi açın.

Daha fazla bilgi için Gmail yardımını ziyaret edin.

İPUCU: Microsoft Exchange kullanıyorsanız  Tüm 
Uygulamalar'da bulunan  E-posta uygulamasını 
kurmanız gerekir.

Kamera
Kamera uygulaması; fotoğraflar, panoramik 
fotoğraflar, videolar ve yön olarak yukarısı ve 
aşağısını da kapsayacak şekilde 360 derece 
fotoğraf küresi fotoğrafları çekmenize olanak verir. 

Kamera'yı açmak için:

• Kilit ekranında, sağdan sola doğru hızlıca kaydırın.
• Ana ekranda, Kamera simgesine dokunun.

Kamera

http://support.google.com/nexus/?p=7_gmail
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Kamera'yı ilk açtığınızda, fotoğraf konumlarının hatırlanmasını 
isteyip istemediğiniz sorulabilir. Bu, örneğin Google Haritalar'da 
belirli bir fotoğrafın yerini belirlemenize olanak verir.

Deklanşör ve diğer denetimler ekranın alt tarafındaki çerçeveli 
resmin üzerinde durur.

Kamera simgesi Kamera modunu belirtir. Bu modda fotoğraf 
çekmek için:

1. Çekmek istediğiniz nesneyi çerçeve içine alın ve odak 
çemberine dikkat edin:

Görüntünün farklı bir bölümüne odaklanmak için söz konusu 
bölüme dokunun.

2. Odak çemberinin köşeli ayraçlarının rengi değiştiğinde 
deklanşöre dokunun.

3. Yeni çekmiş olduğunuz fotoğrafı görmek için sağdan sola 
doğru hızlıca kaydırın. 
Galeri'deki diğer fotoğrafları görmek için hızlıca kaydırmaya 
devam edin.

Farklı bir moda geçmek için Mod simgesine dokunun:

Video
Bir video kaydetmeye başlamak için kırmızı renkli 
deklanşör düğmesine dokunun. Durdurmak için 
düğmeye tekrar dokunun.
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Panorama
Panoramik fotoğraf çekmek için mavi deklanşör 
düğmesine dokunun, sahneyi yavaşça yatay kaydırın 
ve durdurmak için düğmeye tekrar dokunun.

Fotoğraf Küresi
360 derecelik veya geniş açılı bir çekim yapmak 
için, ekranın ortasındaki daire beyaz bir noktanın 
üzerine gelinceye ve resmin bu kısmını kaydedinceye 
kadar cihazı yatay kaydırın veya eğin. Tamamlayana 
kadar noktalar üzerinde hareket etmeye devam 
edin, ardından bitirmek üzere deklanşör düğmesine 
dokunun.

Kamera ayarlarını (flaş, pozlama vb.) değiştirmek için 
deklanşörün sağındaki çembere dokunun.

NEXUS 5 IPUCU: HDR+ Nexus 5'te otomatik olarak art arda 
hızlı şekilde fotoğraf çeker ve bu fotoğrafları birleştirerek 
size olası en iyi fotoğrafı verir. Gündüz çekimleri canlıdır, 
net gölgelere sahiptir, gece çekimleri ise keskin ve daha 
az grenlidir. 

HDR+'yı açmak için deklanşörün sağındaki çembere ve 
ardından HDR+ öğesine dokunun.

Daha fazla ayrıntı için Kamera ve Galeri yardımını ziyaret edin.

http://support.google.com/nexus/?p=7_camera
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Galeri
Galeri uygulaması, Kamera ile çektiğiniz resimlere 
ve videolara göz atmak için kolay bir yol sağlar. 
Ayrıca G+ veya Picasa albümleriyle senkronize 
edilmiş ekran görüntülerini gösterir ve diğer 
cihazlardan otomatik yedekleme yapar.

Galeriyi buradan açmak için:

• Kamera uygulaması. Sağdan sola doğru hızlıca kaydırın.
• Ana ekran. Galeri simgesine dokunun.

Galeri uygulamasının en üst düzeyine gitmek için sol üst 
köşedeki simgeye dokunun. Oradan, aşağı açılan menüyü açarak 
kullanılabilir kategorileri görüntüleyin.

Her kategoride resim gruplarına göz atabilir, resimleri kırpabilir, 
düzenleyebilir, etiketleyebilir, slayt gösterileri oluşturabilir, resim 
veya videoları çevrimdışı ortamda kullanılabilir hale getirebilir ve 
arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. 

Daha fazla ayrıntı için Kamera ve Galeri yardımını ziyaret edin.

Galeri

http://support.google.com/nexus/?p=7_camera
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Fotoğraflar
Fotoğraflar uygulaması telefonunuzda veya 
tabletinizde kurulu herhangi bir Google Hesabı ile 
ilişkili tüm fotoğraflarınıza ve videolarınıza anında 
erişim sağlar. Uygulamayı açmak için Fotoğraflar 
simgesini tıklayın. 

Fotoğraflar; çektiğiniz tüm fotoğrafları ve videoları otomatik 
olarak yedeklemeyi, düzenlenmeyi ve arkadaşlarınızla 
paylaşmayı kolaylaştırır. Ayrıca, fotoğraflara göz atabilir, onları 
arayabilir, kırpabilir, düzenleyebilir, etiketleyebilir ve albümler ile 
filmler oluşturabilirsiniz.

Fotoğraflarınızı ve videolarınızı keşfetmek için ekranın üst 
tarafındaki Fotoğraflar simgesine dokunun.

Fotoğraflar çekmecesi aşağıdakileri yapmanıza olanak verir:

• Google+ ile başka bir uygulama arasında geçiş yapın.
• Fotoğraflarınızı ve videolarınızı sıralayın ve düzenleyin.
• Albümler oluşturun ve göz atın.

Fotoğraflar
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• Otomatik Eğlenceli Fotoğraf Araçları animasyonlarını, 
panoramaları veya sizin için otomatik olarak oluşturulan 
birleştirilmiş grup çekimlerini keşfedin.

• Kendi fotoğraflarınıza göz atın.

Daha fazla ayrıntı için Fotoğraflar yardımını ziyaret edin.

Kişiler
Kişiler uygulaması, ulaşmak istediğiniz herkese 
hızlı şekilde erişmenizi sağlar. Uygulamayı açmak 
için bir Ana ekranda veya Tüm Uygulamalar 
ekranında Kişiler simgesine dokunun.

Cihazınızı ilk defa açıp bir Google Hesabında oturum açtığınızda, 
o hesapta varolan kişiler, Kişiler uygulamanızla senkronize 
edilir. Bundan sonra, ister farklı cihazlarınızda ister bir Web 
tarayıcısında olsun, tüm kişileriniz her zaman otomatik olarak 
senkronize edilir. 

Exchange'i kullanıyorsanız söz konusu kişi bilgilerini Kişiler 
uygulamasıyla senkronize edebilirsiniz.

Kişilerinizle ilgili tüm bilgiler Gmail, Google Talk ve diğer 
uygulamalardan kullanılabilir. Siz farklı kaynaklardan kişi 
ekledikçe, bu kişiler ihtiyacınız olan her yerde otomatik olarak 
senkronize edilir.

Kişiler uygulamasını açtığınızda şunları yapabilirsiniz:

• Tüm kişileri, favorileri veya grupları görüntüleyin. Ekranın üst 
köşesinden seçim yapın.

• Ayrıntıları okuyun. Bir kişi veya grubun ayrıntılarını görmek 
için bir ada dokunun.

Kişiler

http://support.google.com/plus/go/photos
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• Son etkinliği görün. Bir kişiyi görüntülerken son 
güncellemeleri görmek için sağ tarafa hızla kaydırın.

• Ayrıntıları düzenleyin. Bir kişiyi görüntülerken, kişi bilgilerini 
düzenlemek veya paylaşmak, bir kişiyi silmek ve benzeri 
işlemler için ekranın üst tarafındaki simgelere veya  Menü 
simgesine  dokunun. Favoriler listenize kişi eklemek için 
kişinin adının yanındaki yıldız işaretine de dokunabilirsiniz.

• Ayarlarınızı değiştirin. Ana liste ekranını görüntülerken, 
kişileri içe veya dışa aktarmak, Gruplar veya Tümü sekmesi 
için görüntüleme seçeneklerini seçmek ve hesap ekleyip 
düzenlemek istediğinizde menüye dokunun.

Kişiler uygulaması içinde nerede olursanız olun, her zaman 
ekranın üst tarafındaki  Kişiler simgesine dokunarak ana 
listelere geri dönebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için Kişiler yardımını ziyaret edin.

Hangouts ve SMS
Hangouts uygulaması SMS iletileri dahil anlık 
ileti gönderip almanıza, video görüşmeleri 
yapmanıza olanak verir. Uygulamayı açmak için 
bir Ana ekranda veya Tüm Uygulamalar ekranında 
Hangouts simgesine dokunun.

Bir Hangout veya SMS iletisine başlamak için Hangouts 
ekranının üst tarafındaki  Ekle simgesine dokunun ve bir ad, 
adres veya telefon numarası yazmaya başlayın. Siz yazarken 
Kişilerinizdeki eşleşen adlar ve numaralar görünür. 

Bundan sonra ne yapacağınız, başlatmak istediğiniz Hangout 
türüne bağlı olarak değişir:

• SMS iletisi: Bir telefon numarasına dokunun.

Hangouts

http://support.google.com/nexus/?p=7_people


ANDROID HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU  BAZI UYGULAMALARI DENEME 48

• Metin Hangout: Bir ada dokunun.
• Video görüşmesi: Bir ada dokunun, ardından ekranın üst 

tarafındaki Video simgesine dokunun.

Bir ileti türünden diğerine geçiş yapmak veya farklı bir telefon 
numarasına SMS göndermek için ekranın üst tarafındaki açılır 
menüye dokunun.

Bildirim tercihlerini ve diğer ayarları düzenlemek için Menü > 
Ayarlar'a dokunun.

Daha fazla ayrıntı için Hangouts yardımını ziyaret edin.

Takvim
Zaman planlarınızı görüntülemek ve düzenlemek 
için Takvim uygulamasını kullanın. Uygulamayı 
açmak için bir Ana ekranda veya Tüm Uygulamalar 
ekranında Takvim simgesine dokunun.

İlk defa kurarken, Android cihazınızı bir Google Hesabı (örneğin, 
Gmail) kullanacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Telefonunuzda 
veya tabletinizde Takvim uygulamasını ilk açtığınızda o Google 
Hesabı'nın web'deki takvim etkinliklerini görüntüler.

Siz etkinlikleri düzenledikçe, ihtiyacınız olan her yerde otomatik 
olarak senkronize edilirler.

Takvim görünümünü değiştirmek için ekranın üst tarafından 
Gün, Hafta, Ay veya Ajanda'yı seçin. 

Bu görünümlerden birinde aşağıdakileri yapabilirsiniz:

• Etkinlik ayrıntılarını okuma veya düzenleme. Bir etkinliğin 
ayrıntılarını görüntülemek için ilgili etkinliğe dokunun.

Takvim

https://support.google.com/hangouts
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• Etkinlikleri ve takvimleri yönetme. Etkinlik aramak veya 
oluşturmak, bugüne dönmek ya da ayarları yapılandırmak için 
ekranın üst tarafındaki simgelere veya menüye dokunun.

Bir etkinliğe davet edilen herkese e-posta göndermek için iki 
seçeneğiniz vardır:

• İstediğiniz zaman Takvim uygulamasından etkinliği açın ve 
Davetlilere e-posta gönder 'e dokunun.

• Toplantı başlamadan hemen önce etkinliğin bir bildirimi 
ulaştığında, bildirim gölgesini hızlıca aşağı kaydırın. Sonra, 
gerekirse bildirimi genişletmek için bir parmağınızla hızlıca 
kaydırın ve Davetlilere e-posta gönder 'e dokunun.

Daha fazla bilgi için Takvim yardımını ziyaret edin.

http://support.google.com/nexus/?p=7_calendar
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5 

Ayarlar

Çoğu uygulamanın kendi ayarları vardır. Bu ayarlar, Nexus 
cihazlarında genellikle  Menü > Ayarlar bölümünden veya 
bazı Google Play sürümü cihazlarda Menü düğmesinden 
kullanılabilir.

Kablosuz veya parlaklık gibi sık eriştiğiniz sistem ayarlarını 
yapılandırmanın en hızlı yolu Hızlı Ayarlar'ı kullanmaktır. Aşağıda 
bir Nexus telefonuna ait Hızlı Ayarlar anlatılmaktadır:
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Hızlı Ayarlar'ı açmak için: 

• Tabletler: Herhangi bir ekranın sağ üst köşesinden aşağı 
hızlıca kaydırın.

• Telefonlarda: İki parmağınızla ekranın üst tarafından aşağı 
hızlıca kaydırın.

Hızlı Ayarlar'dan Ayarlar uygulamasını açmak için Ayarlar 
simgesine dokunun.

Ayarlar uygulaması ağlar, donanım, konum, 
güvenlik, dil, hesaplar ve benzeri öğeler için temel 
Android ayarlarını denetler.

Ayarlar uygulamasını  Tüm Uygulamalar'dan da açabilirsiniz. 
Ayarlar ekranlarının çoğu hakkında daha fazla bilgi almak için 
ekranın menüsünden Yardım'ı seçin.

Kullanılabilecek başlıca sistem ayarı türleri şunlardır: İlgili 
yardım makalelerini görmek için bağlantıları tıklayın.

• Kablosuz ve ağlar. Kablosuz, Bluetooth, veri kullanımı, 
Android Beam ve ilgili ayarlar.

• Cihaz. Ses, pil, uyku ve diğer görüntüleme ayarları.
• Kişisel. Konum, dil ve yedekleme/sıfırlama seçenekleri.
• Kişisel > Güvenlik. Şifreler ve sertifikalar, uygulama 

doğrulama, ekran kilidi ve şifreleme.
• Hesaplar. Senkronizasyon ve diğer hesap ayarları.
• Sistem. Tarih, saat, erişilebilirlik ve cihaz bilgileri.

Google Ayarları uygulamasında da kullanabileceğiniz bazı yararlı 
ayarlar vardır.

Ayarlar

http://support.google.com/nexus/?p=7_networksettings
http://support.google.com/nexus/?p=7_devicesettings
http://support.google.com/nexus?p=7_personalsettings
http://support.google.com/nexus/?p=7_securitysettings
http://support.google.com/nexus/?p=7_accountsettings
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Google Ayarları, yaygın şekilde kullanılan Google 
uygulamalarının ve hizmetlerinin (Google+, Konum, 
Arama ve Android Cihaz Yöneticisi gibi) tercihlerini 
tek bir yerden ayarlamanıza olanak verir.

Google Ayarları'nı açmak için  Tüm Uygulamalar'da 
simgesine dokunun.

Buradan aşağıdakileri de yapabilirsiniz: 

• İlgi alanına dayalı Google reklamlarının Google dışı 
uygulamalarda nasıl görüntüleneceğini denetleme.

• Google Hesap bilgilerinize erişen tüm uygulamaları (her 
uygulamaya verilen erişimin türü dahil) görüntüleme.

Ayarlar
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6

Erişilebilirlik

Erişilebilirlik seçeneklerini kullanmak için Ayarlar > Sistem > 
Erişilebilirlik 'i açın. 

Bu seçenekleri ayarlama ile ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek 
için Nexus Erişilebilirlik bölümünü ziyaret edin. Görme 
bozukluğu olan kişiler için seçenekler aşağıdakileri içerir:

• TalkBack, Google'ın önceden yüklenen bir ekran 
okuyucusudur. Bildirimler ve işlemlerinizin (örneğin, bir 
uygulamayı açma) sonuçları gibi etkinlikleri tanımlamak için 
sesli geri bildirimi kullanır.

• Dokunarak Keşfet, TalkBack ile birlikte çalışan bir sistem 
özelliğidir ve cihazınızın ekranına dokunarak parmağınızın 
altında ne olduğunu sesli geri bildirim aracılığıyla sesli olarak 
duymanıza olanak verir. Bu özellik, gözleri görmeyenler için 
yararlıdır.

• Erişilebilirlik ayarları, cihazınızın ekran ve ses seçeneklerinde 
değişiklik yapmanıza olanak verir (metin boyutunu büyütme, 
metnin sesli okunma hızını değiştirme vb.). 

Gözleriniz az görüyorsa ve Dokunarak Keşfet'i kullanmayı 
düşünmüyorsanız görme yeteneği olan kullanıcılar için 
biçimlendirilmiş Yardım içeriğini görmek için support.google.
com/android bölümünü ziyaret edin. Metin boyutunu artırarak bu 
malzemeyi daha rahat okuyabilir ve daha rahat gezinebilirsiniz. 

http://support.google.com/nexus/?p=7_accessibility
http://http://support.google.com/android
http://http://support.google.com/android
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Yapmanız gereken sadece Chrome'u açmak, Menü >  
Ayarlar > Erişilebilirlik 'e gitmek ve metin boyutunu ayarlamak 
üzere kaydırıcıyı sürüklemektir.

Yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapmanıza olanak tanıyan, ayrıca 
parmağınızın altındaki öğeyi geçici olarak büyüten büyütme 
hareketlerini de deneyebilirsiniz. Büyütme hareketlerini denemek 
için Ayarlar > Erişilebilirlik > Büyütme hareketleri'ne gidin. 
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