
Proje açıklamasını görüntülemek için herhangi bir aktiviteyi  
tıklayın veya aktivitenin üzerine dokunun. 
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1. Fikirleri gittiğiniz her yerde yakalayın 
Düşüncelerinizi unutmadan kaydetmek için Sesli Notlar 
uygulamasını kullanın. Fikrinizi daha sonra dinleyerek 
derslerinizden ya da aktivitelerinizden birine ekleyin veya 
düşüncenizi başkalarıyla paylaşın. 
Başlamak için: Sesli Notlar uygulamasını açın. Kayıt Yap 
düğmesine dokunun; daha sonra durdurmak için düğmeye 
tekrar dokunun. Bir notu paylaşmak için listeden notun 
üzerine dokunun, üç noktaya dokunun, ardından Paylaş'a 
dokunun. Daha fazla bilgi edinin > 

2. Fotoğraflara çarpıcılık kazandırmak 
için üzerlerine notlar ekleyin  

Bir görseldeki önemli unsurları öğrencilerinize göstermek 
için Fotoğraflar'da İşaretle özelliğini kullanarak notlar ekleyin. 
Başlamak için: Fotoğraflar uygulamasında bir resim seçin 
ve Düzenle'ye dokunun. İşaretle özelliğini kullanmak için sağ 
üst köşedeki üç noktaya dokunun. Daha fazla bilgi edinin > 

 
 

3. Dikkat dağıtan web sayfalarından kurtulun  
Safari'de araştırma yaparken en önemli bilgilere 
odaklanmak için Okuyucu görünümünü kullanın. 
Başlamak için: Adres alanında Biçim Seçenekleri 
düğmesine (AA) dokunun, ardından Okuyucu 
Görüntüsünü Göster'e dokunun. Not: Okuyucu 
Görüntüsünü Göster soluk ise bu sayfada kullanılamaz.  
Daha fazla bilgi edinin > 

4.Derslerinizi ekrandan kaydedin 
İnternetteki sunumları video biçiminde yakalamak için 
ekran kaydı özelliğini kullanın ve bunları derslerinize ekleyin. 
Başlamak için: Ayarlar'a Ekran Kaydı'nı ekleyin. 
Bir ekranın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırın. 
Kayıt Yap düğmesine dokunun ve geri sayımı bekleyin. 
Durdurmak için kırmızı durum çubuğuna dokunun.  
Daha fazla bilgi edinin > 

5. Dokunarak işlem yapmayı kolaylaştırın 
Ses yüksekliğini ayarlamak, ekranınızı kilitlemek,  
çoklu parmak hareketlerini kullanmak, cihazınızı yeniden 
başlatmak ya da düğmelere basma işlemini sadece tek 
dokunuşla gerçekleştirmek için AssistiveTouch'ı kullanın. 
Başlamak için: Erişilebilirlik Ayarları'nda AssistiveTouch'ı 
etkinleştirin. Düğmeyi ekranın herhangi bir kenarına 
sürükleyin. AssistiveTouch menüsünü açmak için dokunun, 
kapatmak için menünün dışında bir noktaya dokunun.  
Daha fazla bilgi edinin > 

6. Kaynakları toplayıp düzenleyin 
Notlar ile web sitelerindeki ders kaynaklarını kolayca toplayın, 
düzenleyin ve paylaşın.   
Başlamak için: Web sayfalarını Notlar'a kaydetmek için 
Safari'deki Paylaş düğmesine dokunun. Notlar uygulamasında 
klasörleri düzenleyin, görsel ekleyin, yapılacaklar listesi 
oluşturun, çizim yapın ve iş arkadaşlarınızla iş birliği yapın.  
Daha fazla bilgi edinin > 

7. Safari'de bir web sayfasının PDF belgesini 
oluşturun 

İnternette bilgi metinlerini veya görselleri vurgulayın 
ve öğrencilerle ya da iş arkadaşlarınızla paylaşın. 
Başlamak için: Safari'de bir web sayfasında Paylaş 
düğmesine dokunun. İşaretle'ye dokunun ve açıklama ekleyin, 
ardından Bitti'ye dokunun. Göndermek için Paylaş düğmesine 
dokunun veya Dosyalar'a kaydedin. Daha fazla bilgi edinin > 

8.Ekran görüntülerinin üzerine 
açıklamalar ekleyin 

Ekran görüntüsündeki bir kavrama talimatlar veya ayrıntılı 
bilgiler ekleyin. Ardından bunu bir derse ekleyin. 
Başlamak için: Bir ekran görüntüsü alın, düzenlemek 
ve işaretlemek için küçük resme dokunun. İşaretle araç 
çubuğunda + simgesine dokunarak metin, şekil ve başka 
şeyler ekleyin. Daha fazla bilgi edinin > 

 

9. iPad'inizi yansıtın 
AirPlay Yansıtma'yı kullanarak web sitelerini, sunumları, 
kitapları, fotoğrafları ve çok daha fazlasını anında paylaşın. 
Başlamak için: Ekranın sağ üst kenarından aşağı doğru 
kaydırın. Ekran Yansıtma'ya dokunun, ardından çalma 
hedefinizi seçin. iPad'e geri dönmek için Yansıtmayı Durdur'a 
dokunun. Daha fazla bilgi edinin > 

Basit aktivitelerden oluşan bu koleksiyon,  
öğretmenlerin, iPad'in kendilerine zaman 
kazandıracak ve iPad ile öğretmeyi kolaylaştıracak 
yerleşik özellikleri hakkında bilgi edinmelerini sağlar.  
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10. Ekran iş akışınızı optimize edin 
İki web sayfasını veya uygulamayı aynı anda görüntülemek 
için Dock ve Uygulama Değiştirici'yi kullanın. 
Başlamak için: Bir uygulamanın altından yukarı doğru 
kaydırın. Dock uygulamasında başka bir uygulamaya 
dokunup basılı tutun, ardından ekranın sol ya da sağ 
kenarına sürükleyin. Daha fazla bilgi edinin > 

11. Favori sitelerinize hızla erişin 
Web sitesi simgelerini iPad'inizin Ana ekranına ekleyerek 
sık kullanılan web sayfalarına erişin. 
Başlamak için: Safari'de bir web sayfasına gidin. Sağ üst 
köşedeki Paylaş düğmesine dokunun, ardından Ana Ekrana 
Ekle'ye dokunun. Daha fazla bilgi edinin > 

12. Öğretmen araçlarınızı özelleştirin 
Kamera, Notlar, Büyüteç, Sayaç, 
Kronometre, Sesli Notlar veya QR 
kodu okuyucu gibi ihtiyacınız olan 
araçlara hızla erişmek için Denetim 
Merkezi'nde anında erişim özelliğini 
kullanın. 
Başlamak için: Araç eklemek veya 
kaldırmak için Denetim Merkezi 
Ayarları'nda Denetimleri Özelleştir'e 
dokunun. Bunlara erişmek için  
bir ekranın sağ üst köşesinden  
aşağı doğru kaydırın.  
Daha fazla bilgi edinin > 

13. Uygulamaları klasörler içerisinde 
düzenleyin 

İhtiyacınız olan uygulamayı daha hızlı bulabilmek için  
uygulamalarınızı türe veya konuya göre düzenleyin. 
Başlamak için: Uygulamaları taşımak için uygulamalar 
titreyene kadar üzerine hafifçe dokunun. İki uygulamayı 
yeni bir klasöre eklemek için bir uygulamayı başka bir 
uygulama üzerine sürükleyin. Klasöre dokunarak adını 
değiştirin. Bitti'ye dokunun veya Ana Ekran düğmesine basın. 
Daha fazla bilgi edinin > 

14. Bilgilere hızla göz atın 
İhtiyacınız olan şeyi hızla edinerek güne başlamak için  
Bugün Görünümü'nü özelleştirin. 
Başlamak için: Bugün Görünümü'nü açmak için 
Ana ekranınızda sağa doğru kaydırın. Aşağı kaydırın 
ve Düzenle'ye dokunun. Araç takımlarını ekleyin, kaldırın 
veya yeniden sıralayın. Daha fazla bilgi edinin > 

15. QR kodlarını tarayın  
Bir QR kodunu anında taramak için Kamera'yı kullanarak  
bilgilere hızla erişin. 
Başlamak için: Kamera'yı açın ve bir QR koduna doğrultun. 
Bağlantı göründüğünde üzerine dokunun ve internetteki 
yolculuğunuzun tadını çıkarın. 
Daha fazla bilgi edinin > 

16. Düşüncelerinizi paylaşın 
Öğretme ve iş akışı görevlerinde yardımcı olması için Siri'yi 
çağırın. Günlük takviminize göz atmak, not verme 
anımsatıcıları ayarlamak, bir belgenin son sürümünü açmak 
ve çok daha fazlası için Siri'den istemeniz yeterli. 
Başlamak için: Siri'nin açık olduğundan emin olun. Ayarlar'da 
Siri ve Arama'ya dokunun, ardından Siri'ye Sor altındaki tüm 
ayarları açın. Şimdi Ana Ekran düğmesini basılı tutarak Siri'ye 
soru sorun. Daha fazla bilgi edinin > 
 

17. Hepsinin ekran görüntüsünü alın 
Tam sayfa ekran görüntüsü alın ve öğrenciler ya da iş 
arkadaşlarınız için işaretleyin. 
Başlamak için: Safari'de bir ekran görüntüsü alın. 
Küçük resme, ardından Tam Sayfa'ya dokunun. 
Araç çubuğundan bir İşaretleme aracı seçin. Daha fazla 
seçenek için + simgesine dokunun. Tüm sayfaları görmek 
için sürgü ile kaydırın ve işaretleyin. Ardından paylaşın.  
Daha fazla bilgi edinin > 

18. Bir okuma listesi tutun 
Makalelere ihtiyaç duyduğunuzda kolayca erişebilmek 
için bunları okuma listesine kaydedin. 
Başlamak için: Safari'de bir web sayfası bulun. Paylaş 
düğmesine, ardından Okuma Listesine Ekle düğmesine 
dokunun. Kaydettiğiniz tüm makaleleri görmek için okuma 
listenize gidin. Daha fazla bilgi edinin > 

19. Ödevleri dijitalleştirin 
Kağıt belgeleri ve görselleri kolayca tarayarak öğrencileriniz 
için yüklemek üzere dijitalleştirmek için Notlar'ı kullanın. 
Başlamak için: Notlar'ı açın, Kamera düğmesine dokunun, 
ardından Belge Tara'ya dokunun. Belgeyi yakalayın, ardından 
kaydedin. Göndermek için Paylaş düğmesine dokunun.  
Daha fazla bilgi edinin > 

20. Resme girin 
Öğrencilerinize gönderdiğiniz notlara veya talimatlara 
resminizi ekleyin. Sizi görmek istiyorlar! 
Başlamak için: Kamera'yı açın, ön kameraya geçin  
ve iPad'inizi sabitleyin. Sayacı ayarlayın ve kadraja girin! 
Öğrencilerinize dağıtacağınız ödevlere fotoğrafınızı ekleyin. 
Daha fazla bilgi edinin > 
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21. Dersi animasyonla başlatın 
Keynote'ta hareketli GIF'ler oluşturup derse başlarken dikkat 
çekmek ve görsel sunumlar yapmak için kullanın. 
Başlamak için: Bir slayda görseller veya şekiller ekleyin. 
Bir görsele, ardından Canlandır'a dokunun. İşlem Ekle'ye, 
ardından Yol Yarat'a dokunun. Görseli sürükleyin. Şimdi de 
derslere eklemek üzere bir hareketli GIF olarak dışa aktarın. 
Daha fazla bilgi edinin > 

 
 

22. Slaytları filme dönüştürün 
Keynote sunumunuzu öğrencilere kendi kendine oynayan 
film olarak gönderin. Kişiselleştirilmiş yönlendirme bilgileri 
sağlamak üzere sesinizi ekleyin. 
Başlamak için: + simgesine, Ortam düğmesine ve Ses Kaydı 
Yap düğmesine dokunarak bir slayt üzerine kayıt yapın. 
Filmi kaydetmek veya göndermek için dışa aktarın. 
Film oynatılırken slaytlar otomatik olarak ilerletilir.  
Daha fazla bilgi edinin > 

23. Ebeveynleri bilgilendirin  
60 saniyelik Clips bültenleri ile ebeveynlerin dikkatini çekin. 
Başlamak için: Bir Clips projesinde Canlı Başlıklar düğmesine 
dokunun, bir stil seçin ve menüyü kapatın. Kayıt Yap 
düğmesine dokunup basılı tutun. Kaydı durdurmak için 
basmayı bırakın. Daha fazla bilgi edinin > 

24. Demoyu ağır çekimde oynatın 
Hareketli bir olayın yavaşlatılmış görsel açıklamasını  
sağlamak için ağır çekimi kullanın.    
Başlamak için: Kamera'yı açın ve Ağır Çekim'i seçin. Kayıt 
Yap düğmesine dokunun ve sunumunuzu gerçekleştirin. 
Durdurmak için düğmeye tekrar dokunun. Videonuza artık 
Fotoğraflar'dan erişebilirsiniz. 
Daha fazla bilgi edinin > 

25. Stilinizi çoğaltın 
iWork'te seçili metnin stilini kopyalayıp diğer metinlere 
uygulayarak metinleri hızla biçimlendirin. 
Başlamak için: Stilini kopyalamak istediğiniz metni seçin. 
Stil'e, ardından Stili Kopyala'ya dokunun. Stili üzerine 
uygulamak istediğiniz metni seçin, ardından stili yapıştırın. 
Daha fazla bilgi edinin > 

26. Öğrenciler için bilgi kartları tasarlayın 
Öğrenciler, Keynote'ta metin ve ses özellikleriyle  
oluşturduğunuz özel bilgi kartlarına bayılacak. 
Başlamak için: Bir Keynote slaydına bir metin kutusu ekleyin 
ve bir soru ya da kelime yazın. Yeni bir slayt ekleyin ve üzerine 
yanıtı ya da açıklamayı yazın. Projeyi başlatın ve kartları 
görüntülemek için dokunun.  
Daha fazla bilgi edinin > 

27. Beyaz tahtanızı sanallaştırın 
Numbers'da alan sınırı olmadan karalayın, çizim yapın ve 
şemalar oluşturun. 
Başlamak için: Apple Pencil ile Numbers hesap tablolarında 
doğrudan çizim yapabilirsiniz. Parmağınızı kullanmak için 
Ekle (+) düğmesine dokunun, Ortam düğmesine dokunun ve 
Çizim'i seçin. Daha fazla tuval alanı için kıstırarak uzaklaştırın. 
Daha fazla bilgi edinin > 

28. Görev listelerindeki görevleri işaretleyin  
Anımsatıcılar'ı kullanarak yapılacaklar listenizi takip edin ve 
önceliklendirin. Alt görevler oluşturun, ekler iliştirin ve 
zamana dayalı uyarılar ayarlayın. 
Başlamak için: Uygulama içerisinde bir Anımsatıcılar listesi 
oluşturun. Yeni bir anımsatıcı ekleyin. Tamamlandıkça görevleri 
işaretleyin. Daha fazla bilgi edinin > 

29. Sunum yaparken açıklamalar ekleyin 
Bilgileri netleştirmek adına, sunum yaparken  
Keynote'ta slaytların üzerine açıklamalar ekleyin. 
Başlamak için: Bir Keynote sunumunda Başlat düğmesine 
dokunun. Çizim araçlarını görüntülemek için slayt üzerine 
dokunun ve basılı tutun. Parmağınızla bir görseldeki  
önemli kelimeleri veya kısımları vurgulayın.  
Daha fazla bilgi edinin > 
30.Etkileşimli ödevler oluşturun  
Öğrencilerin yanıtları için ödevlerinizi ortam yer tutucularıyla 
tasarlayın. 
Başlamak için: Yeni bir Pages belgesi oluşturun ve  
bir şablon seçin. Kendi metinlerinizi ve çizimlerinizi ekleyin. 
Ardından bir görsel ekleyin ve dokunarak görseli seçin. Biçim 
düğmesine dokunun, ardından Yer Tutucu Olarak Ayarla'ya 
dokunun. Ödevi öğrencilerinizle paylaşın.  
Daha fazla bilgi edinin >
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