
BasKonuş Uygulamasının başlatılması: Baskonuş uygulama icon’una tıklanarak 
uygulama başlatılır.  



Uygulama Açılışı: Uygulama başlatılırken beklemelisiniz. 



Güncelleme ekranı: Uygulama açıldığında“Güncellemeler kontrol ediliyor.” ekranı 
gösterilir. Uygulamanın güncel bir versiyonu T-Market’tan kontrol edilir. Güncellenmiş 
sürüm varsa yeni sürümü yükleme seçeneği sunulur.  



 Giriş: Sadece ilk girişte olmak üzere, 053XX şeklinde BasKonuş aboneliğiniz olan, telefona 
takılı olan  hattınızın numarasını  girmelisiniz. 
Otomatik giriş seçilirse bir sonraki girişte uygulama numarayı ekrana getirir ve 5 sn içinde 
numaranın değiştirilmemesi durumunda otomatik olarak giriş yapar. 
Otomatik giriş seçilmezse her girişte numaranın kullanıcı tarafından girilmesi gereklidir. 
Hatalı numara ile giriş yapılırsa uygulama hata mesajı gösterir ve tekrar giriş yapılabilir. 



  
Uygulama Ana Ekranları: Gruplar tab’ında kayıtlı gruplar, kişiler tab’ında kayıtlı kişiler, aktif 
tab’ında ise aktif grup bağlantıları ve devam eden birebir görüşmeler gösterilir. 



Grup görüşmesi:  Gruba bağlanmak için grubun yanındaki yuvarlağa tıklanır. 
Yuvarlağın rengi turuncudan, yeşile döndüğünde gruba bağlanmış olunur. 
Konuşulmak istenen grup seçili iken, Baskonuş tuşuna basılı tutarak konuşulabilir 
En son görüşme  yapılan grup  en üstteki alana taşınır.  



Birebir görüşme: Kişinin yanındaki yuvarlağa tıklanarak görüşme başlatılır. Button’un 
rengi önce turuncu sonra yeşil olduğunda konuşmaya yapılmaya hazır hale gelmiştir. 
O sırada konuşma yapılan kişi , en üstteki aktif görüşme gerçekleştirilen kişi/grubun 
gösterildiği alanda gösterilir. 



  
Aktif görüşmeler: Aktif tab’ında aktif grup bağlantıları ve devam eden birebir görüşmeler 
gösterilir. 



Menü: BasKonuş uygulaması açıkken, telefonun menü tuşuna basılarak aşağıdaki 
ekran açılır. 
 



. 
Çıkış: Menüden “Çıkış” seçeneği seçilerek uygulamadan çıkılır. 
 



Kişi yaratma: Cihazın menü tuşuna tıklanarak “Yeni kişi” seçeneği seçilir. 
Yaratılacak kişinin numara ve ismi girilerek kişi kaydedilir. 



Kişi silme: Kişinin üzerine tıklanır. “Kişi sil” seçeneği ile kişi silinebilir. 
Kişi bilgilerini düzenle: Kişinin üzerine tıklanır. “Kişi bilgilerini düzenle” 
seçeneği ile kişinin adı ve numarası güncellenebilir. 
 



Genel grup yaratma: Cihazın menü tuşuna tıklanarak “Yeni grup” seçeneği seçilir. 
Yaratılacak grubun ismi, takma ismi (opsiyonel) ve grup çeşidi girilerek ilerlenir. 
Genel grup seçilirse kayıtlı kişilerden kimlere grup daveti gönderileceği seçilir ve grup 
yaratılır. 



Özel grup yaratma: Cihazın menü tuşuna tıklanarak “Yeni grup” seçeneği seçilir. 
Yaratılacak grubun ismi, takma ismi (opsiyonel) ve grup çeşidi girilerek ilerlenir. 
Özel grup seçilirse kayıtlı kişilerden kimlere gruba bağlanma yetkisi verileceği seçilir ve 
grup yaratılır. Yetki verilen kişilere grup daveti de gönderilir. 



Varolan grup ekleme: Cihazın menü tuşuna tıklanarak “Varolan grup ekle” seçeneği 
seçilir. Grubun ismi ve adresi girilerek grup eklenir. 
Grup adresi:  ”grubun adı“&”grubun yaratıcısı GSM no” şeklindedir.   
 



Grup Bilgisi : Grup listesinden, seçilen grubun üzerinde basılı tutuldugunda acılan 
menuden grup bilgisi  seçeneği ile oluşturulan grubun adres bilgisi görüntülenebilir. 



Grup daveti gönderme: Davet gönderilmek istenen grubun üzerine tıklanır. “Gruba 
ekle” seçeneği ile listedeki kişiler seçilerek grup daveti gönderilebilir. Sadece Android ve 
Legacy Nokia cihazlar arasında grup daveti çalışmamaktadır, yerine varolan grup ekle 
seçeneği kullanılmalıdır.  



Grup daveti alma: Gelen grup daveti mesajını kabul ederek grup kaydedilir. Davet gelen 
grup özel grup ise ve grubun sahibi daveti alan kişiye yetki vermemişse, bu kullanıcı 
grubu kaydetse de bağlanamayacaktır. 



Grup silme: Grubun üzerine tıklanır. “Grup sil” seçeneği ile grup silinebilir. 



Grup bilgilerini düzenle: Grubun üzerine tıklanır. “Grup bilgilerini düzenle” seçeneği 
sadece özel grubun sahibine sunulur. Bu seçenekle kayıtlı kişilerden kimlere gruba 
bağlanma yetkisi verileceği seçilir. 



Diğer: Cihazın menü tuşuna tıklanarak “Diğer” seçeneği seçilir ve Hakkında ve Yardım 
menülerine erişilir. 



Ayarlar: Cihazın menü tuşuna tıklanarak “Ayarlar” seçeneği seçilir ve otomatik cevaplama, 
ekran koruyucu özelliklerini açma kapama seçeneklerine erişilir. 
Birebir aranan kişi, otomatik cevapla seçeneğini seçmemişse arama geldiğinde kabul et ve 
red et seçeneklerini görür. 
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