
fizy

Apple TV Eğitim Dökümanı



fizy Apple TV uygulamasında hangi bölümler var?

• Keşfet 

• Videolar 

• Hesabım

• Şuanda Çalan

fizy Apple TV uygulamasından neler yapılabiliyor?

• Top 100 listelere ulaşabilir

• fizy küratörleri tarafından hazırlanan binlerce hazır listeye ulaşabilir

• Yerli – yabancı video klibi ve sadece fizy’de yer alan konserleri izleyebilir

• Yeni çıkan albümlere ulaşabilirsiniz. 

fizy Mobil Uygulamalarında Olup ta Apple TV Uygulamasında 
olmayan özellikler nelerdir? 

• Arama 

• Kişisel Listeler & Müzik arşivim

• Üyelikler 

fizy Apple TV Uygulaması



Apple TV fizy Uygulamasını Nasıl Kullanırım?

Apple TV fizy uygulamasını nasıl 
kullanabilirim?
• Apple TV fizy uygulamasını kullanabilmek için Apple TV 2 

modeline sahip olmalısın.

• Apple TV cihazın internete bağlı olmalıdır. 

• Apple TV içerisinde yer alan Apple Store içerisinden 
arama bölümüne fizy yazarak uygulamayı arat. Çıkan 
sonuçlarda yer alan fizy uygulamasına tıklayın ve 
uygulamayı cihazına indir. 

• Daha sonrasında fizy uygulamasını açıp, üye girişi 
yaparak fizy’yi kullanmaya başlayabilirsin.

• Üye girişi yapmadan fizy Apple TV uygulamasını 
kullanmak mümkün değildir.   



Üye Girişi

Apple TV fizy Uygulamasına Nasıl Üye Girişi Yapabilirim? 

• Üye girişi yapabilmek için üye girişi yapman gerekir. 

• Üye girişi yapmak için Turkcell abonesi isen 2200’a Turkcell
harici operatörlerden birine abone isen, 0532 755 22 22’ye cep 
telefonundan SIFRE yazıp, göndererek şifreni SMS ile alabilirsin. 



Hesabım / Üyeliklerim

Apple TV’deki Üyeliklerimi Nasıl Görüntüleyebilirim? 

• Apple TV’deki üyeliklerini görüntüleyebilmek için Apple 
TV fizy uygulamasına giriş yaptıktan sonra, üst menüde 
yer alan Hesabım bölümüne girerek, 

• Üye girişi yaptığın cep telefonu numarasını

• Üzerindeki aktif fizy üyeliklerini görebilir. 

Çıkış yap butonu ile başka bir üye numarası ile üye girişi 
yapabilir veya üye girişi yaptığın üyelik için fizy oturumunu 
kapatabilirsin. 

Apple TV fizy Uygulaması ile İlgili Soru ve Önerilerimi 
Hangi Kanaldan Ulaştırabilirim? 

Apple TV fizy uygulaması Hesabım bölümünde yer alan email
adresi üzerinden veya fizy mobil uygulamalarında yer alan 
Bize Ulaşın bölümünden tüm soru ve önerilerini bize 
iletebilirsin. 



Şarkı Dinleme & Video İzleyebilme

Apple TV fizy uygulamasında müzikler neden kısa 
çalıyor? 

Apple TV fizy uygulamasından şarkıları uzun versiyonları ile 
dinleyebilmek için fizy dinleme üyeliklerinden birine sahip 
olman gereklidir. Eğer bir dinleme üyeliğin yoksa, şarkıları 
kısa versiyonları ile izlersin. Dinleme üyeliklerini fizy mobil 
uygulamalarından başlatabilirsin. 

Apple TV fizy uygulamasında videoları 
izleyemiyorum?

Apple TV fizy uygulamasında yer alan videoları izleyebilmek 
için fizy dinleme üyeliklerinden birine sahip olman gereklidir. 
Eğer bir dinleme üyeliğin yoksa, videoları izleyemezsin. 
Dinleme üyeliklerini fizy mobil uygulamalarından 
başlatabilirsin. 



Apple TV fizy Hoş Geldin Paket Kurgusu 

fizy Apple TV Uygulamasında fizy’ye İlk Kez Gelen 
Abonelere 1 aylık Ücretsiz Abonelik Bağlanıyor mu?

Evet. Eğer fizy’ye ilk kez geliyorsan fizy’yi tam bir ay boyunca 
ücretsiz olarak kullanabilirsin. 

Ücretsiz dönem boyunca dilediğinde şarkı dinleyebilir, aylık 1 
saate kadar video izleyebilirsin.  



İnternet Kullanımı 

fizy Apple TV Uygulaması İnternetimden Harcar mı? 

Eğer fizy Apple TV cihazın sabit bir internet bağlantısı 
üzerinden internete çıkıyorsa, internetinden harcarsın. 

Mobil internet kotasından harcamaz faydası sadece Turkcell’li
kullanıcılar için ve mobil internet bağlantı türü üzerinden 
yapılan fizy kullanımlarında geçerlidir. 

*Twitter’a, Facebook’a giriş veya uygulama içerisindeki bazı
entegrasyonlar (Google Analytics, Adjust vb.) için standart
internet bağlantı ücreti yansıtılır, internet paketi varsa
paketten düşülür. Kampanya sadece ses hatlarında geçerlidir.



Kimler Kullanabilir? 

Apple TV fizy Uygulamasını Kimler Kullanabilir? 

Apple TV uygulamasını Turkcell’li olsun olmasın herkes 
kullanabilir. Apple TV uygulamasını kullanabilmek için ücretli  
fizy dinleme üyeliği olması gereklidir. 

Ücretli fizy dinleme üyeliklerini fizy mobil uygulamalarında yer 
alan Üyeliklerim bölümünden satın alabilirsin. 



Apple TV Keşfet bölümünden neler 
yapılabiliyor?
• Haftalık Keşif Listesi: Dinleme alışkanlıklarına özel olarak 

hazırlanan ve haftalık olarak güncellenen sana özel dinleme 
listesidir.  

• Top 100 Listeler: En çok dinlenen yerli – yabancı şarkılar Top 
100 listelerinde.

• Popüler Listeler: fizy küratörleri tarafından hazırlanan 
listelerden en fazla dinlenenlere Popüler Listeler bölümünden 
ulaşabilirsin. 

• Sıcak Sıcak: fizy Küratörleri tarafından özenle seçilen yeni 
çıkan albümlere «Sıcak Sıcak» bölümünden ulaşabilirsin.  

• Temalara Göre Listeler: Binlerce hazır listeye konularına göre 
Temalar bölümünden erişebilirsin. 

Keşfet



Haftalık Keşif Listesi 



Hazır Listeler 

Apple TV hazır liste sayfalarında neler 
yapılabilir?

• Sırayla veya karışık çal seçeneği ile listedeki 
şarkılar dinlenebilir. 

• Listedeki şarkıların süresi görülebilir. 



Videolar

Videolar bölümünde neler yapılabilir?
• Sizin İçin Seçtiklerimiz: Bölüme tıklayarak, seçim 

yapmaksızın fizy’nin senin için oluşturduğu özel video listesini 
oturduğun yerden izlemeye başlayabilirsin. Bölümdeki videolar 
ve sıralaması fizy tarafından belirlenir.  

• Ayın Popüler Videoları: İzlenme popülaritesine göre en çok 
izlenen videolara buradan ulaşabilirsin.

• Yeni Çıkanlar: Yeni çıkan yerli – yabancı video kliplere bu 
alandan ulaşabilirsin. 

• Videolu Listeler: Konularına göre videolu hazır listelere, fizy
özel konserlerine ve fizy akustik çekimlere bu alandan 
ulaşabilirsin.  



Tekil Video Sayfası 



fizyoterapist

Apple TV fizy uygulamasında yer alan 
fizyoterapist nedir?

• fizyoterapist bölümünde yer alan mood’lardan ruh 
haline ve ortama uygun seçim yapabilir, keyfine 
uygun dinleme listelerine kolayca erişebilirsin. 



Teşekkürler…


