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Bu belgeyiokuyanlardan ricam şudur, lütfen bu belgeyi ulaşabildiğiniz herplatformda yayın. 

Erişilebilirlik sözü tüm engellilerin bir sözüdür ve ben bu sözü tutabilmek için kendi adıma elimden 

geleni yapacağım. Görme engellileri eski ürünlere mahkum etmek, 2010 daha iyiydi deyip 2013’ü 

kullandırmamak, Windows 7 iyiydi deyip8.1’i kullandırmamak, önyargılara kapılıp teknolojik 

gelişmeleri takip etmemek ve kullanmamak bu söze tamamen aykırı. Ne demiştik “Her yazılımı ve Her 

donanımı her’kes ile aynı anda ve doyasıya kullanıncaya kadar” mücadeleye devam. Talep geldikçe ve 

sırf bu söz uğruna İnadına araştırmaya, inadına denemeye ve inadına siz oturun diyenlere inat ayak 

altında dolaşmaya devam. 

 

Sunum   
   

Windows 8.1 2013 yıl başından itibaren son kullanıcıya sunulan Windows 8’in aynı yıl ekim ayında 

yayımlanan güncellemesidir. Bu klavuz görme engellilerin Windows 8.1 yüklü bilgisayarın başına 

oturduğunda kullanabilecek bilgiye sahip olmalarını sağlamak amacı gütmektedir. Beni bu klavuz’u 

hazırlamaya iten temel sebep 8.1’in önceki sürümlerden tamamen farklı bir arayüz ve çalışma mantığı 

sunmasıdır. Daha önceden alışılmış olan birtakım şey’ler yenilendi veya kaldırıldı. Klavuz’un bu 

sürümü muhtemelen Windows 10 yayımlanmadan önceki son düzenleme olacak. Talep halinde bu 

mataryelden bağımsız bu klavuzun içeriğindeki veya tamamen farklı konularda açıklık getirmek amaçlı 

anlatım veya belgeler yayımlanabilir. Klavuz sonundaki iletişim adreslerimden bana ulaşabilirsiniz. 

Bu belge tamamı ile görme engelliler için hazırlanmıştır. Herhangi bir görsel imgeye yer verilmemiş, 

görsel bir anlatım adımı işlenmemiştir. Tamamı klavye ve ekran okuyucu kullanılarak yapılabilinecek 

türden adımlardır. 

İşletim sistemi çıkalı henüz 2 yıl olmuştur; ancak ciddi bir bilgi eksikliği ve oldukça tehlikeli olmasına 

rağmen başlangıç ekranını devre dışı bırakan yazılımların kullanımı büyük çoğunluk kazanmıştır. 

Bunun neden tehlikeli olduğu klavuzun sonundaki dikkat edilmesi gerekenler kısmında anlatılacaktır. 

Bu klavuzu okuduğunuzda umuyoruz ki Windows 8.1’i sade haliyle kullanabileceksiniz. Windows 8.1 

şimdiye kadar katılaşmış bilgisayar kullanım deneyimine yepyeni bir bakış açısı geliştirmek üzere 

çıkarılmıştır. Ayrıca Windows 8 ile beraber gelen Windows RT, Windows Fon gibi işletim sistemi; Cep 

telefonları, kişisel bilgisyarlar, değiştirilebilir ve ikisi bir arada bilgisayarlar, kullanım tarzına bağlı 

olarak değişen Windows RT ve kişisel bilgisayarlar için Windows 8.1 çalıştıran tabletler, Microsoft’un 

elektronik çalışma masası olarak geliştirdiği diz üstü bilgisayar gücü ve tablet taşınabilirliğini aynı 

cihazda bulunduran surface adı altındaki cihazlarla bir ekosistem oluşturma projesine katkı amacı ile 

çıkarılmıştır. Bunların erişilebilirliği şuan için 2 yaşında olan işletim sistemleri ve cihazlarının yeni yeni 

kabul görmesi’ne rağmen oldukça iyi durumdadır; Ancak Windows fon ve Windows RT cihazlarının 

içersindeki yerleşik ekran okuyucusu sadece İngilizce olarak çalışmaktadır. Windows 8.1 aslen 

Windows 8’e güncelleme olarak değil farklı sürüm numarası atanması ve buna benzer değişikliklerle 

farklı bir Windows sürümü olarak lanse edildi. Temelde Windows 8’e güncelleme olarak geldi; çünkü 

farklı olarak bir takım iyileştirmeler bulunduruyor. Genel olarak Windows 8’den daha farklı bir 

deneyim getirmiyor.  Daha fazlakonumuzu dağıtmadan tekrar klavuzumuza dönelim.   

Bu klavuzda temel arayüzü, yeni arayüzü kullanabilmek için bazı ipuçlarını, Windows 8.1 ile beraber 

gelen yeniliklerin bir kısmını kullanabilmeniz için gerekli olan bilgileri vermeye çalışacağız. Klavuzun 

daha fazla geçerliliği için herhangi bir ekran okuyucu ayrımı gözetmeksizin sadece yüzeysel bilgiler  

verilecektir. Bazı hizmetleri kullanabilmek için ekran okuyucunuzun fonksiyonlarını iyi bilmelisiniz. Siz  

genede klavuzu okumaktan vazgeçmeyiniz; zira bu fonksiyonlar ekran okuyucunuzu 



programlayabilecek kadar fonksiyon bilgisi gerektirmezler. Oldukça küçük, sempatik ve masum 

programlardır. :)   

Artık başlayalım. Öncelikle hangi konuları inceleyeceğiz bir bakalım sonra anlatmaya başlayalım.   
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Windows 8.1’in arayüzü hakkında temel bilgiler   
   

Görme engelliler için arayüzün görselliği herhangi bir anlam ifade etmiyor olsada, arayüzün 

kullanımı değiştiği anda işler karışıyor değil mi? Beni güldüren hususta şudur ki, bir şey’in 

kullanımı görenler için ne kadar zor’sa sanırız ki bizim için’de zordur. Ne tuhaftır ki hiç 

birimizde görenlerin bizim gibi uzun metin açıklamalarına değil, grafiksel simgelere; Bizim gibi 

klavyede 2 yada 3 tuşa basılarak yapılan kombinasyonlara değil, tek tıkla yapabilecekleri 

kısayollara ihtiyaçları olduğunu düşünmeyiz. Kaldı ki bizler örnek aldığımız gören kişinin konu 

hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğunu, yada hiç bilmiyor olma ihtimalini kesinlikle 

düşünmeyiz. Bunu neden anlattığım noktasına gelince. Windows 8 ilk çıktığında kendisi 

hakkında araştırma yaparken Windows 8’den önce Türkçe versiyonu dahiçıkmadan arayüzü 

değiştiren uygulamalar ortaya çıktı. Arkadaşlarımın çoğu 8’i kullanamadığını, hatta bazıları 

görenlerin kullanamadığı şey’i biz nasıl kullanırız boşuna araştırma gibilerinden birşeyler 

söylemişti. Şimdi onları hatırlıyorumda gülesim gelir.Deneyen her zaman tecrübe sahibi 

olmuştur. Ben’de denedim ve kendim için başarılı bir sonuca ulaştım. Değil zorunlu olarak 

başına oturduğum bilgisayarlar, kendi kişisel bilgisayarım dahi Windows 8 oldu, daha sonrada 

8.1’e yükseldi. Sağolsun Windows 8’den önce üretilmesine rahmen çoğu özelliği Windows 8 

le çalıştı 8.1’le de süper çalışıyor. Önceleri bilgisayarını aldığında 7 yükleten tanıdıklarım, 

teker teker 8.1’e geçti. İnsanlara düzgün birşekilde anlatıldığında rahatlıkla yapabildiklerine 

de defalarca şahit oldum. Öyle ki başta Windows 8’in kullanılmayacak kadar zor olduğunu 

iddia eden tanıdıklarım şimdi Windows 8.1 le cirit atıyorlar. :) Yeter ki ekran okuyucularımız 

sıkıntısız çalışsınlar. Şimdi ufak bir girişten sonra arayüzü tanıtalım. Windows 8 ile başlayan 

değişim 8.1 detamamen oturdu. Microsoft gelişen dokunmatik ekran teknolojisine 

katılabilmek için 8’i çıkardı. Bundan dolayıdır ki dokunmatik ekran olmadan 8 kullanılmaz 

söylemlerini duymuşsunuzdur; ancak hiç kimse microsoft’un bütün tanıtım belgelerinde daha 

fazla erişilebilirlik sunacağını, ara yüzde daha işlevsel fare ve klavye kullanımı olacağını yazdığı 

satırları görmedi. Üstelik hiç kimse ikisi bir arada bilgisayarları, değiştirilebilir bilgisayarları 

geçtim tabletlerinde ve telefonlarında Windows göreceklerini düşünemediler. Bu gün çoğu 

markanın dokunmatik ekranlı modelleri gerçekten ciddi dikkat çekiyor. Windows mağazayı 

görende elindeki bilgisayarın boyuna bakmadan Windows 8.1 yükletmeye başladı. 

Microsoft’un dediği gerçekten doğru çıktı. Gerçekten temel arayüzde daha fazla klavye 

etkinliği oldu. Fare’de var; ama bu bizim için önemli değil. Yeni olarak birkaç seçenek geldi ve 

hepsine hatta daha fazlasına klavye kısa yolu atandı. Önce bu seçenekleri tanıyalım.   

1. Başlangıç ekranı:   

Başlangıç ekranıadı üstünde bilgisayarınızın başlangıç menüsüdür. Bilgisayarınız 

açıldığında ve Bazı uygulamaları kapattığınızda döneceğiniz yegane mekan burasıdır. 

Windows 8’in ve 8.1’in dokunmatik karakterli ekranı burasıdır. Klavye ile erişebileceğimiz 

kullanım hızı burada sınırlıdır. Bizler sadece burayı bildirim veren uygulamalarımızın 

bildirimlerini görmek ve uygulamalara gidebilmek için, uygulamalarımızı listeleyebilmek 

için ve bazı aramalar yapabilmek için kullanıyoruz.   

2. Ayarlar:   

Adı üstünde bilgisayarınızın ayarlarına ulaşabilir, denetim masasını burdanda açabilir, ağ 

seçeneklerine ulaşabilir ve bilgisayarınızı yeni gelen sistemin kurallarına göre burdan 

kapatıp, yeniden başlatıp, uyutabilirsiniz.   

3. Arama:   

Başlangıç ekranında yapabileceğiniz aramaya ek olarak seç yapıştır ile ve kapsam 

daraltarak burdan arama yapabilirsiniz ve Windows+Q ile burayı açabilirsiniz. Burdan ve 



başlangıç ekranından yaptığınız aramalar dizin listesine eklenenler ile beraber, internet 

üzerinden bing aracılığı ile yaptığı arama sorgularınında sonucunu verir. 

   

Yeni gelen arayüz özerllikleri bunlardır şimdide arayüz klavye kombinasyonlarına bakalım. 

Windows+q   

Yukarıdada bahsedildiği üzere aramayı açar.  

Windows+w Ayarlar içersinde aramayı açar.   

Windows+e   

Windows explorer’de ön tanımlı konumu açar. Windows 8 ve 8.1’de ön tanımlı konum bilgisayar 

olduğu için, bu bilgisayar konumuna girer.   

Windows+p:   

Yansıtma için ekran seçmenizi sağlayan pencereyi açar.   

Windows+f   

Dosyalarda aramayı açar.   

Windows+k   

Cihazlar’ı açar.   

Windows+x   

İçersinde şu seçeneklerin bulunduğu  bir ekran açar.   

Programlar ve özellikler, Mobility Center, Güç Seçenekleri, Olay Görüntüleyicisi, Sistem, Aygıt   

Yöneticisi, Ağ Bağlantıları, Disk Yöneticisi, Bilgisayar Yönetimi, Komut İştemi, Komut İştemi (Yönetici), 

Görev yöneticisi, Denetim Masası, Dosya Gezgini, Ağlar, Çalıştır, Kapatın veya Oturumu kapatın ve 

Masa üstü seçenekleri vardır.   

Bunlardan en önemlisi; yani farklı olduğu çin üzerinde durulması gerektiğinden en önemlisi Kapatın 

veya Oturumu kapatın’dır. Bu bilgisayarı kapat, Yeniden başlat, Uyku, Kullanıcı değiştir gibi 

seçenekleri bulundurur.   

Windows+c   

Burda Başlangıç, Paylaşım, Ara, Ayarlar ve cihazlar dümeleri bulunmaktadır. (8den sonra bunu bende 

kullanmaz oldum şahsen. Bu düğmelere dokunmatik ekranda sağ kenardan İçeri doğru çekme parmak 

hareketi ile, fare ile ise sağ tarafa götürdüğünüzde yani sağ üst köşeye götürdüğünüzde 

ulaşabilirsinizz. Bunu anlatmamın sebebi, bir gören ile bilgisayar kullanırken özellikle 8.1 ve 8 

kullanmayı bilmeyen birine bilgisayarı kapattırmak için işe yarayacaktır.   

      

   

2. Başlangıç ekranı hakkında temel bilgiler   
Başlangıç ekranını önceki konudada ucundan köşesinden ele aldık. Biraz değerlendirelim ve detaylıca 

bakalım. Başlangıç ekranı nasıl açılır? Başlangıç ekranı bilgisayarınızın Windows logolu tuşuna 

basarak, bilgisayar açıldığında otomatik olarak ve metro arayüz uygulamalarından birini 

kapattığınızda geri döndüğünüz ekranda açılır. Başlangıç ekranı en hızlı dokumatik ekran ile 



kullanılabilmektedir. Görenler için fare ve dokunmatik ekran pek farketmiyor. Örneğim sıklıkla 

kullandığınız dosyalarınızı, internet sitelerini başlangıç ekranına ekleyebilirsiniz. İnternet sitelerini 

başlangıç ekranına tutturmak için kesinlikle İnternet Explorer kullanmak zorundasınız. Diğer web 

tarayıcıları Windows 8 ve 8.1 ile tam uyumlu çalışmamaktadır. Gezinmekte olduğunuz sayfayı 

başlangıç ekranına eklemek için araşlar menüsünden k harfine basarak veya dolaşma hareketleri ile 

site’yi uygulamalar görünümüne ekle’yi seçin. Site’nin meta bölüünde gözüken yazı kısa yol 

dosyasının adı olarak girilecektir. Bazıları fazlasıyla uzun ve gereksiz olabilir. Bu durumda ben 

google’ın meta bölümünün gereğinden uzun olduğunu farz ederek anlatıyorum. Uygulamayı 

ekledikten sonra başlangıç ekranına Google yazmaya başlıyorum ve zaten tamamını yazmadan 

Google uygulaması diyecektir. Hemen burda aplication tuşuna basarak fare ve ekran okuyucumuzun 

fonksiyonları yardımı ile sağ tıklayarak dosya konumunu aç’ı tıklıyoruz. Bu doğrudan bizi Windows 

gezgininde kısa yol dosyasının olduğu konuma götürecektir ve burda f2 tuşuna basarak kısa yol 

dosyasını istediğimiz gibi adlandıra biliriz. OneDrive kullanarak bu kısa yolları bulutta depolayabilir ve 

bir sonraki Windows oturumunda kullana bilirsiniz. Klavye ile dolaşırken sağ, sol, yukarı ve aşağı 

oklarla bildirim gösteren uygulamaların üzerlerinegeldiğinizde bildirimlerini göreceksiniz. Tab’a 

basarak uygulamalar’ı bulun ve buna boşlukla tıkladığınızda uygulamalarınızı listeleyebilirsiniz.   

Başlangıç ekranının bir diğer özelliğide canlı kutucuklar özelliğidir. Canlı kutucuklar uygulamaların bir 

nevi resmidir, simgeleridir diyebiliriz. Bunlar kullanıcıya hoş görünmek için sürekli hareketlidirler. 

Renklenirler, Küçülürler, büyürler, çekilden çekile girerler; ancak uygulamalar boşu boşuna süslemek 

yerine canlı kutucukları daha fonksiyonel bir işleve kavuşturmak için bildirim ve reklam görüntülemek 

amaçlı kullanırlar. Örneğim: Posta uygulaması İlk sıradaki postanın kimden geldiğini ve konusunu ve 

toplam posta sayısını gösterir. Mağaza uygulaması ise favori uygulamaları gösterir. Kişiler uygulaması 

Bağlanılmış sosyal ağlardaki bildirimleri gösterir.   

Başlangıç ekranını akıllı telefonlarınızın bildirim merkezinin geliştirilmişi olarak düşünebilirsiniz.  

Başlangıç ekranı ile alakalı ayarlar için görev çubuğunda alt+enter yapın veya denetim masasına girin 

ve aramaya başlangıç yazın. Tab ile görev çubuğu ve gezintiye girin. Ctrl+tab ile gezinti seknesine gelin 

ve burda bir takım ayarları düzenleye bilirsiniz. Burda Metro arayüz uygulamalarını kapattığınızda 

başlangıç ekranı açılmasın istiyorsanız ve bilgisayar açıldığında doğrudan başlangıç ekranını görmek 

istemiyorsanız ayarları düzenleye bilirsiniz. 

         



3. Ayarlar ekranı hakkında temel bilgiler   
   

Windows+ı ile ayarlar ekranını açtığınızda sizi bir tanıdık karşılar, denetim masası. Denetim masası 

7’de alışık olduğunuzdan farklı değil. O yüzden istediğiniz gibi hasret giderin. Sadece o 8.1’de biraz 

daha büyüdü ve yeni özellikler kazandı. Kurcalayarak bunları zaten bulacaksınız. Aşağı indiğimizde 

kişiselleştirme ile karşılaşıyoruz. Bu masa üstü simgelerini, tema görünümünü ve diğer Windows 

özelliklerini özelleştirebileceğimiz bir yer. Zaten tıkladığınızda size tanıdık gelecek. Kişisel bilgisayar 

bilgisini bulduk aşağı ok ile. Bu bir kısayol diyebilirim, laf aramızda kişiselleştirme’de bir kısayoldu. Bu 

sistem ve güvenlik içersindeki sistem kısmına kısa yoldur. Ordan edindiğiniz bilgileri burdanda 

edinebilirsiniz. Bir aşağı inelim yardımı göreceksiniz. Bu yardım ve destek aslında Bildiğiniz üzere 

Windows+F1 ile de açabilirsiniz bunu. Bir aşağı indiğinizde ağlar geliyor. Bir ağa bağlanmak için burayı 

kullanabilir ve internet bağlantısının olup olmadığını görebilirsiniz. Bir aşağıda bildirimler var. Bu 

bildirimleri bir süreliğine gizlemenizi sağlar. Bir aşağıda Bilgisayar ayarlarını değiştir var. Burda 

bilgisayarınız ile alakalı hızlı ayarlar yapabilirsiniz. Biraz kurcalayın neyin ne olduğunu anlayacaksınız. 

İlerki konulardan birinde burayı kullanacağız zaten. Şimdi tabi ile dolaşalım. Bir kere bastığımızda 

geleni daha önce ele aldık ama ikinci bastığımızda ses düzeyini burdanda değiştirebildiğimizi 

görüyoruz. Bir kere daha bastık parlaklık, bir kere daha bastık bildirimleri kapatabileceğimiz ayar ve 

bir kere daha basınca asıl aradığımız yâre güç seçeneklerine geldik. Burdan bilgisayarı kapatıp, 

yeniden başlatıp, uyutabileceğimizi belirtmiştim arayüz konusunda. En sonundada bilgisayar 

ayarlarını değiştir’i tekrar buluyoruz.   

Ayarlar ile alakalı anlatımımız bu kadar.   

         



4. Yeni gelen hizmetler ve uygulamalar   
   

UygulamalarBu başlıkta Windows 8.1 içersindeki yeni uygulamaları anlatacağız. 

Windows 8 kelimesini burda kafa karışıklığı olmaması için kaldırıyoruz. Daha önceki 

bölümlerde ortak özelliklerden bahsettiğimizden, önce 8 çıktığı için onun adını 

kullandık. Yeni çıkan uygulamaların tamamından ziyade bizim sıklıkla kullanacağımız 

uygulamaları anlattık.   
4.1. Posta   

Posta uygulaması adından anlaşılacağı üzere e posta alışverişi yapmamızı sağlayan bir 

uygulamadır. Ekran okuyucu yazılımlarımızla uyumludur. Microsoft hesabını tanımladığınızda 

Hotmail gelen kutusu otomatik olarak eklenir. Sizler Gmail, Yahu, ve diğer hesaplarınızı 

ekleyerek posta kaynaklarınızı zenginleştirebilirsiniz.   

4.2. Takvim   

Takvim uygulaması adından anlaşılacağı gibi bir takvim olmadan ziyade sosyal ağlardaki 

arkadaşlarınızın doğum günlerini hatırlatmak ve kendisine tanımlayacağınız bildirimleri 

vermekle görevlidir.   

4.3. Kişiler   

Yukarıda belirttiğimiz Posta ve takvim uygulaması kişiler uygulamasının yan 

ygulamalarındandır. Kişiler uygulaması kişilerinizin paylaştıklarını size başlangıç ekranında 

gösterir. Örneğim facebookTa ki arkadaşlarınızın paylaştığı bildirimleri, Twitter hesabınıza 

gelen tweetleri ve bildirimleri gösterir. Bu tarihten sonra yeni kaynaklar eklenebilir.   

4.4. Hava durumu   

Hava durumu konum algılayıcıları üzerinden algıladığı konumun yada sizin seçtiğiniz konumun 

hava tahminlerini gösterir.   

4.5. Haberler   

Seçtiğiniz katagorideki haberleri gösterir. Haber kaynağı olarak ise MSN sayfasındaki haberleri 

kullanır. Dilerseniz mağazadan TRT Haber ve benzeri haber uygulamalarını indirebilirsiniz.   

4.6. Finans   

Finans uygulaması MSN türkiye sayfasındaki ekonomi haberlerini gösterir.   

4.7. Fotoğraflar   

Fotoğraflar uygulaması Bilgisayarınızdaki fotoğrafları görüntülemenizi sağlar; ancak Windows   

7’den alışık olduğumuz Windows fotoğraf görüntüleyicisi yerli yerinde. Bunuda 

kullanabilirsiniz.   

4.8. Müzik   

Bilgisayarınızdaki müzikleri oynatmak için mini bir müzik çalardır; Ancak nedense benim bu 

uygulamaya içim ısınmadı.   

4.9. Video   

Bu uygulama müzik uygulamasına benzer sadece adı üzerinde video oynatmak için yazılmıştır. 

Windows media player halen yerli yerinde kullanmak isteyenler için. Müzik, video, Windows 

media player gibi varsayılan Microsoft uygulamalarını kullanmanız şart değil. Önceki 

sürümlerde kullandığınız programları yeni sürümleri ile kullanmaya devam edebilirsiniz.   

  4.10.   Mağaza   

Mağaza uygulaması ile ücretli yada ücretsiz olarak, kitap ve uygulama seçenekleri arasından 

istediğinizi indirebilirsiniz. Şuan itibari ile 256 000’den fazla içerik mağazada bulunmaktadır. 



Önemli hususlar: Bu uygulamalarda okuma yapacağınız yerlerde ekran okuyucunuzun yazma 

modunu kapatın, okumanız bittikten sonra geri açın. Bu uygulamaların ara yüzü html ile 

hazırlanıyor sanırım. Ekran okuyucunuz sizin O an yaptığınız işlemin dışında kalan alanlara 

kaymanızı engellemek için yazma modunu açarak hareketlerinizi kısıtlıyor. Bu sorun ekran 

okuyuculardan değil, üreticilerin uygulamalara özen göstermemesinden kaynaklanmaktadır. 

Bazı uygulamaları anlatmadık; Çünkü bunlar ekran okuyucumuzla kullanamadığımız 

uygulamalardı. Bu uygulamaların ayarlarına normal ayarlar kısayolunu yani Windows+ı 

kısayolunu kullanarak erişebilirsiniz..  

Herhangi bir metro arayüz uygulamasını kaldırmak için: Uygulamalar görünümünden veya 

başlangıç ekranın’dan uygulamayı bulun ve üzerinde aplicaton yani uygulama tuşunabasarak 

sağ ok ile kaldır’ı bulun ve iki kere enter’e basın. İkinci kez basmamızın sebebi bize gerçekten 

kaldırmak isteyip istemediğimizi sormaktadır.   

   

Hizmetler   
   

Windows 8.1 ile Yenilenen ve yeni gelen hizmetleri ele alacağız bu bölümde.   

OneDrive:   

Bu microsoft’un kullanıcılarına sunduğu bir bulut servisidir. Önceki adı SkyDrive’dir. Bilgisayarınızdaki 

Windows 8.1 güncelleme almamış ise adı bu şekilde görüneceği için bu adını verme ihtiyacı duydum.   

Bu belirttiğimiz üzere bir bulut servisidir. Dosyalarınızı, uygulamalarınızı ve ayarlarınızı 

yedekleyebilirsiniz. Bunları başka bir cihazda yada herhangi bir sebepten dolayı bilgisayarınızı 

sıfırlamak zorunda kaldığınızda Microsoft hesabınızı tanımlayarak tekrar eşitleyebilirsiniz. Buluta 

attığınız dosya tabletinizde, telefonunuzda yani tüm android, İOS ve Windows fon cihazlarından 

erişilebilir olacaktır. Diğer cihazlardan erişme noktasına gelince, Windows fon için Microsoft hesabını 

tanımlamanız yeterli; Ancak İos ve Android için OneDrive uygulamalarını indirmelisiniz. Bu hizmet 

Microsoft hesabının tanımlı olmasını gerektirir. Şu an itibariyle Microsoft ücretsiz olarak 15 Gb’lik 

OneDrive alanı vermektedir; ancak ücreti mukabilinde daha geniş bir alan satın alabilirsiniz. Tarifeler 

ile alakalı bilgileri Microsoft’un sayfasından bulabilirsiniz. Şu günlerde bazı üreticiler ürünlerini satın 

almanız halinde ücretsiz OneDrive alanı hediye etmektedir. Buna bir örnek isterseniz 2 tane pc 

üreticisi ürünlerini almanız halinde biri 1 Tb bir diğeri ise 500 Gb ek OneDrive alanı hediye etmektedir.  

Dosya geçmişi:   

Disk arızaları sonrasında dosyalarınızın zarar görmemiş kopyalarını edinebilmeniz için bilgisayarınızın 

sabit diskinde kullanıcının erişimine kapalı bir alan oluşturur ve dosyalarınızın kurtarma kayıtlarını 

belli aralıklarla güncelleyerek tutar ve bir arıza durumunda siz el ile veya kendisi otomatik olarak bu 

kayıtları kullanır.   

   

Windows 8.1 sürekli gelişen bir sistemdir. Gün geçtikçe daha iyi durumlara geleceğini umarız.   

      

   

5. Hesaplarınızı ayarlama   
   



Klavuzun başından beri Microsoft hesabından bahsettik; Peki nedir bu Microsoft hesabı? Kişiler 

uygulamasının sosyal hesaplardaki bildirimleri gösterdiğini söyledik; Peki nasıl tanımlayacağız biz bu 

sosyal hesapları? Şimdi gelin isterseniz şu sorularınızı bir aradan çıkaralım. Yavaş yavaş’ta işlem 

yapmaya başlayalım.   

Öncelikle Microsoft hesabını bir tanımlayalım isterseniz.   

Microsoft hesabı Microsoft’un size verdiği kullanıcı hesaplarıdır; yani @Hotmail.com,, 

@hotmail.com.tr, @windowslive.com @outlook.com., @outlook.com.tr. Bu hesaplar Sizin Microsoft 

hizmetlerinden faydalanabilmenizi sağlar. Elinizde bir Hotmail, ve Outlook hesaplarından birinin 

olduğunu ve çalışır durumda olduklarını varsayarak işleme devam ediyorum. Dur birdakika benim 

hesabım yok yada alalı uzun zaman oldu çalışıyor mu emin değilim diyorsanız bende size derim ki:   

www.hotmail.com    

adresine girip oturum açmayaçalışarak hesabınızın çalışıp çalışmadığını test edin. Çalışırsa sıkıntı yok; 

ancak çalışmaz yada hesabınız yoksa bir hesap oluşturmak zorundasınız. Şunu söyleyeyim güvenlik 

kodu facia’sı orada da var. Üstelik resimdeki karakterleri giriniz diyor. Buna önce bir çözüm bularak 

işe başlayın. Yanınızda bir gören bulundurun yada başka bir çözüm. Biraz da sabır gerekli; Çünkü 

Microsoft’tan hesap almak gümrükten mal geçirmek kadar zor; ayrıca windowslive.com Windows 

8.1’in kullanıcı hesabı olamıyor. Yukarda belirtmemizin sebebi Windows live’de bir Microsoft 

hesabıdır. Bir Windows live hesabı var ise bunu Windows 8.1 kullanıcı oturumu olarak 

tanımlayamazsınız; dolayısı ile sizede yukardakiadımları rahatlıkla tamamlayınız diyebilirim.  

Elimizde bir Microsoft hesabı var diyelim ve devam edelim. Yukardaki dertten muzzarip arkadaşlar 

önce Microsoft hesabı alma işini tamamlamış olmalı. Hesabımızı tanımlama yöntemlerine gelince. 

Dilerseniz bilgisayarımıza Windows 8.1 kurarken, Dilerseniz yeni aldığımız bilgisayarımızı ilk 

açtığımızda yada bilgisayar açık çalışıyorken bunu yapabiliriz.   

1. Bilgisayarımıza Windows 8.1 kurarken:   

Kurulum adımlarının sonuna doğru geldiğimizde bilgisayarımız kablolu olarak internete 

bağlıysa bir şey yapmadan; eğer Wifi ağınız var’sa bilgisayar ağ arama işlemini bitirdiğinde 

modeminize bağlanarak devam ettiğinizde sizden Şimdi hesabınızı tanımlayacaksınız başlıklı 

bir pencerede eposta adresiniz ve parolanızı soracaktır. Oraya bilgilerinizi hiç çekinmeden 

girdikten sonra doğrulama adımı çıkarsa bunu şuan yapamam deyip geçebilirsiniz.   

2. Bilgisayarı yeni aldığınızda hesabınızı tanımlarken:   

Yeni bir bilgisayar aldığınızda bu sıfır bir makine ise muhtemelen 8.1 ile beraber gelir. 

Mağazada, bilgisayarcıda veya evde bilgisayarınızı ilk açtığınıda sizi markanızın özelleştirdiği 

muhteşem bir hoşgeldiniz ekranı ve bilgi sahibi olmadan bu bilgisayar bozuk galiba 

diyeceğiniz yada bi ton iş çıktı diyeceğiniz bir ekran çıkacaktır. Hiç endişeye kapılmadan 

internete bağlayın. Yukardaki anlatıldığı gibi epostanızı ve parolanızı girip kurtulun.   

3. Bilgisayar açık çalışıyorken tanımlama:   

Bilgisayara daha önceden yükleme yapılmış ve sade bir oturum varsa, bilgisayarınızı 

bilgisayarcıdan aldıysanız ve hazır kullanmaya başlasınlar diye verildiyse bu durumda 

mecburen hizmetleri kullanmak istiyorsanız Microsoft hesabını tanımlamak zorundasınız. 

Şimdi nasıl yapılıyor bakalım.   

Windows+ı ile ayarlar’ı açalım,   

Aşağı ok yardımı ile yada tab ile bilgisayar ayarlarını değiştir’e girelim,  Tekrar 

aşağı oklar ile hesapları bulup enter ile seçili yapalım,   



Tekrar tab ile bir Microsoft hesabına bağlan’ı bulup enter ile seçelim.   

Burdan sonra bizden bildiğimiz adımlar olan e postamızı ve parolamızı girmemizi isteyecektir. 

Önce ilk alana epostanızı, ardından tab’a basıp parolayı yazın ve enter’e basın. Boşuna tab ile 

oturum aç bağlantısı yada düğmesini aramayın çünkü yok. Bu durumda enter’e basmaktan 

başka şaremiz yok. Gene doğrulama isterse bu adımı geç demelisiniz.   

Ardından gelen ekranda ileri yi, sonra da geç’i tıklayıp ekranın kapanmasını bekleyin. Ekran 

kapanıp tekrar ayarlara döndüğünde işlem tamamdır.   

Bundan sonra bilgisayarınız açılırken parola istediğinde e postanızın parolasını girerek 

açabilirsiniz. Şu detayı unuttuk, 3. Adımı uygulayan arkadaşların bilgisayarında daha önceden 

parola varsa ilk adımda o parolayı girmek zorundalar; yani bir Microsoft hesabına bağlan’ı 

tıkladıktan sonra sizden geçerli parola istenecektir.   

Artık posta hesabınızda, kişilerde ve takvimde Microsoft hesabınızdaki kişiler var. Şimdi kişiler 

uygulamasına FaceBook’u ekleyelim.   

Başlangıç ekranına ve tab ile uygulamaları bulup oraya girelim. Ordan kişiler’i bulup açalım. 

Tab ile bağlı hesaplara girip burdan hesap ekle’yi bulalım. Daha önceden MSN ve FaceBook’u 

birleştirmiş olanlar şimdi bağlan’ı tıklayabilirler. Bundan sonrası Bildiğiniz Face’ye giriş işleri. 

Sizden izin istendiğinde ise onay vermektir. Aynı adımları takip ederek twitter hesabınızı da 

ekleyebilir ve tweetlerigörebilirsiniz.  

    Posta uygulamasına hesap ekleme mevzusu’da şöyle:   

Başlangıç ekranından posta uygulamasını açınız. İlk defa açtıysanız tabi ile dolaşarak evet’i 

bulun yada ayarlar’ı açın yukarı ok ile hesaplar’ı bulup boşluk’la tıklayın. Açılan alanda ilk 

olarak geri düğmesini göreceksiniz. Birkez tab’a basıp şimdilik sadece hotmail’in olduğu 

listeyi, Tekrar tab’a basıpHesap ekleyi tıklayınız. Burda Gmail ve yohu’yu bulamıyorsanız 

güncelleme almanız gerekir. Beklemeye tahammülünüz yoksa Kişiler uygulamasını kaldırıp 

mağaza dan tekrar indiriniz. Burdan istediğiniz hesabı seçin, aradığınız yoksa diğer hesaplara 

bağlan’ı tıklayın. Bundan sonrası posta sunucusunun yardımnına bakarak veya İnternette 

arama yaparak edinebileceğiniz bilgiler sonrasında sürdürülecek adımdır. Gmail ve yahu 

noktasında sadece Eposta adresiniz ve parolanızı girdikten sonra gerekli durumlarda onay 

vermekten ibarettir.   

      

   

6. Bilgisayarımızın donanım bilgilerini görelim   
   

Hepiniz şunu demişsiniz. Tabi benim gibi meraklıysanız önceden sistem bilgisi vardı, biz burdan 

bilgisayarın özelliklerine bakardık. Aradım aradım bulamıyorum  bu nerde kardeş. Madem öyle gelin 

bulalım. Hatırlarsanız onun adı sistem bilgisiydi. Önce bir başlangıç ekranını açalım ve oraya sistem 

bilgisi yazalım. Boşuna ümitlenmeyin çıkmayacak. :) Ben bunu neden yaptırdım çünkü azıcık 

tecrübekazanalım diye. Bu çıkmadı ama başka şeylerde çıkmayacak değil her şeyi burda aramayı 

denemelisiniz. Asıl konumuza dönelim. Şimdi eskeyp ile başlangıç ekranına dönelim. Başlangıç 

ekranına gelene kadar basmamız lazım ama kaza ile kapatırsanız sıkıntı yok yeniden açabilirsiniz. 

Buraya yönetimsel yazarak yönetimsel araçların çıkmasını sağlayalım. Adını duyar duymaz enter’e 

basmayı çünkü seçili değilse sizi arama sonuçlarına atar. Bu durumda aşağı ok ile seçili yapın. Kazasız 

belasız bunu açtıysak “S” harfi ile sistem bilgisini bulabiliriz. Burdan sonrası zaten bildiğiniz gibi.   



Önceki sürümlerdeki raporlama hizmeti bunda doğrudan yok. Performans ve kaynak izleyicilerinin 

raporlarını değerlendirebiliyorsanız sıkıntı yok.   

         



   

7. Artık bakım zamanı   
   

Sadece bu klavuzdaki adımları bile takip etmiş olsanı. Bir gün içersinde bunları yapmanız ve hazır el 

değmişken birde otomatik bakımı ayarlamak ve birazda elle bakım yapmak gerektirir. Başlayalım 

isterseniz.   

Önce denetim masasını açıp aramaya “otomatik” yazalım.   

Tab ile dolaşırken otomatik bakım ayarlarını değiştirin diye bir şey göreceksiniz.   

Buna tıklayıp Açılan pencerede bilgisayarınızın açık olduğu bir saat seçiniz.   

Otomatik bakım tamam şimdi tekrar yönetimsel araçları açalım ve Sürücüleri Birleştir ve İyileştir’i 

bulup tıklayalım. Bu bildiğiniz disk birleştirme. Burdan zamanlama ayarlayın. Birkezde el ile 

birleştirme yapın. Yalnız SSD kullananlar birleştirme yapmasınlar. Yönetimsel araçlardaki son içimiz, 

disk temizleme.   

Onuda açıp öncekinde alışık olduğunuz gibi kullanın. Bunu başlangıçtanda açabilirsiniz. Başlangıç 

ekranında “disk” yazdığınızda gereksiz dosyaları silerek disk’te yer açın ayarı diye bir’şey göreceksiniz. 

Bu disk temizlemedir.   

Bakım tamam ayda bir disklerinizi el ile birleştirin Gene uyarıyorum SSD kullananlar birleştirme 

yapmasınlar.   

      

8. Önceden sıklıkla kullandığınız ama adı değişenler   
   

Bu başlık Windows 8.1E geçtikten sonra önceden sıklıkla kullandıkları fonksiyonların adları değiştiği 

yada yerleri değiştiği için bulamayanların derdine derman olması üzere hazırlanmıştır. Çoğu şey’i 

arama ile bulabilyorsunuz zaten; biz sadece arama ile bulamadıklarınızı anlatacağız.   

Sistem geri yükleme:   

Adı halen aynı; ama aramalarda çıkmayan kaçağımız’ı bulmak için önce denetim masasına girelim.   

Aramaya “sistem” yazalım.   

Tab ile dolaşırken Geri yükleme noktası oluştur diye bir şey bulacaksınız. Artık tanıdık geldi sanırım, 

Kaçağımızı çembere sıkıştırdık artık. Buraya girelim ve bir kez tab’a basalım artık kaçağımızın 

üzerindeyiz. Burda enter’e bastığımızda sistem geri yükleme emrinize amade.   

Sistem bilgisi:   

Daha önce kendisinin yerini gösterdik; ama gene hatırlatalım. Kendisi yönetimsel araçlarda.   

Disk birleştirme: Kendisinin adı değiştiği için ya yerini karıştırır, yada adını unuturuz. Sürücüleri 

Birleştir ve İyileştir oldu yeni adı. Kendisini yönetimsel araçlardan, Başlangıca sürücü yazarak ve 

önceki Windows sürümündeki gibi Bir yörel disk’in üzerinde özellikler’i açarak araçlar kısmından 

bulabiliriz.   



Windows Kkurtarma disk’i oluştur:   

Bunun yeri pek değişmedi ama bulmak zorlaştı denetim masasından. Tabi arama’yı kullanmıyorsanız 

daha önceden. Biz işi iyice basitleştirelim. Başlangıç’a kurtarma yazın ve aşağı ok ile kurtarma 

sürücüsü oluştur’u tıklayın. Bu özellik Üreticinizin bilgisayarınıza bıraktığı kurtarma dosyalarını da 

kopyalamanıza yardımcı olur.   

 

9.  Görev yöneticisi 
Windows görev yöneticisi tamamen bambaşka bir konu değil aslında. Daha önceleri sistem 

yapılandırma ile yaptığımız başlangıç uygulamalarını kapatma yetkisi buna verilmiş ve daha sade bir 

arayüze sahip. Çok farklı değil; ancak daha önce görev yöneticisi ile muhattap olmadıysanız bu biraz 

bu ne ya durumu olabilir. Ctrl+shift+esc ve ctrl+alt+del kombinasyonu ile açabilirsiniz. Burası çok daha 

sade diğer sürümlere göre. Özellikle Windows 7 ile sadelikte kıyaslanamaz bile. Burda bir uygulamayı 

seçin ve sağ tık le görevi sonlandıra bilirsiniz. İlk etapta sadece aktif uygulamalar görünür ama iki kere 

tab’a basın ve Diğer ayrıntılar’ı tıklayın. Bu sayede Windows hizmetleri dahil tüm fonksiyonları kontrol 

ede bilirsiniz. Normailde diğer fonksiyonlar diğer sürümler ile aynı Sadece başlangıç seknesi var. 

Burda aynı listeleme mantığı ile başlangıçta çalışan uygulamayı bulup sağ tık ile sonlandırabilirsiniz. 

 

10. Dikkat edilmesi gerekenler   
   

Bilgisayarınızı Kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri anlatıp bildiğiniz yada heryerden bulabileceğiniz 

genel bilgiler yerine sadece Windows 8.1’e özel önlemleri anlatmakta fayda var. Bildiğiniz üzere 

Microsoft hesabı kullanarak oturum açma özelliği geldi bu sürümle beraber. Bu çok fazla avantaj 

getirsede biraz da tedbir gerektiriyor. Bilgisayarınıza çok fazla hacker saldırısı oluyorsa, Asla kişisel 

hesabınızı tanımlamayın. Sırf bilgisayar kullanmak için bir eposta alabilirsiniz. Güçlü ve güncel bir 

antivüris yazılımı kullanmalısınız. Çünkü Windows 8.1 le beraber saldırı yöntemleri de değişeceği için 

antivürislerinizin güncel olması gerekir. Windows’ta oturum açmak için kullandığınız oturumunuz ile 

fazla cihazda oturum açmayınız. Özellikle güvenilir olmayan bilgisayarlarda. Bu hesaplarda ücretli 

ürün alırken kredi kartı bilgilerinizi, ziyaret ettiğiniz web sayfalarınızı falan depolamak 

durumundasınız ve bu bilgileriniz güvenilir olmayn bir bilgisayarda kötü amaçlı kişiler tarafından 

kolaylıkla ele geçirilebilir. Mutlaka Microsoft hesabınıza güvenilir bilgisayar ve Telefonla doğrulama 

seçeneğini ekleyiniz. Başlangıç ekranı özelliğini kaldıran uygulamalar neden tehlikelidir sorusuna 

gelince, bu programlar Windows üzerinde tam denetim hakkı ile kurulurlar. Bu yüzden antivürisler 

yaptıklarını yetki alanı ihlali olarak görmnezler. Bu durumda bilgileriniz sızdırılabilir veya vüris 

saldırısına maruz kalabilirsiniz. En basitinden Programın bilgisayarınıza vüris servisi yapması, 

Antivürisinizin bunu farkedip harekete geçmesi durumunda bilgisayarınız’da antivüris ve program 

arasındaki işlem yoğunluğundan dolayı yavaşlayabilir. Kısacası ya kişisel bilgisayarınızı tamamen 

kişisel kullanın. Yada Kurum işleri için ayrı, kişisel için ayrı oturumlar oluşturun. Bilgisayarınızı açmak 

için kullandığınız hesabın şifresini özenle koruyun.   

        

   

         



Ekstra sorularınız için: Olcay.aschi@gmail.com    

Eposta adresimdir.   

   

Windows 8.1 hızlı başvuru klavuzu   

Olcay Aşçı   

Son düzenleme:  

13.02.2015      



Sunum   
   

Windows 8.1 2013 yıl başından itibaren son kullanıcıya sunulan Windows 8’in aynı yıl ekim ayında 

yayımlanan güncellemesidir. Bu klavuz görme engellilerin Windows 8.1 yüklü bilgisayarın başına 

oturduğunda kullanabilecek bilgiye sahip olmalarını sağlamak amacı gütmektedir. Beni bu klavuz’u 

hazırlamaya iten temel sebep 8.1’in önceki sürümlerden tamamen farklı bir arayüz ve çalışma mantığı 

sunmasıdır. Daha önceden alışılmış olan birtakım şey’ler yenilendi veya kaldırıldı. Klavuz’un bu 

sürümü muhtemelen Windows 10 yayımlanmadan önceki son düzenleme olacak. Talep halinde bu 

mataryelden bağımsız bu klavuzun içeriğindeki veya tamamen farklı konularda açıklık getirmek amaçlı 

anlatım veya belgeler yayımlanabilir. Klavuz sonundaki iletişim adreslerimden bana ulaşabilirsiniz. 

Bu belge tamamı ile görme engellilerin anlayabileceği türde hazırlanmıştır. Herhangi bir görsel imgeye 

yer verilmemiş, görsel bir anlatım adımı işlenmemiştir. Tamamı klavye ve ekran okuyucu kullanılarak 

yapılabilinecek türden adımlardır. 

İşletim sistemi çıkalı henüz 2 yıl olmuştur; ancak ciddi bir bilgi eksikliği ve oldukça tehlikeli olmasına 

rağmen başlangıç ekranını devre dışı bırakan yazılımların kullanımı büyük çoğunluk kazanmıştır. 

Bunun neden tehlikeli olduğu klavuzun sonundaki dikkat edilmesi gerekenler kısmında anlatılacaktır. 

Bu klavuzu okuduğunuzda umuyoruz ki Windows 8.1’i sade haliyle kullanabileceksiniz. Windows 8.1 

şimdiye kadar katılaşmış bilgisayar kullanım deneyimine yepyeni bir bakış açısı geliştirmek üzere 

çıkarılmıştır. Ayrıca Windows 8 ile beraber gelen Windows RT, Windows Fon gibi işletim sistemi; Cep 

telefonları, kişisel bilgisayarlar, kullanım tarzına bağlı olarak değişen Windows RT ve kişisel 

bilgisayarlar için Windows 8.1 çalıştıran tabletler, Microsoft’un elektronik çalışma masası olarak 

geliştirdiği diz üstü bilgisayar gücü ve tablet taşınabilirliğini aynı cihazda bulunduran surface adı 

altındaki cihazlarla bir ekosistem oluşturma projesine katkı amacı ile çıkarılmıştır. Bunların 

erişilebilirliği şuan için 2 yaşında olan işletim sistemleri ve cihazlarının yeni yeni kabul görmesi’ne 

rağmen oldukça iyi durumdadır; Ancak Windows fon ve Windows RT cihazları için erişilebilirlik sadece 

İngilizce olarak çalışmaktadır. Windows 8.1 aslen resmiolarak Windows 8’e güncelleme olarak değil 

farklı sürüm numarası atanması ve buna benzer değişikliklerle farklı bir Windows sürümü olarak lanse 

edildi. Temelde Windows 8’e güncelleme olarak geldi; çünkü sadece bir takım iyileştirmeler 

bulunduruyor. Genel olarak Windows 8’den daha farklı bir deneyim getirmiyor.  Daha fazlakonumuzu 

dağıtmadan tekrar klavuzumuza dönelim.   

Bu klavuzda temel arayüzü, yeni arayüzü kullanabilmek için bazı ipuçlarını, Windows 8.1 ile beraber 

gelen yeniliklerin bir kısmını kullanabilmeniz için gerekli olan bilgileri vermeye çalışacağız. Klavuzun 

daha fazla geçerliliği için herhangi bir ekran okuyucu ayrımı gözetmeksizin sadece yüzeysel bilgiler  

verilecektir. Bazı hizmetleri kullanabilmek için ekran okuyucunuzun fonksiyonlarını iyi bilmelisiniz. Siz  

genede klavuzu okumaktan vazgeçmeyiniz; zira bu fonksiyonlar ekran okuyucunuzu 

programlayabilecek kadar fonksiyon bilgisi gerektirmezler. Oldukça küçük, sempatik ve masum 

programlardır. :)   

Artık başlayalım. Öncelikle hangi konuları inceleyeceğiz bir bakalım sonra anlatmaya başlayalım.   
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Windows 8.1’in arayüzü hakkında temel bilgiler   
   

Görme engelliler için arayüzün görselliği herhangi bir anlam ifade etmiyor olsada, arayüzün 

kullanımı değiştiği anda işler karışıyor değil mi? Beni güldüren hususta şudur ki, bir şey’in 

kullanımı görenler için ne kadar zor’sa sanırız ki bizim için’de zordur. Ne tuhaftır ki hiç 

birimizde görenlerin bizim gibi uzun metin açıklamalarına değil, grafiksel simgelere; Bizim gibi 

klavyede 2 yada 3 tuşa basılarak yapılan kombinasyonlara değil, tek tıkla yapabilecekleri 

kısayollara ihtiyaçları olduğunu düşünmeyiz. Kaldı ki bizler örnek aldığımız gören kişinin konu 

hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğunu, yada hiç bilmiyor olma ihtimalini kesinlikle 

düşünmeyiz. Bunu neden anlattığım noktasına gelince. Windows 8 ilk çıktığında kendisi 

hakkında araştırma yaparken Windows 8’den önce Türkçe versiyonu dahiçıkmadan arayüzü 

değiştiren uygulamalar ortaya çıktı. Arkadaşlarımın çoğu 8’i kullanamadığını, hatta bazıları 

görenlerin kullanamadığı şey’i biz nasıl kullanırız boşuna araştırma gibilerinden birşeyler 

söylemişti. Şimdi onları hatırlıyorumda gülesim gelir.Deneyen her zaman tecrübe sahibi 

olmuştur. Ben’de denedim ve kendim için başarılı bir sonuca ulaştım. Değil zorunlu olarak 

başına oturduğum bilgisayarlar, kendi kişisel bilgisayarım bile Windows 8 oldu, daha sonrada 

8.1’e yükseldi. Sağolsun Windows 8’den önce üretilmesine rahmen çoğu özelliği Windows 8 

le çalıştı 8.1’le de süper çalışıyor. Önceleri bilgisayarını aldığında 7 yükleten tanıdıklarım, 

teker teker 8.1’e geçti. İnsanlara düzgün birşekilde anlatıldığında rahatlıkla yapabildiklerine 

de defalarca şahit oldum. Öyle ki başta Windows 8’in kullanılmayacak kadar zor olduğunu 

iddia eden tanıdıklarım şimdi Windows 8.1 le cirit atıyorlar. :) Yeter ki ekran okuyucularımız 

sıkıntısız çalışsınlar. Şimdi ufak bir girişten sonra arayüzü tanıtalım. Windows 8 ile başlayan 

değişim 8.1 detamamen oturdu. Microsoft gelişen dokunmatik ekran teknolojisine 

katılabilmek için 8’i çıkardı. Bundan dolayıdır ki dokunmatik ekran olmadan 8 kullanılmaz 

söylemlerini duymuşsunuzdur; ancak hiç kimse microsoft’un bütün tanıtım belgelerinde daha 

fazla erişilebilirlik sunacağını, ara yüzde daha işlevsel fare ve klavye kullanımı olacağını yazdığı 

satırları görmedi. Üstelik hiç kimse düz üstü bilgisayarları, değiştirilebilir bilgisayarları geçtim 

tabletlerinde ve telefonlarında Windows göreceklerini düşünemediler. Bu gün çoğu markanın 

dokunmatik ekranlı modelleri gerçekten ciddi dikkat çekiyor. Windows mağazayı görende 

elindeki bilgisayarın boyuna bakmadan Windows 8.1 yükletmeye başladı. Microsoft’un dediği 

gerçekten doğru çıktı. Gerçekten temel arayüzde daha fazla klavye etkinliği oldu. Fare’de var; 

ama bu bizim için önemli değil. Yeni olarak birkaç seçenek geldi ve hepsine hatta daha 

fazlasına klavye kısa yolu atandı. Önce bu seçenekleri tanıyalım.   

4. Başlangıç ekranı:   

Başlangıç ekranıadı üstünde bilgisayarınızın başlangıç menüsüdür. Bilgisayarınız 

açıldığında Bazı uygulamaları kapattığınızda döneceğiniz yegane mekan burasıdır. 

Windows 8’in ve 8.1’in dokunmatik karakterli ekranı burasıdır. Klavye ile erişebileceğimiz 

kullanım hızı burada sınırlıdır. Bizler sadece burayı bildirim veren uygulamalarımızın 

bildirimlerini görmek ve uygulamalara gidebilmek için, uygulamalarımızı listeleyebilmek 

için ve bazı aramalar yapabilmek için kullanıyoruz.   

5. Ayarlar:   

Adı üstünde bilgisayarınızın ayarlarına ulaşabilir, denetim masasını burdanda açabilir, ağ 

seçeneklerine ulaşabilir ve bilgisayarınızı yeni gelen sistemin kurallarına göre burdan 

kapatıp, yeniden başlatıp, uyutabilirsiniz.   

6. Arama:   

Başlangıç ekranında yapabileceğiniz aramaya ek olarak seç yapıştır ile ve kapsam 

daraltarak burdan arama yapabilirsiniz ve Windows+Q ile burayı açabilirsiniz. 



   

Yeni gelen arayüz özerllikleri bunlardır şimdide arayüz klavye kombinasyonlarına bakalım. 

Windows+q   

Yukarıdada bahsedildiği üzere aramayı açar.  

Windows+w Ayarlar içersinde aramayı açar.   

Windows+e   

Windows explorer’de ön tanımlı konumu açar. Windows 8 ve 8.1’de ön tanımlı konum bilgisayar 

olduğu için, bu bilgisayar konumuna girer.   

Windows+p:   

Yansıtma için ekran seçmenizi sağlayan pencereyi açar.   

Windows+f   

Dosyalarda aramayı açar.   

Windows+k   

Cihazlar’ı açar.   

Windows+x   

İçersinde şu seçeneklerin bulunduğu  bir ekran açar.   

Programlar ve özellikler, Mobility Center, Güç Seçenekleri, Olay Görüntüleyicisi, Sistem, Aygıt   

Yöneticisi, Ağ Bağlantıları, Disk Yöneticisi, Bilgisayar Yönetimi, Komut İştemi, Komut İştemi (Yönetici), 

Görev yöneticisi, Denetim Masası, Dosya Gezgini, Ağlar, Çalıştır, Kapatın veya Oturumu kapatın ve 

Masa üstü seçenekleri vardır.   

Bunlardan en önemlisi; yani farklı olduğu çin üzerinde durulması gerektiğinden en önemlisi Kapatın 

veya Oturumu kapatın’dır. Bu bilgisayarı kapat, Yeniden başlat, Uyku, Kullanıcı değiştir gibi 

seçenekleri bulundurur.   

Windows+c   

Burda Başlangıç, Paylaşım, Ara, Ayarlar ve cihazlar dümeleri bulunmaktadır. (8den sonra bunu bende 

kullanmaz oldum şahsen. Bu düğmelere dokunmatik ekranda sağ kenardan İçeri doğru çekme parmak 

hareketi ile, fare ile ise sağ tarafa götürdüğünüzde yani sağ üst köşeye götürdüğünüzde bu düğmeleri 

görebilirsiniz. Bunu anlatmamın sebebi, bir gören ile bilgisayar kullanırken özellikle 8.1 ve 8 

kullanmayı bilmeyen birine bilgisayarı kapattırmak için işe yarayacaktır.   

      

   

11. Başlangıç ekranı hakkında temel bilgiler   
Başlangıç ekranını önceki konudada ucundan köşesinden ele aldık. Biraz değerlendirelim ve detaylıca 

bakalım. Başlangıç ekranı nasıl açılır? Başlangıç ekranı bilgisayarınızın Windows logolu tuşuna 

basarak, bilgisayar açıldığında otomatik olarak ve metro arayüz uygulamalarından birini 

kapattığınızda geri döndüğünüz ekranda açılır. Başlangıç ekranı en hızlı dokumatik ekran ile 

kullanılabilmektedir. Görenler için fare ve dokunmatik ekran pek farketmiyor. Örneğim sıklıkla 

kullandığınız dosyalarınızı, internet sitelerini başlangıç ekranına ekleyebilirsiniz. İnternet sitelerini 



başlangıç ekranına tutturmak için kesinlikle İnternet Explorer kullanmak zorundasınız. Diğer web 

tarayıcıları Windows 8 ve 8.1 ile tam uyumlu çalışmamaktadır. Gezinmekte olduğunuz sayfayı 

başlangıç ekranına eklemek için araşlar menüsünden k harfine basarak veya dolaşma hareketleri ile 

site’yi uygulamalar görünümüne ekle’yi seçin. Site’nin meta bölüünde gözüken yazı kısa yol 

dosyasının adı olarak girilecektir. Bazıları fazlasıyla uzun ve gereksiz olabilir. Bu durumda ben 

google’ın meta bölümünün gereğinden uzun olduğunu farz ederek anlatıyorum. Uygulamayı 

ekledikten sonra başlangıç ekranına Google yazmaya başlıyorum ve zaten tamamını yazmadan 

Google uygulaması diyecektir. Hemen burda aplication tuşuna basarak fare ve ekran okuyucumuzun 

fonksiyonları yardımı ile sağ tıklayarak dosya konumunu aç’ı tıklıyoruz. Bu doğrudan bizi Windows 

gezgininde kısa yol dosyasının olduğu konuma götürecektir ve burda f2 tuşuna basarak kısa yol 

dosyasını istediğimiz gibi adlandıra biliriz. OneDrive kullanarak bu kısa yolları bulutta depolayabilir ve 

bir sonraki Windows oturumunda kullana bilirsiniz. Klavye ile dolaşırken sağ, sol, yukarı ve aşağı 

oklarla bildirim gösteren uygulamaların üzerlerinegeldiğinizde bildirimlerini göreceksiniz. Tab’a 

basarak uygulamalar’ı bulun ve buna boşlukla tıkladığınızda uygulamalarınızı listeleyebilirsiniz.   

Başlangıç ekranının bir diğer özelliğide canlı kutucuklar özelliğidir. Canlı kutucuklar uygulamaların bir 

nevi resmidir, simgeleridir diyebiliriz. Bunlar kullanıcıya hoş görünmek için sürekli hareketlidirler. 

Renklenirler, Küçülürler, büyürler, çekilden çekile girerler; ancak uygulamalar boşu boşuna süslemek 

yerine canlı kutucukları daha fonksiyonel bir işleve kavuşturmak için bildirim ve reklam görüntülemek 

amaçlı kullanırlar. Örneğim: Posta uygulaması İlk sıradaki postanın kimden geldiğini ve konusunu ve 

toplam posta sayısını gösterir. Mağaza uygulaması ise favori uygulamaları gösterir. Kişiler uygulaması 

Bağlanılmış sosyal ağlardaki bildirimleri gösterir.   

Başlangıç ekranını akıllı telefonlarınızın bildirim merkezinin geliştirilmişi olarak düşünebilirsiniz.  

Başlangıç ekranı ile alakalı ayarlar için görev çubuğunda alt+enter yapın veya denetim masasına girin 

ve aramaya başlangıç yazın. Tab ile görev çubuğu ve gezintiye girin. Ctrl+tab ile gezinti seknesine gelin 

ve burda bir takım ayarları düzenleye bilirsiniz. Burda Metro arayüz uygulamalarını kapattığınızda 

başlangıç ekranı açılmasın istiyorsanız ve bilgisayar açıldığında doğrudan başlangıç ekranını görmek 

istemiyorsanız ayarları düzenleye bilirsiniz. 

         



12. Ayarlar ekranı hakkında temel bilgiler   
   

Windows+ı ile ayarlar ekranını açtığınızda sizi bir tanıdık karşılar, denetim masası. Denetim masası 

7’de alışık olduğunuzdan farklı değil. O yüzden istediğiniz gibi hasret giderin. Sadece o 8.1’de biraz 

daha büyüdü ve yeni özellikler kazandı. Kurcalayarak bunları zaten bulacaksınız. Aşağı indiğimizde 

kişiselleştirme ile karşılaşıyoruz. Bu masa üstü simgelerini, tema görünümünü ve diğer Windows 

özelliklerini özelleştirebileceğimiz bir yer. Zaten tıkladığınızda size tanıdık gelecek. Kişisel bilgisayar 

bilgisini bulduk aşağı ok ile. Bu bir kısayol diyebilirim, laf aramızda kişiselleştirme’de bir kısayoldu. Bu 

sistem ve güvenlik içersindeki sistem kısmına kısa yoldur. Ordan edindiğiniz bilgileri burdanda 

edinebilirsiniz. Bir aşağı inelim yardımı göreceksiniz. Bu yardım ve destek aslında Bildiğiniz üzere 

Windows+F1 ile de açabilirsiniz bunu. Bir aşağı indiğinizde ağlar geliyor. Bir ağa bağlanmak için burayı 

kullanabilir ve internet bağlantısının olup olmadığını görebilirsiniz. Bir aşağıda bildirimler var. Bu 

bildirimleri bir süreliğine gizlemenizi sağlar. Bir aşağıda Bilgisayar ayarlarını değiştir var. Burda 

bilgisayarınız ile alakalı hızlı ayarlar yapabilirsiniz. Biraz kurcalayın neyin ne olduğunu anlayacaksınız. 

İlerki konulardan birinde burayı kullanacağız zaten. Şimdi tabi ile dolaşalım. Bir kere bastığımızda 

geleni daha önce ele aldık ama ikinci bastığımızda ses düzeyini burdanda değiştirebildiğimizi 

görüyoruz. Bir kere daha bastık parlaklık, bir kere daha bastık bildirimleri kapatabileceğimiz ayar ve 

bir kere daha basınca asıl aradığımız yâre güç seçeneklerine geldik. Burdan bilgisayarı kapatıp, 

yeniden başlatıp, uyutabileceğimizi belirtmiştim arayüz konusunda. En sonundada bilgisayar 

ayarlarını değiştir’i tekrar buluyoruz.   

Ayarlar ile alakalı anlatımımız bu kadar.   

         



13. Yeni gelen hizmetler ve uygulamalar   
   

UygulamalarBu başlıkta Windows 8.1 içersindeki yeni uygulamaları anlatacağız. 

Windows 8 kelimesini burda kafa karışıklığı olmaması için kaldırıyoruz. Daha önceki 

bölümlerde ortak özelliklerden bahsettiğimizden, önce 8 çıktığı için onun adını 

kullandık. Yeni çıkan uygulamaların tamamından ziyade bizim sıklıkla kullanacağımız 

uygulamaları anlattık.   
4.1. Posta   

Posta uygulaması adından anlaşılacağı üzere e posta alışverişi yapmamızı sağlayan bir 

uygulamadır. Ekran okuyucu yazılımlarımızla uyumludur. Microsoft hesabını tanımladığınızda 

Hotmail gelen kutusu otomatik olarak eklenir. Sizler Gmail, Yahu, ve diğer hesaplarınızı 

ekleyerek posta kaynaklarınızı zenginleştirebilirsiniz.   

4.2. Takvim   

Takvim uygulaması adından anlaşılacağı gibi bir takvim olmadan ziyade sosyal ağlardaki 

arkadaşlarınızın doğum günlerini hatırlatmak ve kendisine tanımlayacağınız bildirimleri 

vermekle görevlidir.   

4.3. Kişiler   

Yukarıda belirttiğimiz Posta ve takvim uygulaması kişiler uygulamasının yan 

ygulamalarındandır. Kişiler uygulaması kişilerinizin paylaştıklarını size başlangıç ekranında 

gösterir. Örneğim facebookTa ki arkadaşlarınızın paylaştığı bildirimleri, Twitter hesabınıza 

gelen tweetleri ve bildirimleri gösterir. Bu tarihten sonra yeni kaynaklar eklenebilir.   

4.4. Hava durumu   

Hava durumu konum algılayıcıları üzerinden algıladığı konumun yada sizin seçtiğiniz konumun 

hava tahminlerini gösterir.   

4.5. Haberler   

Seçtiğiniz katagorideki haberleri gösterir. Haber kaynağı olarak ise MSN sayfasındaki haberleri 

kullanır. Dilerseniz mağazadan TRT Haber ve benzeri haber uygulamalarını indirebilirsiniz.   

4.6. Finans   

Finans uygulaması MSN türkiye sayfasındaki ekonomi haberlerini gösterir.   

4.7. Fotoğraflar   

Fotoğraflar uygulaması Bilgisayarınızdaki fotoğrafları görüntülemenizi sağlar; ancak Windows   

7’den alışık olduğumuz Windows fotoğraf görüntüleyicisi yerli yerinde. Bunuda 

kullanabilirsiniz.   

4.8. Müzik   

Bilgisayarınızdaki müzikleri oynatmak için mini bir müzik çalardır; Ancak nedense benim bu 

uygulamaya içim ısınmadı.   

4.9. Video   

Bu uygulama müzik uygulamasına benzer sadece adı üzerinde video oynatmak için yazılmıştır. 

Windows media player halen yerli yerinde kullanmak isteyenler için. Müzik, video, Windows 

media player gibi varsayılan Microsoft uygulamalarını kullanmanız şart değil. Önceki 

sürümlerde kullandığınız programları yeni sürümleri ile kullanmaya devam edebilirsiniz.   

  4.10.   Mağaza   

Mağaza uygulaması ile ücretli yada ücretsiz olarak, kitap ve uygulama seçenekleri arasından 

istediğinizi indirebilirsiniz. Şuan itibari ile 256 000’den fazla içerik mağazada bulunmaktadır. 



Önemli hususlar: Bu uygulamalarda okuma yapacağınız yerlerde ekran okuyucunuzun yazma 

modunu kapatın, okumanız bittikten sonra geri açın. Bu uygulamaların ara yüzü html ile 

hazırlanıyor sanırım. Ekran okuyucunuz sizin O an yaptığınız işlemin dışında kalan alanlara 

kaymanızı engellemek için yazma modunu açarak hareketlerinizi kısıtlıyor. Bu sorun ekran 

okuyuculardan değil, üreticilerin uygulamalara özen göstermemesinden kaynaklanmaktadır. 

Bazı uygulamaları anlatmadık; Çünkü bunlar ekran okuyucumuzla kullanamadığımız 

uygulamalardı. Bu uygulamaların ayarlarına normal ayarlar kısayolunu yani Windows+ı 

kısayolunu kullanarak erişebilirsiniz..  

Herhangi bir metro arayüz uygulamasını kaldırmak için: Uygulamalar görünümünden veya 

başlangıç ekranın’dan uygulamayı bulun ve üzerinde aplicaton yani uygulama tuşunabasarak 

sağ ok ile kaldır’ı bulun ve iki kere enter’e basın. İkinci kez basmamızın sebebi bize gerçekten 

kaldırmak isteyip istemediğimizi sormaktadır.   

   

Hizmetler   
   

Windows 8.1 ile Yenilenen ve yeni gelen hizmetleri ele alacağız bu bölümde.   

OneDrive:   

Bu microsoft’un kullanıcılarına sunduğu bir bulut servisidir. Önceki adı SkyDrive’dir. Bilgisayarınızdaki 

Windows 8.1 güncelleme almamış ise adı bu şekilde görüneceği için bu adını verme ihtiyacı duydum.   

Bu belirttiğimiz üzere bir bulut servisidir. Dosyalarınızı, uygulamalarınızı ve ayarlarınızı 

yedekleyebilirsiniz. Bunları başka bir cihazda yada herhangi bir sebepten dolayı bilgisayarınızı 

sıfırlamak zorunda kaldığınızda Microsoft hesabınızı tanımlayarak tekrar eşitleyebilirsiniz. Buluta 

attığınız dosya tabletinizde, telefonunuzda yani tüm android, İOS ve Windows fon cihazlarından 

erişilebilir olacaktır. Diğer cihazlardan erişme noktasına gelince, Windows fon için Microsoft hesabını 

tanımlamanız yeterli; Ancak İos ve Android için OneDrive uygulamalarını indirmelisiniz. Bu hizmet 

Microsoft hesabının tanımlı olmasını gerektirir. Şu an itibariyle Microsoft ücretsiz olarak 15 Gb’lik 

OneDrive alanı vermektedir; ancak ücreti mukabilinde daha geniş bir alan satın alabilirsiniz. Tarifeler 

ile alakalı bilgileri Microsoft’un sayfasından bulabilirsiniz. Şu günlerde bazı üreticiler ürünlerini satın 

almanız halinde ücretsiz OneDrive alanı hediye etmektedir. Buna bir örnek isterseniz 2 tane pc 

üreticisi ürünlerini almanız halinde biri 1 Tb bir diğeri ise 500 Gb ek OneDrive alanı hediye etmektedir.  

Dosya geçmişi:   

Disk arızaları sonrasında dosyalarınızın zarar görmemiş kopyalarını edinebilmeniz için bilgisayarınızın 

sabit diskinde kullanıcının erişimine kapalı bir alan oluşturur ve dosyalarınızın kurtarma kayıtlarını 

belli aralıklarla güncelleyerek tutar ve bir arıza durumunda siz el ile veya kendisi otomatik olarak bu 

kayıtları kullanır.   

   

Windows 8.1 sürekli gelişen bir sistemdir. Gün geçtikçe daha iyi durumlara geleceğini umarız.   

      

   

14. Hesaplarınızı ayarlama   
   



Klavuzun başından beri Microsoft hesabından bahsettik; Peki nedir bu Microsoft hesabı? Kişiler 

uygulamasının sosyal hesaplardaki bildirimleri gösterdiğini söyledik; Peki nasıl tanımlayacağız biz bu 

sosyal hesapları? Şimdi gelin isterseniz şu sorularınızı bir aradan çıkaralım. Yavaş yavaş’ta işlem 

yapmaya başlayalım.   

Öncelikle Microsoft hesabını bir tanımlayalım isterseniz.   

Microsoft hesabı Microsoft’un size verdiği kullanıcı hesaplarıdır; yani @Hotmail.com,, 

@hotmail.com.tr, @windowslive.com @outlook.com., @outlook.com.tr. Bu hesaplar Sizin Microsoft 

hizmetlerinden faydalanabilmenizi sağlar. Elinizde bir Hotmail, ve Outlook hesaplarından birinin 

olduğunu ve çalışır durumda olduklarını varsayarak işleme devam ediyorum. Dur birdakika benim 

hesabım yok yada alalı uzun zaman oldu çalışıyor mu emin değilim diyorsanız bende size derim ki:   

www.hotmail.com    

adresine girip oturum açmayaçalışarak hesabınızın çalışıp çalışmadığını test edin. Çalışırsa sıkıntı yok; 

ancak çalışmaz yada hesabınız yoksa bir hesap oluşturmak zorundasınız. Şunu söyleyeyim güvenlik 

kodu facia’sı orada da var. Üstelik resimdeki karakterleri giriniz diyor. Buna önce bir çözüm bularak 

işe başlayın. Yanınızda bir gören bulundurun yada başka bir çözüm. Biraz da sabır gerekli; Çünkü 

Microsoft’tan hesap almak gümrükten mal geçirmek kadar zor; ayrıca windowslive.com Windows 

8.1’in kullanıcı hesabı olamıyor. Yukarda belirtmemizin sebebi Windows live’de bir Microsoft 

hesabıdır. Bir Windows live hesabı var ise bunu Windows 8.1 kullanıcı oturumu olarak 

tanımlayamazsınız; dolayısı ile sizede yukardakiadımları rahatlıkla tamamlayınız diyebilirim.  

Elimizde bir Microsoft hesabı var diyelim ve devam edelim. Yukardaki dertten muzzarip arkadaşlar 

önce Microsoft hesabı alma işini tamamlamış olmalı. Hesabımızı tanımlama yöntemlerine gelince. 

Dilerseniz bilgisayarımıza Windows 8.1 kurarken, Dilerseniz yeni aldığımız bilgisayarımızı ilk 

açtığımızda yada bilgisayar açık çalışıyorken bunu yapabiliriz.   

4. Bilgisayarımıza Windows 8.1 kurarken:   

Kurulum adımlarının sonuna doğru geldiğimizde bilgisayarımız kablolu olarak internete 

bağlıysa bir şey yapmadan; eğer Wifi ağınız var’sa bilgisayar ağ arama işlemini bitirdiğinde 

modeminize bağlanarak devam ettiğinizde sizden Şimdi hesabınızı tanımlayacaksınız başlıklı 

bir pencerede eposta adresiniz ve parolanızı soracaktır. Oraya bilgilerinizi hiç çekinmeden 

girdikten sonra doğrulama adımı çıkarsa bunu şuan yapamam deyip geçebilirsiniz.   

5. Bilgisayarı yeni aldığınızda hesabınızı tanımlarken:   

Yeni bir bilgisayar aldığınızda bu sıfır bir makine ise muhtemelen 8.1 ile beraber gelir. 

Mağazada, bilgisayarcıda veya evde bilgisayarınızı ilk açtığınıda sizi markanızın özelleştirdiği 

muhteşem bir hoşgeldiniz ekranı ve bilgi sahibi olmadan bu bilgisayar bozuk galiba 

diyeceğiniz yada bi ton iş çıktı diyeceğiniz bir ekran çıkacaktır. Hiç endişeye kapılmadan 

internete bağlayın. Yukardaki anlatıldığı gibi epostanızı ve parolanızı girip kurtulun.   

6. Bilgisayar açık çalışıyorken tanımlama:   

Bilgisayara daha önceden yükleme yapılmış ve sade bir oturum varsa, bilgisayarınızı 

bilgisayarcıdan aldıysanız ve hazır kullanmaya başlasınlar diye verildiyse bu durumda 

mecburen hizmetleri kullanmak istiyorsanız Microsoft hesabını tanımlamak zorundasınız. 

Şimdi nasıl yapılıyor bakalım.   

Windows+ı ile ayarlar’ı açalım,   

Aşağı ok yardımı ile yada tab ile bilgisayar ayarlarını değiştir’e girelim,  Tekrar 

aşağı oklar ile hesapları bulup enter ile seçili yapalım,   



Tekrar tab ile bir Microsoft hesabına bağlan’ı bulup enter ile seçelim.   

Burdan sonra bizden bildiğimiz adımlar olan e postamızı ve parolamızı girmemizi isteyecektir. 

Önce ilk alana epostanızı, ardından tab’a basıp parolayı yazın ve enter’e basın. Boşuna tab ile 

oturum aç bağlantısı yada düğmesini aramayın çünkü yok. Bu durumda enter’e basmaktan 

başka şaremiz yok. Gene doğrulama isterse bu adımı geç demelisiniz.   

Ardından gelen ekranda ileri yi, sonra da geç’i tıklayıp ekranın kapanmasını bekleyin. Ekran 

kapanıp tekrar ayarlara döndüğünde işlem tamamdır.   

Bundan sonra bilgisayarınız açılırken parola istediğinde e postanızın parolasını girerek 

açabilirsiniz. Şu detayı unuttuk, 3. Adımı uygulayan arkadaşların bilgisayarında daha önceden 

parola varsa ilk adımda o parolayı girmek zorundalar; yani bir Microsoft hesabına bağlan’ı 

tıkladıktan sonra sizden geçerli parola istenecektir.   

Artık posta hesabınızda, kişilerde ve takvimde Microsoft hesabınızdaki kişiler var. Şimdi kişiler 

uygulamasına FaceBook’u ekleyelim.   

Başlangıç ekranına ve tab ile uygulamaları bulup oraya girelim. Ordan kişiler’i bulup açalım. 

Tab ile bağlı hesaplara girip burdan hesap ekle’yi bulalım. Daha önceden MSN ve FaceBook’u 

birleştirmiş olanlar şimdi bağlan’ı tıklayabilirler. Bundan sonrası Bildiğiniz Face’ye giriş işleri. 

Sizden izin istendiğinde ise onay vermektir. Aynı adımları takip ederek twitter hesabınızı da 

ekleyebilir ve tweetlerigörebilirsiniz.  

    Posta uygulamasına hesap ekleme mevzusu’da şöyle:   

Başlangıç ekranından posta uygulamasını açınız. İlk defa açtıysanız tabi ile dolaşarak evet’i 

bulun yada ayarlar’ı açın yukarı ok ile hesaplar’ı bulup boşluk’la tıklayın. Açılan alanda ilk 

olarak geri düğmesini göreceksiniz. Birkez tab’a basıp şimdilik sadece hotmail’in olduğu 

listeyi, Tekrar tab’a basıpHesap ekleyi tıklayınız. Burda Gmail ve yohu’yu bulamıyorsanız 

güncelleme almanız gerekir. Beklemeye tahammülünüz yoksa Kişiler uygulamasını kaldırıp 

mağaza dan tekrar indiriniz. Burdan istediğiniz hesabı seçin, aradığınız yoksa diğer hesaplara 

bağlan’ı tıklayın. Bundan sonrası posta sunucusunun yardımnına bakarak veya İnternette 

arama yaparak edinebileceğiniz bilgiler sonrasında sürdürülecek adımdır. Gmail ve yahu 

noktasında sadece Eposta adresiniz ve parolanızı girdikten sonra gerekli durumlarda onay 

vermekten ibarettir.   

      

   

15. Bilgisayarımızın donanım bilgilerini görelim   
   

Hepiniz şunu demişsiniz. Tabi benim gibi meraklıysanız önceden sistem bilgisi vardı, biz burdan 

bilgisayarın özelliklerine bakardık. Aradım aradım bulamıyorum  bu nerde kardeş. Madem öyle gelin 

bulalım. Hatırlarsanız onun adı sistem bilgisiydi. Önce bir başlangıç ekranını açalım ve oraya sistem 

bilgisi yazalım. Boşuna ümitlenmeyin çıkmayacak. :) Ben bunu neden yaptırdım çünkü azıcık 

tecrübekazanalım diye. Bu çıkmadı ama başka şeylerde çıkmayacak değil her şeyi burda aramayı 

denemelisiniz. Asıl konumuza dönelim. Şimdi eskeyp ile başlangıç ekranına dönelim. Başlangıç 

ekranına gelene kadar basmamız lazım ama kaza ile kapatırsanız sıkıntı yok yeniden açabilirsiniz. 

Buraya yönetimsel yazarak yönetimsel araçların çıkmasını sağlayalım. Adını duyar duymaz enter’e 

basmayı çünkü seçili değilse sizi arama sonuçlarına atar. Bu durumda aşağı ok ile seçili yapın. Kazasız 

belasız bunu açtıysak “S” harfi ile sistem bilgisini bulabiliriz. Burdan sonrası zaten bildiğiniz gibi.   



Önceki sürümlerdeki raporlama hizmeti bunda doğrudan yok. Performans ve kaynak izleyicilerinin 

raporlarını değerlendirebiliyorsanız sıkıntı yok.   

         



   

16. Artık bakım zamanı   
   

Sadece bu klavuzdaki adımları bile takip etmiş olsanı. Bir gün içersinde bunları yapmanız ve hazır el 

değmişken birde otomatik bakımı ayarlamak ve birazda elle bakım yapmak gerektirir. Başlayalım 

isterseniz.   

Önce denetim masasını açıp aramaya “otomatik” yazalım.   

Tab ile dolaşırken otomatik bakım ayarlarını değiştirin diye bir şey göreceksiniz.   

Buna tıklayıp Açılan pencerede bilgisayarınızın açık olduğu bir saat seçiniz.   

Otomatik bakım tamam şimdi tekrar yönetimsel araçları açalım ve Sürücüleri Birleştir ve İyileştir’i 

bulup tıklayalım. Bu bildiğiniz disk birleştirme. Burdan zamanlama ayarlayın. Birkezde el ile 

birleştirme yapın. Yalnız SSD kullananlar birleştirme yapmasınlar. Yönetimsel araçlardaki son içimiz, 

disk temizleme.   

Onuda açıp öncekinde alışık olduğunuz gibi kullanın. Bunu başlangıçtanda açabilirsiniz. Başlangıç 

ekranında “disk” yazdığınızda gereksiz dosyaları silerek disk’te yer açın ayarı diye bir’şey göreceksiniz. 

Bu disk temizlemedir.   

Bakım tamam ayda bir disklerinizi el ile birleştirin Gene uyarıyorum SSD kullananlar birleştirme 

yapmasınlar.   

      

17. Önceden sıklıkla kullandığınız ama adı değişenler   
   

Bu başlık Windows 8.1E geçtikten sonra önceden sıklıkla kullandıkları fonksiyonların adları değiştiği 

yada yerleri değiştiği için bulamayanların derdine derman olması üzere hazırlanmıştır. Çoğu şey’i 

arama ile bulabilyorsunuz zaten; biz sadece arama ile bulamadıklarınızı anlatacağız.   

Sistem geri yükleme:   

Adı halen aynı; ama aramalarda çıkmayan kaçağımız’ı bulmak için önce denetim masasına girelim.   

Aramaya “sistem” yazalım.   

Tab ile dolaşırken Geri yükleme noktası oluştur diye bir şey bulacaksınız. Artık tanıdık geldi sanırım, 

Kaçağımızı çembere sıkıştırdık artık. Buraya girelim ve bir kez tab’a basalım artık kaçağımızın 

üzerindeyiz. Burda enter’e bastığımızda sistem geri yükleme emrinize amade.   

Sistem bilgisi:   

Daha önce kendisinin yerini gösterdik; ama gene hatırlatalım. Kendisi yönetimsel araçlarda.   

Disk birleştirme: Kendisinin adı değiştiği için ya yerini karıştırır, yada adını unuturuz. Sürücüleri 

Birleştir ve İyileştir oldu yeni adı. Kendisini yönetimsel araçlardan, Başlangıca sürücü yazarak ve 

önceki Windows sürümündeki gibi Bir yörel disk’in üzerinde özellikler’i açarak araçlar kısmından 

bulabiliriz.   



Windows Kkurtarma disk’i oluştur:   

Bunun yeri pek değişmedi ama bulmak zorlaştı denetim masasından. Tabi arama’yı kullanmıyorsanız 

daha önceden. Biz işi iyice basitleştirelim. Başlangıç’a kurtarma yazın ve aşağı ok ile kurtarma 

sürücüsü oluştur’u tıklayın. Bu özellik Üreticinizin bilgisayarınıza bıraktığı kurtarma dosyalarını da 

kopyalamanıza yardımcı olur.   

 

18.  Görev yöneticisi 
Windows görev yöneticisi tamamen bambaşka bir konu değil aslında. Daha önceleri sistem 

yapılandırma ile yaptığımız başlangıç uygulamalarını kapatma yetkisi buna verilmiş ve daha sade bir 

arayüze sahip. Çok farklı değil; ancak daha önce görev yöneticisi ile muhattap olmadıysanız bu biraz 

bu ne ya durumu olabilir. Ctrl+shift+esc ve ctrl+alt+del kombinasyonu ile açabilirsiniz. Burası çok daha 

sade diğer sürümlere göre. Özellikle Windows 7 ile sadelikte kıyaslanamaz bile. Burda bir uygulamayı 

seçin ve sağ tık le görevi sonlandıra bilirsiniz. İlk etapta sadece aktif uygulamalar görünür ama iki kere 

tab’a basın ve Diğer ayrıntılar’ı tıklayın. Bu sayede Windows hizmetleri dahil tüm fonksiyonları kontrol 

ede bilirsiniz. Normailde diğer fonksiyonlar diğer sürümler ile aynı Sadece başlangıç seknesi var. 

Burda aynı listeleme mantığı ile başlangıçta çalışan uygulamayı bulup sağ tık ile sonlandırabilirsiniz. 

 

19. Dikkat edilmesi gerekenler   
   

Bilgisayarınızı Kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri anlatıp bildiğiniz yada heryerden bulabileceğiniz 

genel bilgiler yerine sadece Windows 8.1’e özel önlemleri anlatmakta fayda var. Bildiğiniz üzere 

Microsoft hesabı kullanarak oturum açma özelliği geldi bu sürümle beraber. Bu çok fazla avantaj 

getirsede biraz da tedbir gerektiriyor. Bilgisayarınıza çok fazla hacker saldırısı oluyorsa, Asla kişisel 

hesabınızı tanımlamayın. Sırf bilgisayar kullanmak için bir eposta alabilirsiniz. Güçlü ve güncel bir 

antivüris yazılımı kullanmalısınız. Çünkü Windows 8.1 le beraber saldırı yöntemleri de değişeceği için 

antivürislerinizin güncel olması gerekir. Windows’ta oturum açmak için kullandığınız oturumunuz ile 

fazla cihazda oturum açmayınız. Özellikle güvenilir olmayan bilgisayarlarda. Bu hesaplarda ücretli 

ürün alırken kredi kartı bilgilerinizi, ziyaret ettiğiniz web sayfalarınızı falan depolamak 

durumundasınız ve bu bilgileriniz güvenilir olmayn bir bilgisayarda kötü amaçlı kişiler tarafından 

kolaylıkla ele geçirilebilir. Mutlaka Microsoft hesabınıza güvenilir bilgisayar ve Telefonla doğrulama 

seçeneğini ekleyiniz. Başlangıç ekranı özelliğini kaldıran uygulamalar neden tehlikelidir sorusuna 

gelince, bu programlar Windows üzerinde tam denetim hakkı ile kurulurlar. Bu yüzden antivürisler 

yaptıklarını yetki alanı ihlali olarak görmnezler. Bu durumda bilgileriniz sızdırılabilir veya vüris 

saldırısına maruz kalabilirsiniz. En basitinden Programın bilgisayarınıza vüris servisi yapması, 

Antivürisinizin bunu farkedip harekete geçmesi durumunda bilgisayarınız’da antivüris ve program 

arasındaki işlem yoğunluğundan dolayı yavaşlayabilir. Kısacası ya kişisel bilgisayarınızı tamamen 

kişisel kullanın. Yada Kurum işleri için ayrı, kişisel için ayrı oturumlar oluşturun. Bilgisayarınızı açmak 

için kullandığınız hesabın şifresini özenle koruyun.   

        

   

         



Ekstra sorularınız için: 

Olcay.aschi@gmail.com 

Olcay.ashchi@gmail.com 

Olcay.aschi@yandex.com 

Eposta adresimdir.   
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