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Sunum     
     

Merhaba! 

Windows 10’u sade ve anlaşılır bir anlatım ile tanıtmaya çalışacağım. Burada bulacağınız bilgiler 

Microsoft’un Başlarken uygulamasında yer verdiği bilgileri tekrarlayan bilgiler değil, makine başına 

oturmadan önce işinize yarayacak püf noktaları olacaktır. 

 Windows 10’un geliştirildiği, 2014 yılında halka duyuruldu. Beraberinde, 2014 Ekim ayında bir 

ön izleme süreci başladı. Bu süreç ile beraber İnsider adı ile bir test programı da başlatıldı Bu test 

programı ilk etapta, Windows 10’un son kullanıcıya ulaşmadan önce test edilmesi ve hatalarının 

düzeltilmesini hedeflemiş; Windows 10’un piyasaya çıkması ile beraber ise sisteme yapılacak olan 

güncelleştirilmelerin aynı test sürecine tabi tutulması için varlığını sürdürmüştür. Bu sürece öncelikle 

bir  insider oturumu açıp, gerekli yükleme imajını bilgisayarınıza kurduktan sonra, gelen 

güncelleştirmeleri yükleyip, görevleri tamamlayarak sonuçların Microsoft tarafından incelenmesini 

sağlamak suretiyle katılırsınız. Tabi bu kendince riskleri barındırdığı için İnsider topluluğu sayfasındaki 

sözleşmeyi dikkatlice okumanız ve oradaki kriterlere uyuyorsanız işlemi yapmanız gerekir. 

 

İnsider programı web sayfası için tıklayın: 

 

 Bir görme engelli için ise risk sadece sistemde değil, ekran okuyucu yazılımların da gelişen yeniliklere 

uyum sağlayıp sağlamaması önemli bir risktir. Bu kılavuz Bir insider sürümünün incelemesi 

olmayacak; son kullanıcıya sunulan sürümün kullanımında yardımcı olması için hazırlanmıştır. 

  Daha önce 1511 sürümü için bir kılavuz hazırladım. Bu halen varlığını korumaktadır. 

Bu kılavuzu isterseniz yükseltmeden önce, isterseniz de yükseltmeden sonra okuyabilirsiniz. 

Yükseltmeden önce okumanız bazı riskleri en aza indirgemenize yardımcı olacaktır. 

  İçerikte Windows 10’un bu sürümü ile gelen yenilikleri ve kullanım alışkanlığını 

etkileyen değişiklikleri incelemeye çalışacağım. Tüm bu süreçte ekran okuyucu ayrımı gözetmeksizin 

hareket edeceğimi belirtmek isterim. 

https://insider.windows.com/


  Belge içerisinde Başlık seviyeleri önemli atlama noktalarıdır. Bu noktalar ile Kılavuz’un 

başına, konularına ve konuların alt başlıklarına erişimi kolaylaştırmaya çalıştım. Kılavuzun başı için 1. 

Seviye, konular için 2., konuların alt başlıkları için 3. Seviye başlıkları kullandım. Kılavuzu bu düzende 

okumak için ekran okuyucunuzun web ara yüzünde dolaşmayı sağlayan imlecinin çalışabildiği bir 

uygulama kullanmalısınız. Adobe reader, Office Word 2013-2016, web tarayıcıları ve diğer 

uygulamalar kullanılabilir. Düz bir okuma deneyimi sunan E-kitap okuyucu uygulamalar da bu 

kitapçığı okuyabilirler. 

  Bu kitapçık ile Windows 10’u keşfederken, iyi eğlenceler dilerim. 

Olcay Aşçı 

 Gelişen teknolojileri takip etmeyi seviyorum ve yeni teknolojileri keşfedip, nerelerde nasıl 

kullanılabileceğine dair senaryolar geliştiriyor yâda geliştirmeye yardım ediyorum. Tüm bunların 

ötesinde bildiklerimi paylaşmak ve başarı hikâyelerine yol açmak için elimden geleni yapıyorum. 

  



Giriş 
 

  Windows 10 daha önce ’den alışılan deneyimi, yüksek teknoloji ile buluşturmayı 

hedefliyor. Tüm bu birleşimden edinilen birikim ise diğer Microsoft teknolojileri ile birleştirilip, 

zenginleştirilmeye çalışılıyor. Mobil cihazlar, yapay zekâ içerikli projeler ve dahası… Windows 10 bu 

deneyimin adı gibi. Aslında arayız olarak diğer işletim sistemlerinden çokta farklı birşeyler 

sunmadığını düşünüyor olabiliriz ancak; teknoloji ve yapılan geliştirmeler sayesinde ara yüzün 

altındaki dünya biraz farklı. 

  Windows 10 beraberinde yeni atılımları da getirdi. Mobil uygulama çılgınlığını 

bilgisayar ve diğer cihazlara taşıyan Universal app; yani evrensel uygulama. Telefon özelliği olan 

bilgisayarlar ve birbirini tamamlayan kullanıcı deneyimini sunmayı hedefleyen continium teknolojisi 

sadece birkaç tanesi. Daha şimdiden ana çekirdeğin aynı olması sayesinde tüm ekosistem cihazları 

aynı anda güncelleme alabiliyor. 

  Tamamını kullanmak isterseniz, Windows 10’da iş yerinizde çalışırken eğlenceye de 

bir pencere açabilir, telefon olarak aldığınız cihazı bir anda klasik bir bilgisayar gibi kullanabilir, 

kortana’ya ip adresiniz gibi işe yarar bilgilerden erkek arkadaşın var mı gibi eğlenceli sorulara kadar 

sorabilirsiniz. Maksat, tüm cihazları aynı aşinalıkla kullanmanızı sağlamak.  Şunu gönül rahatlığı ile 

söylüyorum ki hiç olmadığı kadar sezgisel. 

  



 

Kısa yol tuşları 
 

Bu bölümde ilk etapta işinize yarayacak temel kısa yol tuşları bulunmaktadır. Daha fazlası için 

başlarken uygulamasına başvurun. 

Windows’a: 

Bildirim merkezi: 

Windows+w: 

Windows ink çalışma sayfasını açar. 

Windows+q: 

Arama. 

Windows+ı: 

Ayarlar. 

Windows+u: 

Erişim kolaylığı. 

Windows+h: 

Paylaş. 

Windows+p: 

Yansıtma. 

Windows+k: 

Cihazlar. 

Windows+x: 

Bir dizi seçenekleri bulunduran menüyü açar. 

  



 

Başlangıç ekranı 
 Başlangıç ekranı, Bilgisayarı kullanırken ihtiyaç duyabileceğiniz elemanları bulunduran bir merkezdir. 

Tüm uygulamalar, gezinti ve sabitlenmiş uygulamalar bölmeleri başlangıç ekranın bölümleridir ve bu 

bölümler arasında tab ile dolaşabilirsiniz. 

 

1. Tüm uygulamalar bölmesi: Burası tam ekran halinde görüntülenir. İlk anda odaklandığınız bir 

arama kutusu olup, aşağı oklar ile uygulamalar arasına girebilirsiniz. Uygulamalar baş harflerine 

göre gruplandırılmıştır. Örneğim: Mağaza, müzik gibi uygulamalar, m grubunda. Gruplara atlamak 

için ilgili harflere basabilirsiniz. İstediğiniz uygulama ve uygulama klasörünü enter ile açabilir, 

uygulamaya kaldır, dosya konumunu aç gibi komutları vermek için sağ tık yapabilirsiniz. 

Uygulamayı yönetici olarak çalıştırmak isterseniz, sağ tık yaptıktan sonra diğere giriniz. 

2.  Gezinti bölmesi: Burası son konumlar ve eklenenler ile beraber, ayarlar ve en altta aç kapa 

düğmesini bulundurur. Aç-kapa bilgisayarı kapat, yeniden başlat ve uyku seçeneklerini 

bulundurur. 

3.  Sabitlenmiş uygulamalar bölmesi: Burası başlangıç ekranına sabitlenmiş, varsayılanda canlı 

kutucukların eklendiği bölmedir. Canlı kutucuklar ise uygulamaların tanıtım ve uyarılarını içerir. 

Bunlar posta için okunmamış mail bildirimi vs. 

  



 

Ayarlar      
Windows kombinasyonu veya başlangıç ekranından buraya ulaşabilirsiniz. İlk etapta bir arama kutusu 

ile karşılaşırız. Burada her hangi bir arama yapabiliriz.      

Örneğim: Otomatik yazıp ilgili sonuçları listeleyebiliriz. Bu fonksiyonellik denetim masasından daha 

rahat bir ayar ekranının olduğunu düşündürüyor. 

 Öğeler bir tablo misali sıralandığından tercihiniz çoğunlukla aşağı yukarı oklar ile dolaşmak 

değilde; sağ sol oklar olmalı. Şu tarih itibariyle nvda jaws gibi ekran okuyucular arama sonuçlarının 

listelenmesi noktasında sıkıntıya girebilirler. Ben bu kılavuzu yazarken bu fonksiyon en iyi narrator ile 

çalışıyordu. 

 İlk açtığımızda ayarların ana sayfası ile karşılaşırız. Bu sayfadaki her bir öğe ve içerikleri 

aşağıda var. Sıralama rastgele yapılmıştır. 

Not: Ayarlar aşağıda ana başlıkları verilen kategorilerden oluşur. Bu kategorilerden birini seçip 

kategorinin içerdiği ayarları da enter ile seçip tab ile özelleştireceğiniz kontrollere ulaşabilirsiniz. 

Bazen nvda için nesne dolaşımı, jaws için dokunmatik imleç ve narrator için önceki ve sonraki öğe gibi 

yan imleçlere başvurmak gerekli olabilir. Etiket konumları farklı olduğundan tab veya Shift+tab ile 

dolaşırken butonların sadece adlarını duymanız olası. Bu yan imleşler sayesinde ne ile ilgili olduklarını 

da duyabilirsiniz. 

 

Sistem      

1. Ekran:      

Ekran görüntü ayarlarını özelleştirebileceğiniz, cihazı harici ekrana yansıtabileceğiniz bir yer.      

2. Bildirimler ve eylemler:      

Burada bildirim merkezinde hangi hızlı ayarların görüneceğini ve hangi özellik ve uygulamaların 

bildirim verebileceğini seçebilirsiniz. Burada ekran okuyucunuzun seslendirdiği basılı ifadesi 

işaretli anlamına gelir. Örneğim bildirim merkezini açtığınızda bluetooth basılı diyorsa bu 

bluetooth açık demektir. Bildirim merkezine tablet modu, bluetooth açma kapama, wi-fi açma 

kapama gibi hızlı eylemleri eklemek veya silmek isterseniz, burayı kullanabilirsiniz. 

3. Uygulamalar ve özellikler      

Burayı ben şimdilik program ekle ve kaldır gibi görüyorum. Bunu enter ile seçtikten sonra tab ile 

gerekli düzenlemelerin olduğu alanlardan geçip programların listesine ulaşmak ve birini seçip 

kaldırmak mümkün. Örneğim her hangi birini enter ile seçtim. Tab ile kaldırı buluyorum ve 

tıklıyorum. Burada yeni olan, uygulamayı seçtikten sonra gelişmiş seçenekler düğmesi var. Buraya 

tıklarsanız destekleyen uygulamalarda sıfırlama fonksiyonunu görürsünüz. Bu, şu işe yarar: Ola ki 

bir uygulama da sıkıntı var, oturum açma verileri dahil verileri silmek istiyorsunuz; İsteğiniz buysa 

burası derdinize derman olacaktır. Ek olarak isteğe bağlı özellikleri buradan yönetebilirsiniz. 



4. Çok görevli:      

Burada bilgisayarınızı çok görevli olarak kullanırken pencereleri nasıl düzenleyebileceğinizi ve 

hangi pencereleri görüntüleyebileceğiniz ile alakalı ayarları yapmanız mümkün.      

5. Tablet modu:      

Tablet moduna geçme ayarları ve tablet modundayken görev çubuğundaki simgelerin 

görüntülenip görüntülenmeyeceği ile alakalı bir ayardır burası. Size tavsiyem bunu seçip oturum 

açtığımda alanına gelip masa üstüne geçi işaretleyin. Ola ki yanlışlıkla tablet moduna geçerseniz 

bildirim merkezinden de kapatabilirsiniz ama bilgisayarı yeniden başlattığınız dada 

kurtarabilesiniz. Tablet modu nedir derseniz: bilgisayarınıza dokunmatik bir giriş aygıtı 

bağlandığında Windows kendini tablet moduna alarak tablet bilgisayar kullanmanız için gerekli 

ayarları uygular.      

6. Pil:      

Pil tasarrufu bilgisayarınızın belli bir pil yüzdesine ulaştığında ekran parlaklığı ve bildirimlerin 

filtrelenmesini sağlayan fonksiyonlar içerir. Buradan hangi uygulamanın ne kadar pil tükettiğini de 

takip edebilirsiniz. 

7. Güç ve uyku:      

Burada denetim masasında güç seçeneklerinde yapabildiklerinizi yapabilirsiniz.      

8. Depolama:      

Kullanıcı klasörünüzdeki öğeleri, uygulamalarınızı ve diğer otomatik verilerin var sayılan 

konumunu el ile seçebilirsiniz. Örneğim resimler klasörünün ve içeriğinin (D) sürücüsünde 

depolanması gerektiğini seçebilirsiniz. Bu bir nevi cep telefonlarımızdaki hafıza kartı ve telefon 

depolama seçenekleri gibidir.  Not: Eğer belgeler, resimler gibi alanlar için OneDrive’i seçerseniz 

bilgisayardan veya kullanıcı klasörlerinden ilgili klasörlere girdiğinizde OneDrive’deki klasöre 

gidersiniz. Bu durumda eğer kullanıcı klasöründeki belgelere ihtiyacınız olacağını düşünüyorsanız, 

C?users konumundaki sizin klasörünüzden belgelerin masa üstü kısa yolunu oluşturun.    

9. Çevrim dışı haritalar:      

Burada bilgisayarınızda ve tabletinizde çevrim dışı olarak harita hizmetini kullanmanız için 

gereken ayarları yapabilirsiniz; ancak klasik PC’ler için bunun gerekli olduğunu sanmıyorum.      

10. Var sayılan uygulamalar:      

Bu var sayılan programlarla aynı işlevi görür. Burada tab ile her hangi bir görev seçip entere basın, 

ardından bir uygulama seçip tekrar entere basın.      

11.  Bu bilgisayara yansıt: Telefonunuzun ekranını ve bildirimlerini cihazınıza aktarmayı 

sağlar. Not: Destekleyen cihazlarda geçerlidir. 



12. Web siteleri için uygulamalar: Bazı web siteleri için tarayıcının bir uygulama 

başlatabilmesi için gerekli destektir. Örnek olarak bir web sayfasındaki istatistik verileri 

için Excel uygulamasının başlatılması gibi. 

13. Hakkında      

Burada bilgisayarınızın adını değiştirebilir, bitlocker, azure gibi ayarlar yapabilirsiniz.      

 

Cihazlar      

1. Yazıcılar ve tarayıcılar:      

Burada yeni bir yazıcı veya tarayıcı eklemesi yapabilirsiniz; ancak bağlanan cihaz bir cd kurulumu 

gerektiriyorsa veya el ile driver kurmayı gerektiriyorsa buranın işe yarama ihtimali zayıf. 

Üreticinizin verdiği belgeleri, kutu içeriğini ve ilgili web sayfasını kontrol etmeniz, el ile veya exe 

üzerinden kurulum yapmanız gerekebilir. Burayı belki çok amaçlı cihazları tarayıcı ya da yazıcı 

olarak tanımlamak için kullanabilirsiniz.      

2. Bağlı cihazlar:      

Buradan bir cihaz bağlayabilir ve bağlı aygıtın durumunu kontrol edebilirsiniz. 

3. Bluetooth:      

Buradan bir bluetooth aygıtı ekleyebilir, Bluetooth ayarlarını değiştirebilir ve bluetooth açıp 

kapayabilirsiniz. 

4. Fare ve dokunmatik yüzey:      

Buradan fare ve multi pad’ınızın tepkilerini düzenlemeniz mümkün.      

5. Yazma:      

Bazı cihazlar için yazım düzeltmesi yaptırmak isterseniz burayı kullanın. Fiziksel klavyeli cihazlarda 

bu mümkün olmayabilir.      

6. Otomatik kullan:      

Temel otomatik kullan ayarlarını buradan yönetmeniz mümkün.      

7. USB: 

USB ile alakalı bir hata algılandığında bilgilendirilmek istiyorsanız, burayı ziyaret edin. 

     

Ağ ve internet      

1. Wifi:  



Buradan bağlandığınız ağları görebilir, ağları unutturabilir, yeni ağa bağlanabilirsiniz; ayrıca dilerseniz 

Microsoft hesabınıza bağlı tüm cihazlara bağlandığınız ağların bilgilerini paylaşarak, otomatik 

bağlanmalarını sağlayabilirsiniz. 

2. Uçak modu:      

Klasik pc ler için gereksiz ancak tabletler için uçak modunu açıp kapatabilir yada uçak modunun 

hangi iletişim kanallarını etkileyeceğini seçebilirsiniz.      

3. Veri kullanımı:      

Burada wifi, Ethernet ve varsa mobil üzerinden ne kadar veri trafiğinizin olduğunu görebilir, 

depolama ayarlarını düzenleyebilirsiniz.      

4. Vpn:      

Buradan bir vpn’ye bağlanıp diğer bağdaştırıcı ayarlarını kontrol edebilirsiniz.      

5. Çevirmeli:      

Buradan bir çevirmeli ağ kurup bağdaştırıcı ayarlarını düzenleyebilirsiniz.      

6. Ethernet:      

Buradan Ethernet lan seçeneklerinizi kontrol edebilir, ilgili ağ ayarlarınızı düzenleyebilirsiniz. 

7.  Mobil etkin nokta: Cihazınızın internet bağlantısını paylaşmak için burayı 

kullanabilirsiniz. 

8.   Ara sunucu:      

Buradan bir ara sunucu konfigürasyonu düzenleyebilir veya komut dosyasından yükleyebilirsiniz.      

      

Kişiselleştirme      
     

Not: Burada özelleştirme yapabilmek için Windows kopyanızın etkinleştirilmiş, ayarlarınızın 

buluta yedeklenmesi için ise Microsoft hesabınızın doğrulanmış olması gerekir.     

1. Arka plan:      

Arka plan resminizi özelleştirebilirsiniz.      

2. Renkler:      

Arka plan, görev çubuğu ve diğer renk ayarlarını ayarlayabilirsiniz.      

3. Kilit ekranı:      

Buradan kilit ekranı arka plan resminizi, kilit ekranında bildirim verebilecek uygulamaları ve ekran 

koruyucu gibi kilit ekranınızı özelleştirebileceğiniz seçenekler mevcuttur.      



4. Temalar:      

Windows temanızı, masa üstü simgelerini, ses temalarını ve fare işaretçisi görünüm ayarlarını 

buradan düzenleyebilirsiniz.      

5. Başlangıç:      

Buradan başlangıç ekranı ile alakalı düzenlemeleri yapabilirsiniz.      

      

Hesaplar      

1.  Bilgileriniz:      

Buradan bir Microsoft hesabına bağlanabilir, hesabınızı doğrulayabilir veya yerel hesaba 

geçebilirsiniz.      

2. Oturum açma seçenekleri:      

Bilgisayarınızın belli durumlarda tekrar oturum açılmasını istemesini, hesap parolanızı ve 

gerekirse resimli parolayı ayarlayabilirsiniz. Ek olarak, bilgisayarınıza bir pin vererek hesabınızın 

parolasını korumaya alabilirsiniz. 

Not: Daha önceden 7 ve altı Windows sürümü kullanmış olanlar alışkın oldukları parolasız oturum 

açma isteklerine Microsoft hesabının sağladığı avantajlardan vazgeçmeden kavuşabilirler. 

Öncelikle, çalıştır (Windows), başlangıçtaki arama veya cmd’ye     

Netplwiz     

Yazıp enter’e basın. İlk alandaki kullanıcı bu bilgisayarda oturum açmak için bir kullanıcı adı ve 

parola girmelidir yazan yerin onayını kaldırıp tamama basın. Burada sizden parolanızı iki kere 

doğrulamanız istenecektir. Microsoft hesabı tanımladıysanız onu, tanımlamadıysanız normal 

parolanızı ilk önünüze çıkan alana ve sonra tab ile ulaşacağınız onay alanına yazıp enter’e basın.     

3. İş yeri veya okula eriş:      

Buradan bir okul veya işyerinin domain sunucusuna bağlanabilirsiniz.    

4. Aile ve diğer kullanıcılar:      

Bu seçenek ile bilgisayarı ortaklaşa kullanmak üzere birkaç hesap ekleyebilir ve bu hesapları 

yönetebilirsiniz. 

5. Ayarlarınızı eşitleyin:      

Buradan yapmış olduğunuz Windows ayarlarını buluta aktarıp daha sonraki Windows 

oturumunda geçerli olmasını sağlayabilirsiniz. Bu özelliğin çalışması için Microsoft hesabınızı 

doğrulamanız gerekir.      

      



Zaman ve dil      
Burada tarih ve saat, bölge ve dil ve konuşma ayarları bulunur. 

Tarih ve saatten saat ayarlarınızı, Bölge ve dilden konum ve Windows dilini, Konuşmadan ise 

konuşma tanıma ve sentezleyici ayarlarını yapabilirsiniz. Nihayet tolga sesi ise bir Türkçe ses olarak 

gelmiş durumda.      

 

Erişim kolaylığı      

Ekran okuyucusu: 

Narrator’u açıp kapatabilir ve ayarlarını yapabilirsiniz. 

Büyüteç: 

Büyüteci açabilir ve ayarlarını yapabilirsiniz. 

Açıklamalı alt yazılar: 

Windows’un sesler yerine açıklamalı altyazı göstermesini sağlayabilirsiniz. 

Yüksek karşıtlık: 

Karşıt renk kombinasyonlarında daha rahat okuyabilen kişiler içindir.      

Fare: 

Fare ve multipad ayarlarının kolaylaştırılmasını sağlar. 

Klavye: 

Yapışkan tuşlar ve diğer klavyeyi fiziksel olarak kullanırken zorlananlar için ayarlar buradadır. 

Diğer seçenekler: 

Burası bildirimlerin ekranda kalma süresi ve görsel animasyonları için ayarlamalar yapmanızı sağlar. 

 

Gizlilik      
Buradan mikrofon, kamera gibi bileşenleri hangi uygulamaların kullanabileceğini ve diğer gizlilik 

ayarlarını yapabilirsiniz.      

      

Güncelleştirme ve kurtarma Burada şunlar bulunur:     

1. Windows update: Windows update önceki bildiğiniz sürümlerden farklı olarak denetim 

masasından değil, buradan ulaşılabilir durumda. Güncelleştirmeleri denetleyebilir veya diğer 

ayarları değiştirebilirsiniz. Örneğim Windows 10 ile beraber sınırlı sunucu gücü ve maksimum 

sunucu yükü problemini aşmak için Microsoft bir güncellemeyi kısım kısım bir kısmını 

sunucudan bir kısmınızda güncellemeyi alan kendi ağınızdaki ya da internetteki herhangi bir 

bilgisayardan alınmasını sağlamıştır. Tabi bu bazen internetin yavaşlaması olarak döneceği 

için Windows update’i seçin. Tab ile gelişmiş seçenekleri bulun. Buradan gene tab ile 

“güncelleştirmelerin nasıl teslim edileceğini seçin” dediği yeri bulun. Buradan “Bu açıldığında, 

bilgisayarınız önceden indirilmiş Windows güncelleştirmelerinin ve uygulamaların parçalarını 

aşağıda neyin seçili olduğuna göre yerel ağınızdaki bilgisayarlara veya İnternet’teki     

Bilgisayarlara gönderebilir.” Dediği yerin üstünde boşluk basarak kapatın veya tab ile 

istediğiniz seçeneklerden birini seçin. Ek olarak Windows 10’un 1607 sürümü ile birlikte etkin 

saatler özelliği geldi. Bu sizin bilgisayarınızı sıklıkla hangi saatler arasında aktif olarak 

kullandığınıza bakarak, güncelleştirmeleri yüklemek üzere bir etkin saat aralığı oluşturur. Bu 

aralığı el ile değiştirmek mümkündür. Birçok makine 9-17 Aralığına ayarlıdır. 



2. Windows defender: Buradan Windows Defender’i tercih edenler için ona virüs taraması 

yaptırmak mümkün.     

3.  Yedekleme: Buradan dosya geçmişini ayarlamak veya Windows 7 zamanında kullanılan 

kurtarma görüntüsü oluştur seçeneğine ulaşmak mümkün. 

4. Kurtarma: Buradan cihazı sıfırlamak ve gelişmiş başlangıç seçenekleri için yeniden başlatmak 

mümkün.    Windows 10 1607 ile beraber gelen, Start fresh with a clean installation of 

Windows aracı ile alakalı bilgi için ise:   https://www.microsoft.com/tr-tr/software-

download/windows10startfresh  bağlantısını kullanın.  

5. Cihazımı bul: Bu bir tür Apple’ın kullandığı İphone’mnu bul gibi çalışır. Bilgisayar, tablet 

telefon gibi Windows 10 çalışan tüm sistemlerde bazı kaynaklardan aldığı konum verileri ile 

yerini saptar ve kaydeder. Sizde orda verilen adresten gidip cihazınızı takip edebilirsiniz. 

Değiştir düğmesi ile aktif edip kapatabilirsiniz.     

6. Geliştirici seçenekleri: Burada geliştiriciler için hali hazırda aktif olması gereken alt yapılar ve 

kütüphaneleri ve ekstra araçları Windows açar. Genelde son kullanıcı için bu kapalıdır     

7.  Windows insider program: Buradan insider oturumunuzu açabilir ve ayarlarına ulaşabilirsiniz. 

 

Bildirim merkezi      
Bildirim merkezi size gelen bildirimlerin toplandığı ve bluetooth, wifi gibi hızlı fonksiyonları açıp 

kapatabileceğiniz ve not almak için OneNote uygulamasını başlatabileceğiniz bir yer.      

Daha önceden burada bildirim verebilecek uygulamalar ve diğer seçenekleri 

ayarlar>sistem>bildirimler ve eylemler kısmında görmüştük.      

Burayı açtığımızda öncelikle tüm bildirimleri sil butonu ile karşılaşırız. Tab ile listeye ulaştığımızda 

bildirimler, gönderildikleri konuma göre gruplanır. Örneğim: Posta uygulamasından gelen mail 

bildirimleri kendi başlığı altında bulunur. Herhangi bir başlık altındayken Shift+tab yaparsanız o 

konumdan gelen bildirimleri silebileceğiniz düğmeye ulaşırsınız.     

 

İlk etapta göze çarpan yeni uygulamalar     
1. Groove müzik: Bu Microsoft’un müzik servisi ve uygulamasının bir bütünü. Dokunmatik 

cihazlarda daha pratik diyebilirim. Genede belirtelim: var sayılan müzik oynatıcısı.     

2. Filmler ve TV: Bu video oynatıcısı. Adındaki film ve TV boşuna değildir sanıyorum ama 

henüz bir hükmünü göremedik kendisinin.     

Not: Groove müzik ve filmler ve TV oturumu henüz Türkiye’de desteklenmemektedir. Şuan sadece en 

temel fonksiyonlarını; yani müzik ve video oynatma işlerini yapıyorlar.    

3. Sway: Google slide gibi çevrimiçi tabanlı bir sunum uygulaması.     

https://www.microsoft.com/tr-tr/software-download/windows10startfresh
https://www.microsoft.com/tr-tr/software-download/windows10startfresh


4. Microsoft edge: Bizim meşhur Web tarayıcımız. Bu sürüm itibari ile artık daha bir 

kullanışlı olmuş.     

5. Başlarken Windows yardım yerine gelen, ilk etapta ufak tefek bilgi veren ve gerektiğinde 

size ipucu çıkaran bir uygulama.    

6. Skype uwp: Skype ön izleme olarak da görünebilir. Bu uygulama skype’ın modern 

sürümüdür. Erişilebilirlik sorunları tamamen çözülene kadar klasik Skype kullanmaya 

devam edebilirsiniz. 

7. Telefon eşlikçisi: Telefonunuz ve bilgisayarınızı birbirlerini tamamlayacak şekilde 

kullanabilmeniz için gerekli yönergeleri sunar. 

Değerlendirmeler 
 

Bu sürümde erişilebilirlik çağrılarımıza artık yanıt verilmeye başlandığını görüyoruz.     Narrator’da 

Windows 8’den bu yana en büyük değişim söz konusu. Diğer erişilebilirlik fonksiyonları genel itibari 

ile iyiydi zaten. Narrator artık kapsamlı ekran okuyucu kurulana kadar yardımcı ekran okuyucu olarak 

değil de günlük ihtiyaca yanıt verebilecek şekilde geliştirilmeye çalışılmış. Narrator ile alakalı daha 

fazla bilgi sesli anlatımlarda verilecektir. 

Microsoft edge’in erişilebilirliği şu tarih itibari ile daha iyi durumda. 

Continuum özelliği hem tablet hem dizüstü olan hibrit makinelerde, uygun aparata sahip cihazlarda, 

dokunmatik ve klavye Mouse modu diyebileceğimiz klasik mod arasında geçiş yapmanızı ve gerekli 

deneyimi alabilmenizi sağlayan özelliktir.    

Windows Hello Parmak izi okuyucusu, yüz tanıma ve iris tanıma gibi biyometrik veya kişiye özel 

tanımlama yöntemleri ile oturum açmanızı ve parola girmenizi otomatikleştiren fonksiyonları 

bulunduran özelliktir.    Windows hello, Destekleyen cihazlarla bilgisayarınızın kilidini açma özelliğini 

de sunuyor.  

Etkin saatler fonksiyonu Yukarıda bahsettiğimiz gibi makinenizi sıklıkla aktif olarak kullandığın zaman 

aralığını tespit edip, güncelleştirmeleri o saatlerde yüklemek için geliştirilmiş bir özelliktir. 

Posta uygulaması ve yerleşik uygulamalar diğer ekran okuyucularla uyumsuzken, narrator ile 

kullanılabilir durumda.    

İlk defa bir dosya formatını açıyorsanız birlikte aç üzerinden var sayılan uygulamayı seçme şansınız 

var. Sadece hangi programla açmak istediğinizi seçin, ilk defa açtığınız için bu dosya türünü her zaman 

şu uygulama ile açmanızı sağlayacak bir onay kutusunda içeren bir ekran gelecektir.      

Klasör seçenekleri artık dosya gezgini seçenekleri olarak geçmektedir. Daha önceden Windows 8 ve 

8.1’de Windows kısa yolunun bilgisayar konumuna gitmesine alıştıysanız, denetim masasına, 

ardından dosya gezgini seçeneklerine girip aşağı yukarı oklar ile şunu yapmak için dosya gezginini aç:      

Alanını bu bilgisayar ve hızlı erişim olarak değiştirebilirsiniz. Durumunuz yukardaki gibi ise bu 

Bilgisayar’ı seçin.      

Windows 8’den kalma kişiler takımı; yani posta, kişiler ve takvim üçlüsü duruyor. Şuan daha işlevsel 

gibiler ama maalesef şu tarih itibari ile postanın yazı tipinden dolayı Epostaları okumak nvda ve diğer 

ekran okuyucular için sıkıntılı. 



Başlangıç ekranı’nın artık daha farklı ve tüm uygulamaların tam ekran halinde görünmesi kullanımı 

değiştiren bir değişiklik; bununla beraber, arama yaptığınızda sağ tıklama seçenekleri artık mevcut. 

Bir yazılımı yönetici olarak çalıştırmak isterseniz, bura kullanıma hazır. 

İnk windows’un kalem ile uyumlu not alma uygulamasıdır. Buradan alınan notlar, OneNote üzerine ve 

yapışkan notlara aktarılabilir. 

Sanal masaüstü deneyimi artık daha tutarlı ve ekran okuyucunuz tarafından domine edilmiyorsa, 

destekleyen touchpat ve dokunmatik yüzeylerde artık 4 parmakla sağa sola kaydırmak, sanal 

masaüstleri arasında geçiş  için kullanılabilir.    

Yükseltme ve yapı güncellemesi yaptıktan sonra eski Windows dosyalarını silmenizde fayda var. 

Bunun için disk temizlemeyi açın, tarama yaptırın, tarama sonucu çıktıktan sonra tab’a basıp sistem 

dosyalarını temizle düğmesine basıp bir kere daha tarama yapmasını sağlayın. Burada önceki 

Windows yüklemesi de dâhil tüm dosyaları işaretleyip tamama basın. Bunlar en az 12 GB boyutunda 

yer kaplar.    

32 GB’lik bir tablet kullanıyorsanız yükseltme işlemi için bilgisayarınızda en az 12 GB boş alanı olan bir 

hafıza kartı bulundurarak yükseltme yapın.    

Kurulum      
Kurulumu nasıl yapabiliriz sorusuna gelince.      

1. Microsoft’un hazırlamış olduğu araç sayesinde mevcut sürümü yükseltmek, başka bir 

bilgisayar için yüklemek üzere İSO imajlarını edinmek, kendi bilgisayarınıza daha sonradan 

temiz kurulum yapabilmek için uygun sürümü ü indirmek ve ön yüklenebilir disk oluşturmak 

mümkündür. Buradan:     

2. http://download.microsoft.com/download/C/F/9/CF9862F9-3D22-4811-99E7-

68CE3327DAE6/MediaCreationTool.exe 

İndirin ve size uygun seçeneği seçin.      

3. Bir İSO imajı veya Windows yükleme diski kullanarak yükleyebilirsiniz. İSO imajını ön 

yüklenebilir medya haline getirin yâda satın almış olduğunuz Windows 10 yükleme diskini 

kullanarak kurulumu başlatın. Bu durumda bir ürün anahtarı gerekir. Ürün anahtarınızı ürün 

kutunuzun etiketinden veya ürünü elektronik ortamda satın aldıysanız onay epostasından 

edinebilirsiniz.      

4. Etkinleştirme: Öncelikle siz bir lisans anahtarı veya yükseltme yolu ile Windows 10 

kurduysanız veya yükselttiyseniz, sizin donanım kimlikleriniz ve benzeri bilgilerden karmaşık 

bir ID oluşturulup sunucuya kaydedilir. Siz istediğiniz kadar temiz yükleme yapın lisans 

anahtarı girmeden kurulum yapabilirsiniz. Yani bir kere yükseltin veya kurun. Bir daha ne 

olacak diye dert etmeyin; yalnız daha önceden lisans aldığınız sürüm ile kurulum yapmanız 

gerekir. Yükseltme ya da herhangi bir yöntem ile Windows 10 home kurduysanız, 

kuracağınız sürüm kesinlikle Windows 10 home olmalı. Aksi halde etkinleşmez. 
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