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Windows 10 hızlı başvuru klavuzu 

Sunum 
Tekrardan merhaba! 

Uzun zaman geçti dimi? 

Nihayet Windows 10 çıktı. 29 temmuz tarihi itibari ile çıktıydı çıkacaktı derken artık yayımlandı. Bu 

tarih itibari ile normal kullanıcılar ve diğer pro kullanıcıları yükseltmeyi edinebilir oldu. Normal 

kullanıcılar dedim; çünkü microsoft’un oluşturduğu özel bir araş sayesinde Windows 10 home, home 

singlelanguage ve pro sürümlerinin 32 64 bit mimarilerini indirebiliyor, iso imajı yapabiliyor, ön 

yüklenebilir disk oluşturup hali hazırda var olan sistemin üzerine kurabiliyor. Bunu anlatacağız ama 

öncelikle Windows 10 nedir anlatalım. 

Windows 10 2014 yılında geliştirilmeye başlandığını sandığım ve 2014 ekim ayında ilk betasını veren 

bir işletim sistemi. Yapı numarası 9000’dan başladı ve 10000’a kadar geldi. Windows 10 temel 

anlamda evrensel bir sisteme geçişin ilk adımlarıdır. Universal app ve benzeri. yYeni gelen bir çok 

özelliği saymaktan çok sistemin genel anlamda kullanımına yönelik ilk bakışta işinize yarayacak 

bilgileri bulundurmayı düşünüyorum bu versiyonda. Daha gelişmiş özellikler daha sonraki 

versiyonlarımızda. Sorular dahilinde geliştireceğiz. Öncelikle biraz yeni sistemi tanıyalım. 

 

Alışık olduğunuz deneyim derken 
 

Microsoft farkettiyseniz tanıtımlarda hep alışık olduğunuz deneyimden bahsediyordu. Bu alışık 

olduğumuz deneyim 8 ile beraber kazandığı özellikleri koruyarak başlat menüsüydü. Başlat menüsü 7 

deki imajına benzer bi şekilde 8 deki özelliklerini kaybetmeden yeniden ortaya çıktı. 

İlk açtığınızda bir arama kutusu karşılıyor sizi. Buraya internet aramasıda dahil tüm aramalarınızı 

yaptırabilirsiniz. Yukarı çıktığınızda tüm uygulamalar düğmesi ile karşılaşacaksınız. Buraya girip tüm 

uygulamalarınızı listeleme şansınız var. Tekrar başlangıca döndüğümüzde aşağı oklar ile inerser son 
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açılan uygulamaları görebiliriz. Yada son yüklenen uygulamaları. Başlangıcı açıp aşağı indiğiizde sağ 

oka basarsak sabit, bir kez daha basarsak canlı kutucuklara sahip başlangıç ekranı uygulamalarını 

görebiliriz. 

Bilgisayarı kapatmak istediğimizde ise başlatı açtıktan hemen sonra 2 kez yukarı ok tuşuna basıp güç 

düğmesine odaklanırız. Bu bilgisayarı kapatma ve yeniden başlatma seçeneklerini bize sunar. 

Windows+x kısa yolu ve içersindeki seçenekler halen yerli yerinde. 

 Windows+ q arama, 

Windows+a bildirim merkezini, 

Windows+ı ayarları, 

Windows+e dosya gezginini, 

Windows+r çalıştır, 

Windows+u erişim kolaylığı  

Windows+l kilit ekranını, 

Windows+k paylaş+ı, 

Windows+p yansıtma, 

Windows+b ise bildirim alanını açar. 

Performans anlamında ciddi geliştirmelerin olduğunu görmenizi isterim. Grove müzik gibi yeni 

uygulamalar geldi; ama sizin daha önceden kullandığınız uygulamaları kullanmaya devam etmeniz 

mümkün. 

İçeriği değiştiği için ayarlar’ı, yeni özellik olduğu için ise bildirim 

merkezini inceleyelim 

Ayarlar 
Yukardada bahsettiğim üzere Windows+ı ile başlatılıyor. İlk etapta bir arama kutusu ile 

karşılaşıyorsunuz. Burda her hangi bir arama yapabiliriz. 

Örneğim ben otomatik yazdım ve bana güncelleştirme ve kurtarma altındaki seçenekler göründü. 

Bakım yazdığımda ise denetim masasındaki sistem ve bakıma gittim. 

İçersindeki seçenekleri narrator kullanıcıları, önceki öğe sonraki öğe komutları, nvda kullananlar ise 

nesne dolaşımında ileri nesne geri nesne ile jaws kullanıcıları için en uygununu bilmiyorum ama 

muhtemelen dokunmatik imleç ile dolaşmalarını öneririm. Bazen aşağı yukarı oklar ile tüm seçenekler 

görünmüyor çünkü. 

sistem 
1. Ekran: 

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

2. Bildirimler ve eylemler: 

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

bildirim verebileceğini seçebilirsiniz. Burda ekran okuyucunuzun seslendirdiği basılı ifadesi işaretli 



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

demektir. 

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. 

4. Çok görevli: 

Burda 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 geç’i işaretleyin. Ola ki yanlışlıkla tablet moduna geçerseniz 

bildirim merkezindende kapatabilirsiniz ama bilgisayarı yeniden başlattığınızdada 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 tasarrufu: 

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

filtrelenmesini sağlayan fonksiyonlar içerir. 

7. Güç ve uyku: 

Burda 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. 

9. Çevrim dışı haritalar: 

Burda bilgisayarınızda ve tabletinizde çevrim dışı olarak harita hizmetini kullanmanız için gereken 

ayarları yapabilirsiniz; ancak klasikpc ler için bunun gerekli olduğunu sanmıyorum. 

10. Var sayılan uygulamalar: 

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

ardından bir uygulama seçip tekrar entere basın. 

11. Hakkında 

Burda 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 elile 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 yada yazıcı 

olarak tanımlamak için kullanabilirsiniz. 

2. Bağlı cihazlar: 

Buradan bir cihaz bağlamanız mümkün. Belki bir bluetooth cihazı. Aynı zamanda önceden 

kullandığınız denetim masasındaki bluetooth aygıtı ekle bazen daha çok işlevsel olabilir. 

3. Bluetooth: 

Buradan bluetooth’u kapatmak mümkün ve diğer bluetooth seçeneklerini tıklayarak bluetooth 

ayarlarına ulaşmak mümkün. 

4. Fare ve dokunmatik yüzey: 

Buradan fare ve multi pad’ınızın tepkilerini süzenlemeniz mümkün. 

5. Yazma: 

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

bu mümkün olmayabilir. 

6. otomatik kullan: 

temel otomatik kullan ayarların burdan yönetmeniz mümkün. 

 

 

Ağ ve internet 
1. wifi: 

burada Windows 10 ile gelen bir özellikten bahsedelim. Akıllı wifi. 

Nedir bu akıllı wifi? 

Akıllı wifi örneğim bir cafe, restoran, hava alanı, meydan gibi yerlerde bağlanmış olduğunuz wifi 

ağlarını diğer arkadaşlarınızla onların o konuma geldiğinde bağlanması üzere paylaşabilirsiniz. 

Yada arkadaşlarınızın paylaşmış olduğu ağlara otomatik bağlanabilirsiniz. Bu anlamda Outlook ve 

facebook hesaplarınızı belkide ileride eklenecek olan daha fazla sosyal ağdaki arkadaş listenizi 

kullanabilirsiniz. 

İşte buradan bağlandığınız ağları görebilir, paylaşabilir, paylaşım ayarlarını düzenleyip ağ ve 

paylaşım merkezi ve bağdaştırıcı ayarlarınızı düzenleyebilirsiniz. 

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, eternet 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. ara sunucu: 

buradan bir ara sunucu konfügürasyonu düzenleyebilir veya komut dosyasından yükleyebilirsiniz. 

 

Kişiselleştirmme 
1. arka plan: 

Arka plan resminizi özelleştirebilirsiniz. 

2. Renkler: 

Arka plan, görev çubuğu ve diğer renk ayarlarını ayarlayabilir, yüksek karşıtlık seçeneğini 

etkinleştirebilirsiniz. 

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. Hesabınız: 

Burdan 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. 

3. İş yeri erişimi: 



Buradan bir etki alanına bağlanabilir, azure bağlantısı kurup ayrılabilirsiniz. 

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 gerekebilir. 

 

Zaman ve dil 
Buradaki seçenekler ile cihazınıza bağlı olarak saat, tarih, konuşma ve dil giriş ve biçimlendirme 

ayarlarını yapabilirsiniz. 

 

Erişim kolaylığı 
Buradan ekran okuyucusu ve diğer Windows erişilebilirlik özelliklerini yönetebilirsiniz. 

 

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

ayarlarını yapabilirsiniz. 

 

Güncelleştirme ve kurtarma 
Windows update, Windows defender, yedekleme ve kurtarma gibi fonksiyonlara ulaşabilir, geliştirici 

seçeneklerini aktif edebilirsiniz. 

 

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

kapatabileceğiniz venot almak için oOneNot uygulamasını başlatabileceğiniz bir yer. 

Daha önceden burada bildirim verebilecek uygulamalar ve diğer seçenekleri 

ayarlar>sistem>bildirimler ve eylemler kısmında görmüştük. 

Windows+a tuş kombinasyonu ile burayı açtıktan sonra ilk önce tümünü temizle düğmesi ile 

karşılaşırız. Bir kere taba bastıktan sonra bildirimleri aşağı yukarı oklar ile dolaşıp istediğimiz bildirimi 

tıkladıktan sonra ilgili uygulamaya ulaşırız. Pencereyi tab ile dolaştığımızda tablet modu, not ve diğer 

seçenekleri buluyoruz. Bunları istediğimiz gibi etkinleştirebilir yada devre dışı bırakabilirsiniz. Basılı 

demesi onun etkin olduğu anlamına gelir. 

 



Bazı bilgiler 
 

Windows 10 bir çok yeni özellikle geldi ancak bu özelliklerin bir çoğu ya erişilebilirlik yada bölgesel 

seçeneklerden dolayı kullanımı kısıtlıdır. Örneğim Microsoft edge adlı yeni web tarayıcısının 

erişilebilirliği nvda ekran okuyucusu ile test ettiğimde sınırlı jaws ile ise şuanlık açılmıyor. Yeni başlat 

menüsü klasik Windows 7 başlat menüsünü andırıyor; ancak halen canlı kutucuklar özelliği 

kullanılabilir durumda.  

 

Sessiz saatle özelliği ise bildirimleri belli bir süreliğine susturmaya yarar. Bazı uygulamalar ekran 

okuyucular ile kullanılamasada müzik için winamp, video için the km player, posta için ise thunderbird 

alternatifleriniz var. 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 kutusunuda içeren bir ekran 

gelecektir. 

 

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

8.1’de Windows+e 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. 

 

Kurulum 
Kurulumu nasıl yapabiliriz sorusuna gelince. 

1. Daha önceden vezervasyo yaptırdıysanız makineniz uygun ise size bir bildirim gelecektir. Bu 

bildirimi takip edip bilgisayarınızı yükselte bilirsiniz. Bildirimden sonra ilgili adımları takip 

ettiğinizde bilgisayar bir süre kapalı kalacak ve sonrasında sizi karşılayacaktır. Burada önceki 

oturumunuzla ilerlemek için ileri yada yeni bir hesap için örneğim ben olcay değilim’i seçip 

adımları tamamlayın. Sonrasında hızlı ayarları seçip bilgisayarınızın açılmasını bekleyin. 

2.  Microsoft’un hazırlamış olduğu araş sayesinde mevcut sürümü yükseltmek, başka bir 

bilgisayar için yüklemek üzere iso imajlarını edinmek veya ön yüklenebilir disk oluşturmak 

mümkündür. 

32 bit Windows kullanıyorsanız bunu: 

http://download.microsoft.com/download/1/C/8/1C8BAF5C-9B7E-44FB-A90A-

F58590B5DF7B/MediaCreationTool.exe 

64 bit Windows kullanıyorsanız bu linki: 

http://download.microsoft.com/download/1/C/8/1C8BAF5C-9B7E-44FB-A90A-

F58590B5DF7B/MediaCreationToolx64.exe 

indirin. Ardından dosyayın çalıştırın ve size uygun seçeneği seçin. 

http://download.microsoft.com/download/1/C/8/1C8BAF5C-9B7E-44FB-A90A-F58590B5DF7B/MediaCreationTool.exe
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3. Bir iso imajı veya Windows yükleme diski kullanarak yükleyebilirsiniz. İso imajını ön 

yüklenebilir medya haline getirin yada 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. 

 


