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Windows 10 hızlı başvuru klavuzu     
Sunum     
Tekrardan merhaba!     

Uzun zaman geçti dimi?     

Nihayet Windows 10 piyasada. 29.07.2015 tarihi 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 single language ve pro sürümlerinin 32 64 bit mimarilerini 

indirebiliyor, iso imajı yapabiliyor, ön yüklenebilir disk oluşturup hali hazırda var olan sistemin 

üzerine kurabiliyorlar. 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 6400’lü rakamlardan başlayıp 21 ocak 2015 tanıtımından sonra 

10000’e geçip, bu güne kadar geldi. Windows 10 temel anlamda evrensel bir sisteme geçişin ilk 

adımlarıdır.    

Temel hedef tek bir işletim sistemi ama bir çok cihaz. Telefonunuzda, tabletinizde, bilgisayarınızda, 

televizyonunuzda ve oyun konsolunuzda tanıdık olduğunuz ve birbirini tamamlayan bir kullanım 

deneyimi hedefleniyor. En somut örneği ise mesela herhangi bir Xbox konsolu satın aldığınızı 

varsayalım. Konsol sizin bilgisayarınızın olduğu odada olmak zorunda değil. Neticede arkadaşlar, 

akrabalar, kuzenler geldiğinde salonda oturulur bir yandan çay, bir yandan oyun kopulur gidilir. 

Tamamda arkadaş salon buz gibi, aralığın ortasında gaz gitmesin diye kombiyide yakmıyolar; o zaman 

muhabbeti ısıttığımız genç odasından çıkıpta oyun sevdasına salonda titremeye gerek yok.Microsoft 

Nvidia ile beraber çalışıp drectx teknolojisinin 12 versiyonunu geliştirdi. Bu normalde grafiksel alt 

yapıyı ve kütüphaneleri içerir. Bunun farklı evreleride var ama devamlılığı sağlayan sistem burda 

konsolda takılı olan oyunu, sen elinde Xbox kontrolcüsü veya diğer Xbox uyumlu kontrolcülerle aynı 

ağa bağlı olduğun bilgisayarında oynayabilirsin. Aslında oyun konsolda oynatılıyor; ama sen aynı ağa 

bağlı olman ve yeni Drectx ile görüntüyü, hareketleri ve bilgisayarı daha doğrusu konsol ve kontrolcü 

pc üzerinden konuşup sana oyunu pc’de oynuyomuş hissi vermekle kalmayıp, videosunu kaydetmeni 

falanda sağlıyor. Gün gelip görme engellilerinde bu oyunların içersine entegrasyonunun sağlandığı ve 

kuzenlerle hep beraber bi konsolun yada pc nin başında oyun oynamayı dilemekten başka bişey 

şuanlık gelmiyor elimden. İtiraf ediyim teknolojiyi anlarken ben heyecanlandım resmen. Bir ah anam 

ah deyip bu konuyu kenara koyalım.  Birde unutmadan ben bu klavuz’u kullanımda aşinalık 

oluşturması için hazırladığımda oturupta Windows 10 ile alakalı okuyabileceğiniz microsoft’unkine 

rakip bir yardım dosyası hazırlamayacağım. Aslında benimde faydalandığım ve Windows 10’un 

gelişimi ile alakalı çokta faydalı olabilecek vikipedi bağlantısını buraya alıyorum. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Windows_10   

Biz bu sefer Microsoft’un yaptığı gibi kapağıda karıştırdık. Aslında basit anlamlı terimler ama ilk gören 

bu yapı ne, sürüm ne arkadaş diyebilir ki Windows tada aynı durum var. Ben bu klavuzu hazırlarken 

12 kasımda yeni güncelleme geldi ve zaten insider’de olan mevzu geldi şimdi tepemize yani son 

kullanıcıya yansıdı. Önce bunu açıklayalım.    



Sürüm aslında anlamı basit. 1511 2015’in 11. Ayı anlamına geliyor. Bu paketin herkes tarafından hatta 

Windows update tarafındanda bilinen adı. Kullanıcının yada microsoft’un kullanıcı ile itibat kurarken 

kullanacğı ifade muhtemelen sürümü olacak. Yapı ise windows’un paket numaraları. Bu bazı 

Geliştirme işlemleri ve teknik bilgiler için gereklidir. Böyle bir gruplandırmaya daha çok teknik 

işlemlerde ihtiyaç duyulmakta. Bende klavuz’u hazırlarken kullandığım yapı ve sürüm’ü belirttim ki, 

kullanıcı eğer bir uyuşmazlık görürse bu bilgileri karşılaştırabilsin.    

Bu klavuzda bu sürüm itibari ile gelen ve daha çok kullanıcının ilk etapta karşılaşabileceği özellikleri ve 

yenilikleri açıklamaya çalıştım. Anlatımın görme engelliler için olduğunuda belirteyim ki bir karışıklık 

olmasın.   

   

Klavuz’un yapısını biraz tanıtalım. Belge özellikle pdf olarak hazırlandı. HTML kullanmadan belge 

yapısını en rahat koruyabileceğim yapılandırma buydu. Öncelikle klavuz’un başına ulaşmak için 1.   

Seviye başlık, yani klavuz’un ana başlığına ulaşın.   

Konuları 2. Seviye başlıklar olarak ayırdım. O konunun kapsamında olan alt konularıda 3. Seviye başlık 

olarak ayırdım. Genede bu belgeyi txt formatına çevirenler olacaktır tabi. Bu hali ile MS Office 2013-  

2016 paketlerindeki Word ile ve diğer pdf okuma özelliği olan web browser ve belge   

görüntüleyicilerde okuyabilirsiniz. Word ve web browser’lerde okursanız ekran okuyucunuzun başlık  

ve bağlantı atlama özelliklerini kullanmanız mümkün.   

Son olarak metin içersinde bazı kısımlara yönlendirmek amacıyla ve en son’a metnin başlıklarına 

atlayabileceğiniz içindekiler gibi önemli kısımlar başlığı oluşturup, köprüler yerleştirdim.   

Bunuda söylemeden geçmeyelim. Bu klavuz’un bu hale gelmesine yardımcı olan mail gruplarında 

azda olsa öneride bulunanlara ve arada bir nazımı çekip yazım kontrolünüde yapan Selçuk uçar abiye 

teşekkürlerimi iletmeden edemeyeceğim.   

Görüş ve önerilerinizi rica eder, faydalı olmasını dilerim. Olcay Aşçı    

    

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. Nasıl ki apple’da spotlight aramayı yapan motorsa, burdada bing aramayı yapıyor. 

Yukarı çıktığınızda tüm uygulamalar düğmesi ile karşılaşacaksınız. Burayı akıllı telefonunuzdaki tablo 

düzenine benzetmek mümkün. Aşağı yukarı oklarla uygulamaları gezin. Hemen tab’a basıp 

uygulamanızın baş harfini seçin ve birkez shift+tab yapıp o gruptaki uygulamaları gezin. Şuan ekran 

okuyucular bu işe bir pratiklik getirebilecek beceriye sahip olsalarda bir durgunluk yada ana sorunları 



halletmekten asıla odaklanamama sorunu var. Tekrar başlangıca döndüğümüzde aşağı oklar ile 

inerser son 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. Burdaki 

uygulamalardan birinin üzerinde sağ tık yapıp kaldırmak mümkün; ancak eğer ki win 32 

uygulamalarından birini kaldırırsanız programlar ve özellikler’e gidersiniz.   

Hemen kısayol tuşlarını söyleyelim:   

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.  

Yeni olarak ise:  

Windows+c: Cortanayı dinleme moduna alı.  

Windows+d: masa üstü’nü görüntüler.  

Windows+ctrl+d yeni masa üstü açar,  

Windows+ctrl+sol ok: açık olan masaüstleri arasında sola doğru;  

Windows+ctrl+sağ ok ise sağa doğru ilerler.  

Windows+f4 o an açık olan masa üstündeki tüm uygulamaları kapatır ve masa üstünü siler.  

Konumuz windows’un kendisi olduğundan sanal masaüstü ve edge kısa yolları’nı başka bir yerde ve 

şekilde işlemeyi düşünüyorum.  

  

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

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

mümkün.     

   



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.     

Burda öğeleri başlıklar halinde ayırdım. Herhangi birini enter ile seçip seçeneklerine tab ile 

ulaşabilirsiniz. Bazı durumlarda nesne dolaşımı gibi özel imleşlere başvurun özellikle değiştir düğmesi 

dediğinde neyi değiştireceğinizi anlamak için. Aslında burda ekran okuyucu gelişiricileri çok önemli bir 

detayı atlamış ama onların bi kabahati yok. Tek kabahatleri bunları yardımlarında en azından nvda 

yardımında belirtmemeleri. Sıkıntı tab veya shift+tab ile dolaştığınızda odaklanılan seçeneğin 

kendisinin olması. Açıklaması ile beraber duymak için özel imleşlere ihtiyacınız var. Bu erişilebilirliği 

bozmuyorda sadece bu noktanın bilinmemesi birtakım sıkıntılara yol açabilir. Birde geri gelmek için 

back space yani enter’in üstündeki silme tuşunu kullanın. Mesela sisteme girdiniz, Burdan geri 

gelmek için söz konusu tuşa basın.    

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. İlk tab yaptığınızda burda bikaç tane seçme alanı ile karşılaşacaksınız. Her bir seçim 

alanı bildirim alanına hangi seçenekleri ekleyeceğinizi seçmenizi sağlar. Mesela birine tablet 

modunu, diğerine wifi’yi falan alabilirsiniz.    

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

bilgisayardan veya kullanıcı klasörlerinden ilgili klasörlere girdiğinizde OneDrive’deki klasör’ 

gidersiniz. Bu durumda eğer kullanıcı klasöründeki belgeler’e ihtiyacınız olacağını düşünüyorsanız, 

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

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 seçeneğinin fonksiyonu 8 ve 8.1’deki gibi 

bambaşka evrenler değil tamamen aynı.    

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     

    

Not: Burda 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 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.     

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+r), 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 tamam’a basın. Burda 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 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.  Azure nedir?   

   

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     

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.     

     

https://azure.microsoft.com/tr-tr/overview/what-is-azure/
https://azure.microsoft.com/tr-tr/overview/what-is-azure/
https://azure.microsoft.com/tr-tr/overview/what-is-azure/


Gizlilik     

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

ayarlarını yapabilirsiniz.     

     

Güncelleştirme ve kurtarma  Burda şunlar bulunur:    

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

masasından değil, burdan 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 kısmınıda güncellemeyi alan kendi ağınızdaki yada internetteki herhangi bir 

bilgisayardan alınmasını sağlamıştır. Tabi bu bazen internetin yavaşlaması olarak döneceği 

için Windows update’i seçin. Tab ile gelişmiş seçenekler’i bulun. Burdan gene tab ile 

“güncelleştirmelerin nasıl teslim edileceğini seçin” dediği yeri bulun. Burdan “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.    

2. Windows defender: Burdan Windows Defender’i tercih edenler için ona vüris taraması 

yaptırmak mümkün.    

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

kurtarma görüntüsü oluştur seçeneğine ulaşmak mümkün.    

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

mümkün.    

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: Burda geliştiriciler için hali hazırda aktif olması gereken alt yapılar ve 

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

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

kapatabileceğiniz venot almak için OneNot 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.     

    



İlk etapta göze çarpan yeni uygulamalar    
1. Wkype video, mesajlaşma ve telefon: Mesajlaşma ve Skype video’yu anlamak basit. 

Bunlar Skype kurulu olmasa bile mesajlaşmanızı, ve internet görüşmesi yapmanızı 

sağlıyor. Telefon ise Lte ve 3g özelliği olan tablet, telefon gibi cihazlarda görüşmeler 

yapmanızı, ordaki görüşmelerinizi yönetmenizi sağlar. Bu devamlılık prensibine bir örnek 

olabilir. Eğer gerekli donanım özelliklerine sahip değilseniz mesajlarınızı ve 

görüşmelerinizin listesini görebilir, gerekli donanıma sahip olduğunuzdada bu işlemleri 

yani mesajlaşmayı ve telefon görüşmesini yapabilirsiniz.   

2. Grove müzik: Bu microsoft’un müzik servisi ve uygulamasının bir bütünü. Dokunmatik 

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

3. Filmler ve tv: Bu video oynatıcısı. Adındaki film ve tv boşuna değildir sanıyorum ama 

henüz bir hükmünü göremedik kendisinin.    

Not: Grove müzik ve filmler ve tv oturumu henüz türkiyede desteklenmemektedir. Şuan sadece en 

temel fonksiyonlarını; yani müzik ve video oynatma işlerini yapıyorlar.   

4. Sway: Google slide gibi online tabanlı bir sunum uygulaması.    

5. Microsoft W-Fi akıllı Wi-Fi fonksiyonunu sağlayan uygulama.    

6. Microsoft edge: Bizim meşhur Web tarayıcımız. Bu sürüm itibari ile artık daha bi 

kullanışlı olmuş.    

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

size ipucu çıkaran bir uygulama.   

    

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 sınırlıdır.   

   

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

özelliği kullanılabilir durumda.      

   

Continuum özelliği hem tablet hem laptop olan hibrit makinelerde, uygun aparata sahip ve şu 

tarihlerde piyasaya çıkmak üzere olan Windows 10 mobile telefonu lumia 950 ve 950 xl telefonunda 

ve tüm Windows 10 sisteminde 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.     

   



Sessiz saatler 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.     

     

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

gibiler ama maalesef şu tarih itibari ile posta’nın yazı tipinden dolayı Epostaları okumak sıkıntılı.   

  

Sanal masaüstünü farklı bir yerde anlatacaktım ama genede bir ipucu verelim. Sanal masaüstü 

ctrl+Windows+d ile oluşturuluyor. Masa üstüne gidip Windows+tab ile görev görünümüne taba 

basarakta sağ sol oklarla masaüstlerini bulup seçmek mümkün. Bunlar arasında hızlıca geçmenizi 

sağlayacak kısa yollar var ama; ekran okuyucular henüz buna tam adapte olmuş değiller. Örneği bir 

masa üstünde masa üstü simgelerinizde dahil herşey ev kullanımınıza özel ve orda müzik falan 

dinliyor yada film izliyorsunuz. Bir masa üstü daha açıp orda word’ü excel’i falan başlattınız 

çalışıyorsunuz, slayt hazırlıyorsunuz yada geliştirme işlerinizi yapıyorsunuz; veyahut multi Skype 

kurdunuz bu masa üstünde başka bi hesabınızı açtınız. Arada bir ev masa üstüne gerektiğindede 

hemen iş masa üstüne dönüp gerektiğinde Windows+f4 ile masa üstünü kapatıp gidebilirsiniz. 

Bunapatrondan kaçma işide diyebilirsiniz.  

   

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. Burda önceki Windows 

yüklemeside dahil tüm dosyaları işaretleyip tamam’a basın. Bunlar en az 12 GB boyutunda yer kaplar.   

   

Sistemi test ettiniz ve memnun kalmadıysanız ve bu dosyaları silmediyseniz ayarlar, güncelleştirme ve 

güvenlik, kurtarma içersinden geri dönüşünüzü yapabilirsiniz.   

   



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

hafızakartı bulundurarak yükseltme yapın.   

   

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, kendi bilgisayarınıza daha sonradan 

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

mümkündür. Burdan:    

http://download.microsoft.com/download/1/C/4/1C41BC6B-

F8AB403BB04EC96ED6047488/MediaCreationTool.exe indirin. Ardından dosyayın 

çalıştırın ve size uygun seçeneği seçin.     

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.     

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 sunucya kaydedilir. Siz istediğiniz kadar temiz yükleme yapın lisans 

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

olcak diye dert etmeyin. Şu sürüm itibari ile ise sıfırdan Windows 8 yada 8.1 anahtarı ile 

Windows 10 kurmanın mümkün olduğu söylentileri var; ancak henüz bir uygulaması 

görülmedi.    
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