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Sunum       

Merhabalar!  

  

Yeniden birlikteyiz ve bu sefer sürüm 1703’ü ele alıyoruz. Sizlere bu satırları yazarken bile; konu beni 

heyecanlandırıyor. Bakalım bu sürüm bize neler kazandırdı? 1607’den sonra neler oldu? Buna benzer 

daha çok sorunuz  olduğunu biliyorum. Öyleyse başlayalım.  

Her zamanki gibi, “insider” programına bir paragraf ayırmaya karar verdim.  

Bu program, Windows 10’un sürümleri geliştirilirken, kararlı sürüme ulaşmadan önce belirli 

paketlemeler ile gelecek sürümü İnsider programına dahil olan topluluğun test etmesini ön gören bir 

süreç. Insider, aynı zamanda bu topluluğun üyelerine de denir. Bu programla alakalı daha fazla bilgi 

için,  

  

buraya tıklayın  

  

Bu kılavuzu, isterseniz  güncellemeden önce, isterseniz de  güncellemeden sonra okuyabilirsiniz  

Güncellemeden önce okumanız, bazı riskleri en aza indirgemenize yardımcı olacaktır.   

        

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

inceleyecek, Ekran okuyucular arasında narrator yani Windows ekran okuyucusuna bolca dikkat 

çekmeye çalışacağım. Birçok yönerge, Windows ekran okuyucusu merkez alınarak verilecektir.   

  

Bu kitapçık, üç ana bölümden oluşup, başlık seviyeleri birinci ve ikinci seviye olarak belirlenmiştir.   

1. Seviye başlıklar; kılavuzun ana bölümlerine işarettir. 2. Seviye başlıklar; alt başlıklar ve konulara 

işaret eder. Kılavuzu bu düzende okumak için; ekran okuyucunuzun web ara yüzünde 

dolaşmayı sağlayan imlecinin çalıştığı bir uygulama kullanmalısınız. Windows ekran okuyucusu 

ile rahatça okumak isterseniz, “capslock (Büyük harf kilidi) +Boşluk” tuşları ile tarama modunu 

açınız. Adobe reader, Office Word 2013-2016, web tarayıcıları ve diğer uygulamalar 

kullanılabilir. Not defterine benzer biçimde Düz bir okuma deneyimi sunan Ekitap okuyucu 

uygulamalar da bu kitapçığı okuyabilirler.   

  

Kılavuz, üç  ana bölümden oluşuyor. Bu bölümler:  

1. Ana başlık: kılavuzun içerisinde yer alan ana bölümlerin başlangıç noktasıdır.  

2. : Giriş: konular için başlangıç noktasıdır.  

3. Sondan başlayın: orta düzey bilgisayar deneyimi olanlar, önceden Windows 10 kullananlar 

ve yenilikleri önce okumak isteyenler için önemli notlar, yenilikler ve değerlendirmelerin 

bulunduğu kısımdır.  

        

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

  

Olcay Aşçı   

  

https://insider.windows.com/?wa=wsignin1.0
https://insider.windows.com/?wa=wsignin1.0


   Gelişen teknolojileri takip etmeyi seviyor ve yenilerini keşfedip, nerelerde nasıl kullanılabileceğine 

dair senaryolar üretiyor ya da geliştirmeye yardım ediyorum. Tüm bunların ötesinde, bildiklerimi 

paylaşmak, başarı hikâyelerine yol açmak için elimden geleni yapıyorum.   

Katkıda bulunanlar ve desteğini esirgemeyen Kamer Gülçin Yılmaz, getem direktörü Engin Yılmaz ve 

diğer  destekçilerime çok teşekkür ediyorum. Bu kılavuzun size ulaşmasında onların emekleri büyük.  

         



Giriş   
   

Bu kılavuzu yazarken, özellikle Windows ekran okuyucusundan da, bahsedebilmek beni ayrıca mutlu 

etti. Nihayet tam bir ekran okuyucu deneyiminden bahsedebiliyoruz. Sürüm 1703 bambaşka bir 

deneyim. İlk Windows 10 deneyimi neden böyle olmadı ki diye sorma girişiminde bulunacaktım ki… 

neyse neyse, devam edelim. Neticede bitirmemiz gereken bir kılavuz var ve ben gevezelik etmeyeyim.  

Bu arada Windows 10 benim hayatıma yeni bir hareket kazandırdı. Mağazada sadece dokunduğum 

bilgisayarları özgürce denemenin tadını almak çok güzel. Bu ekran okuyucu, ihtiyaçları karşılayacak 

özelliklerde tasarlanmış. Kendisini sonra tanıtacağım size. Yine her konuda olduğu gibi Microsoft’un 

yardım belgeleri hizmetinizde.  

  

Windows 10 ile beraber artık birbirine yaklaşan teknoloji deneyimine sahip oluyor gibiyiz. UWP 

uygulamaları, birbirine yakın alt yapıdalar. Böylece, mobil teknolojilerde kullandığımız birçok 

uygulamanın yavaş yavaş Windows’a da gelmesi gerçekten dikkate değer şeyler. Üzerine uzun uzun 

konuşacağımız gelişmeler var. Hemen tanımlarla başlayalım.  

  

UWP (Universal Windows Platform) Evrensel Windows Platform:  

Bu olay bir çatala benzer. Biri işletim sistemi, diğeri  uygulamalardır.  

İşletim sistemi ile alakalı kısım, windows’un çalıştırıldığı ve işletim sistemine bağlanan donanımların 

aynı beceri ve kullanım alışkanlıklarını sunması adına yapılan geliştirmelerdir. Bunun için, ek hizmetler 

geliştirildiği gibi, var olan hizmetler de yenilendi. Artık anlaşılmaz hal alan donanım ekleme, eşleştirme 

işlemlerinin, ayarlardaki cihazlar bölümü altında derli toplu hale getirilmesi bunlara verebileceğim 

güçlü bir örnektir. İşletim sistemini kullanan tüm cihazlarda, Windows’un aynı uygulamaları 

çalıştırabilmesi, aynı güncellemeleri alabilmesi vs… sanırım işletim sistemi ayağını açıklar.  

  

Uygulamalarla alakası ise; Windows ile çalışan tüm cihazlarda, uygulamaların tamamının donanım ve 

diğer uygulamalarla uyumlu olmasıdır. Bazı uygulamalar, UWP bazıları ise moderndir ki bunları 

karıştırmamak gerekir. UWP uygulamalar ile modern uygulamalar arasındaki temel fark, modern 

uygulamaların platforma yönelik geliştirmeler içermesi, uwp uygulamalarının ise tüm platform 

içerisinde tüm bileşenleri ile beraber yer almasıdır. Özellikle uygulama adı vermekten kaçınıyorum. 

Ama, yinede iki uygulamaya bakalım: Microsoft Office lens bir UWP, Google uygulaması ise bir 

modern uygulamadır.  

  

 UUP (Unified Update Platform ) Birleşik güncelleme platform:  

Bu bir alt yapı hizmetidir. Bunu belirtiyorum çünkü, UUP adı ile arama yapıp bir uygulama bulmayı 

beklemeyiniz. Windows güncellemelerine düzen vermek için çıkarılmış bir sistemdir. Güncellemeleri 

koordine etmek ve kullanıcının güncellemeler üzerinde birtakım müdahaleler yapmasını sağlayan bir 

platformdur.  

  

 Bütünden ayrıştırma: Platform bütün bir güncelleme havuzundan sadece ilgili sisteme yönelik 

güncellemenin sunucudan indirilmesini sağlar.  

  

 Güncelleştirmeleri erteleme: Kullanıcı isterse, güncellemenin cihazına yedi güne kadar geç 

gönderilmesini sağlayabilir.  



 Birleşi ve platforma yönelik: Bu altyapı ile tüm Windows eko sistemindeki cihazlar doğrudan bu 

hizmet ile güncellemeleri denetleyecektir.  

    

Windows hello: Cihazınızın kilit ekranını kontrol eden hizmettir. Parmak izi ve kamera ile sizi tanıyarak 

“merhaba” der ve cihazınızın kilidini açar.  

  

Kısa yol tuşları   
   

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

(başlarken uygulamasına) başvurunuz.   

Windows + ctrl + enter: Windows ekran okuyucusunu açar veya kapatır.  

 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 ekranının 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. Örneğin: Mağaza, müzik gibi uygulamalar, m grubunda. 

Gruplara atlamak için ilgili harflere basabilirsiniz. İstediğiniz uygulama ve uygulama klasörünü 

“enter” ile açabilir, uygulamayı 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 menüsü içerisinde bilgisayarı kapat, yeniden başlat ve uyku 

seçenekleri yer alır.   



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. dir. Pc kullanırken kolaylık gibi görünmez 

ama; dokunmatik bir cihaz kullanırken bir klasörün üzerinde sağ tık yapıp başlangıç’a 

sabitlerseniz; klasörü doğrudan başlangıçtan açmanız mümkün olur.  

Ayarlar        

  

Windows 10’da hızlanmasını istediğim süreçlerden biri ise, artık neredeyse yenilikler ile uyum 

sağlayamayacak kadar bozulmuş olan hizmetlerin hızla geride bırakılmasıdır. Buna istinaden, denetim 

masası belki de bunlardan biri, hatta en başta gelenidir.  Ayarlar,  birçok şeyi denetim masasından 

daha rahat yapmanızı sağlıyor. Denetim masası artık iyice karmaşık hale gelmişti. Bunca sözden sonra 

tanım yapmaya ne gerek var diyerek ayarlar’ı incelemeye geçiyorum.  

  

Ayarlar, ana kategoriler halinde tasarlanmıştır. Bu kategoriler ile beraber, “ev” diye isimlendirdiği ana 

sayfa, yani ayarlar ana ekranına dönen düğme ve bir de arama alanı bulunmaktadır. Ekran okuyucusu 

öncelikle bu alana odaklanır. Kategorilere ulaşmak için bir kez “tab” tuşuna basmanız ve bunu birçok 

yerde yapmanız gerekir. Demedi demeyin. Herhangi bir kategoriyi seçtikten sonra, burası önce bir 

liste ve o listenin yanına doğru ayarları barındırır. Tabii sanal olarak. Bu listeden herhangi bir ayar 

seçip, bir kez” tab” tuşuna basın ve capslock+ sağ ve sol oklar ile dolaşın. İstediğiniz ayarı yakaladıktan 

hemen sonra capslock + enter ile onayla işlemini yapabilirsiniz.  

Windows + ı ile ayarlar’ı açtık diyelim ve bakalım kimler var.  

1. Sistem.  

1.1. ekran: burada görüntü ile alakalı ayarlar yapılır.   

  

1.2. bildirimler ve eylemler: Windows + a ile açılan  bildirim merkezinde yer alacak eylemleri buradan 

belirleyebilir yada hangi uygulamaların size  bildirim gönderebileceğini, uygulamaya özel olarak, 

nasıl bildirim verilmesini istediğinizi seçebilirsiniz Genelde birçok uygulama başlık ve ses 

kullanarak bildirim verir.  

  

1.3. güç ve uyku: bilgisayarın güç koruma ayarlarını yapabilirsiniz.  

  

1.4. pil: uygulamaların ne kadar pil kullandığını, pil ömrünü etkileyen uyarıları ve düşük pil uyarısını 

ayarlayabilirsiniz.  

  



1.5. depolama: bilgisayarınızın sizin için gereksiz dosya avına çıkmasını sağlayabilirsiniz yada belgeler, 

indirilenler gibi kullanıcı dosyalarının konumunu değiştirebilirsiniz.  

  

1.6. tablet modu: bilgisayarınızın tablet modu ile alakalı ayarlarını yapabilirsiniz. İsterseniz modlar 

arası geçişte sizi uyarmasını isteyebilirsiniz.  

  

1.7. çok görevli: bilgisayarınızın birden fazla pencere ve ekran ile çalışması için istediğiniz ayarları 

yapabilirsiniz.  

1.8. bu bilgisayara yansıtılıyor: destekleyen cihazların ekranını bilgisayarınızda görebilir, bildirimlerini 

takip edebilirsiniz veya bilgisayarınızı bir harici cihaza aktarabilirsiniz.  

1.9. paylaşılan deneyimler: aynı hesap ile bağlı cihazlar arasında uygulamalarınızın paylaşılıp 

paylaşılmayacağını denetleyebilirsiniz.  

1.10. hakkında: bilgisayarınızın bilgilerine ulaşabilirsiniz.   

2. Cihazlar  

  

2.1. Bluetooth ve diğer cihazlar: Bilgisayarınızla bir bluetooth aygıtı eşleştirmek için burayı 

kullanabilir, bağlı aygıtları buradan kaldırabilirsiniz.  

  

2.2. yazıcılar ve tarayıcılar: bağlı yazıcı ve tarayıcılarınızı buradan görebilirsiniz. Üstelik konuma bağlı 

olarak bir yazıcıyı da varsayılan yapabilirsiniz.  

  

2.3. fare: fare ile ilgili ayarları buradan özelleştirebilirsiniz.  

  

2.4. dokunmatik yüzey: Dokunmatik panelin hassasiyeti dahil olmak üzere diğer ayarları buradan 

özelleştirebilirsiniz.  

  

2.5. yazma: otomatik düzeltme ve diğer yazım ayarlarını buradan kontrol edebilirsiniz.  

  

2.6. kalem ve ınk: Windows INK ve kalem destekleyen uygulamaları buradan yönetebilirsiniz.  

  

2.7. otomatik kullan: otomatik kullan davranışlarını buradan değiştirebilirsiniz.  

  

2.8. Usb: usb bağlantısına yönelik bildirim ayarlarını buradan kontrol edebilirsiniz.  

  

Not: Cihazlar içerisindeki seçenekleri incelerken, önemli bir noktayı kaçırdığımı düşündüyseniz; özür 

dilerim o kadar unutkan değilim. Diğer başlıkta kendisinden bahsedeceğim için bu başlığın sonuna 

kadar erteledim. Bu işaretleyebileceğiniz alan bilgisayara bağladığınız yeni aygıtların (yazıcı, telefon, tv 

kartı yada diğer harici yada dahili tüm cihazlar) sürücü yazılımlarını tarifeli olarak tanımlanmış 



bağlantılar üzerinden indirip indirmemesini windows’a söylemenizi sağlar. Takip etmeye devam edin, 

tarifeli bağlantıdan ileride bahsedeceğim.  

  

3. Ağ ve internet  
  

3.1. Durum: Bağlantı durumunuzu, bağlanılabilen cihazları buradan kontrol edebilirsiniz. Bağlantı 

özelliklerini seçerek te bağlı olduğunuz ağı tarifeli internet olarak tanımlayabilirsiniz.  
3.2. Wi-fi: Bağlanabileceğiniz kablosuz ağları hatta bağlandığınız kablosuz ağları buradan görebilir, 

Wi-fi ayarlarını değiştirebilirsiniz. Burası çok pratik olmasa da Wi-fi yi açıp kapatabilirsiniz. Daha 

pratik bir yol birazdan geliyor.  
3.3. Ethernet: Ethernet bağlantılarını ve paylaşım seçeneklerini buradan düzenleyebilirsiniz.  
3.4. Çevirmeli: uzaktan bakılınca Müze raflarından bir teknoloji gibi dursa da Windows 10 

bilgisayarınızı çevirmeli ağ ile ağa bağlayabilirsiniz.  
3.5. VPN: benim bu aralar çok sevdiğim bir kelime oldu vpn. Aslında birçok VPN yazılımı var ortalıkta. 

İşi kuralına uygun yapacaksanız, buradan bir vpn profili oluşturup, bağlantı kurabilirsiniz. Benim 

kendi sunucum var diyorsanız buyrun sizi buraya alalım.  
3.6. Uçak modu: Uçak modu açıldığında hangi iletişim kanallarının kapatılacağını buradan seçmeniz 

mümkün.  
3.7. Mobil etkin nokta: Bilgisayarımın aman tabletimin yok yok telefonumun… her neyse Windows 10 

yüklü herhangi bir cihazınızın sahip olduğu internet bağlantısını paylaşabileceğiniz bir özellik var. 

Bununla alakalı ayarları buradan yönetebilirsiniz.  
3.8. Veri kullanımı: bilgisayarınızın ne kadarlık bir veri tükettiğini buradan görebilirsiniz. Bir yerden 

mobil kokusu mu geliyor?  
3.9. Ara sunucu: Bir etki alanına bağlıysanız yada bağlanacaksanız ilgili yer burasıdır.  
  

4.  

Kişiselleştirme  

  
4.1. Arka plan: arka planda gösterilecek görselleri buradan yönetebilirsiniz.  

  

4.2. Renkler: Uygulama başlıklarının renginden başlayarak birçok nesnenin renklerini buradan 

düzenleyebilirsiniz.  

  

4.3. Kilit ekranı: Kilit ekranına yönelik görsel ayarlamaları buradan yapabilirsiniz.  

  

4.4. Temalar: Masaüstü simgeleri, sesler ve arka plan resimlerini buradan yönetebilir, gerekli 

olduğunu düşündüğünüz ek temaları mağazadan indirebilirsiniz.  

  

4.5. Başlangıç: Ana ekranımız olan başlangıç ile ilgili ayarlar buradadır.  

  

4.6. Görev çubuğu: Görsel olarak açık pencereleri VS gösteren görev çubuğunu buradan 

özelleştirebilirsiniz.  

  

5. Uygulamalar  

  



5.1 Uygulamalar ve özellikler: Buradan bilgisayara kurulu uygulama ve hizmetleri görebilirsiniz. Gerçi 

bilgisayar yerine cihaz desek daha mantıklı. Bu telefon için de geçerli. Burayı seçtikten sonra ister 

listeden, ister arama alanından aratarak bir uygulamayı seçin ve üzerine tıkladıktan sonra kaldır 

seçeneğini yada gelişmiş seçeneklerde sıfırlamayı tıklayın. Sıfırlamayı tüm uygulamalar 

desteklemeyebilir.  

  

5.2 Varsayılan uygulamalar: Bir göreve uygulama atamak isterseniz, burayı kullanın. Herhangi bir 

görevi seçip üzerine tıkladıktan sonra uygulamayı seçin.  

  

5.3 Çevrimdışı haritalar: Haritaların çevrimdışı indirilmesine yönelik ayarları buradan kontrol 

edebilirsiniz.  

  

5.4 Web siteleri için uygulamalar: Hangi web sitesinin hangi uygulamayı başlatmaya yetkisi olduğunu 

buradan kontrol edebilirsiniz.  

6. Hesaplar  

  

6.1 Bilgileriniz: Buradan oturum açtığınız hesap ile alakalı bilgileri görebilir, kimliğinizi doğrulayabilir 

yada hesap resmi seçebilirsiniz.  

  

6.2 E-posta ve uygulama hesapları: Burada destekleyen uygulamalar üzerinde oturum açtığınız 

hesaplarınız bulunur. Bu hesaplar kaydedilir ve bir uygulama, bu hesaplardan birini kullanmak 

istediğinde uyarılırsınız. Sürekli kullanıcı adı girmekten böylece kurtulursunuz.  

  

6.3 Oturum açma seçenekleri: Bilgisayarınızda oturum açarken uygulanacak ayarlar buradan yönetilir. 

Windows hello seçenekleri, pin ve dinamik kilit özelliğini açma kapama gibi.  

  

6.4 İş yeri veya okula eriş: Bir etki alanına bağlanmak isterseniz burayı kullanabilirsiniz. Bağlanınca ne 

olduğunu görebilmeniz için bir deneme hesabı oluşturma şansınız var.  

  

6.5 Aile ve diğer kullanıcılar: Bu bilgisayarı paylaşacaksanız, diğer kullanıcıları buradan ekleyebilirsiniz. 

Ben, çocuğum için şu içeriklere erişemez demişsem ya da mağazadan alacaklarını kısıtlamak 

istiyorsam burası tam bana göre.   

  

6.6 Ayarlarınızı eşitleyin: Arka plan, mağaza uygulamaları ve erişilebilirlik seçenekleri eşitlenmesine 

ihtiyacınız varsa buradan onları işaretlediğinizde, Microsoft hesabınıza bağlı tüm cihazlar bu 

ayarları alır.  

  

7. Zaman ve dil  

  

7.1 Tarih ve Saat: Buradan tarihi ve saati değiştirebilirsiniz. Tüm ilgili ayarlar buradadır. Zaman dilimi, 

sunucudan otomatik ayarlama vs.  

  



7.2 Bölge ve dil: Buradan, dil ve klavye ekleyebilir, mevcut olanları kaldırabilirsiniz. Konumunuzu da 

buradan elle değiştirebilirsiniz.  

  

7.3 Konuşma: Ses paketi yükleyebilirsiniz ve bilgisayarınızın öncelikle kullanacağı sesi buradan 

değiştirebilirsiniz. Not: Türkçe de şu an sadece bir ses bulunmaktadır.  

8. Oyun  
  

8.1 Oyun çubuğu: Oyun oynarken, ekran görüntüsü kaydetmenizi ve yayın yapmanızı sağlayan bir 

fonksiyondur. Oyun çubuğu ile ilgili ayarları buradan yapabilirsiniz.  

  

8.2 Oyun DVR: Oyun çubuğunun yakaladığı ekran görüntüleri ile alakalı ayarları buradan 

yapabilirsiniz.  

  

8.3 Yayın: Oyununuzu yayınlarken kullanacağınız aygıtlar ile ilgili ayarlar buradan yönetilir.  

8.4 Oyun modu: Oyun oynarken sistem kaynaklarının oyuna yönlendirilmesi, güncellemelerin 

durdurulması gibi ek özellikler için oyun modunu buradan açıp kapatabilirsiniz.  

  

9.Erişim kolaylığı  

  

9.1. Ekran okuyucusu: Ekran okuyucusunu uzun yoldan açmak isterseniz buraya kadar gelebilir, 

ayarlarını değiştirebilir ve Braille sürücülerini buradan ekleyebilirsiniz.  

  

9.2. Büyüteç: az görenler için büyüteç fonksiyonunu buradan yönetebilirsiniz.  

  

9.3. Yüksek karşıtlık: Birbirine yakın tonlar yüzünden nesneleri ayırt etmekte güçlük çekenler için, 

yüksek karşıtlık seçeneğini buradan açıp kapatabilir ve ayarlarını değiştirebilirsiniz.  

  

9.4. Açıklamalı alt yazılar: Açıklamalara alternatif olarak kullanılan alt yazıları buradan açıp 

kapatabilirsiniz.  

  

9.5. Klavye: Klavyeyi normal hızda kullanmakta güçlük çekiyorsanız, yapışkan tuşlar ve filtre tuşları gibi 

ayarlar açıklamaları ile beraber buradadır.  

  

9.6. Fare: Fare ile kullanmanızı kolaylaştıracak seçenekler buradadır.  

  

9.7. Diğer seçenekler: Windows’un sunmuş olduğu ek kolaylıklar için buraya bakabilirsiniz. Örneğin:  

bildirimlerin ekranda kalma süresi ve mono ses gibi ilginç şeyler bulacaksınız.  

  

10. Gizlilik  

  

10.1. Genel: reklam kimliğinizin oluşturulması sırasında kullanılan bilgileri buradan yönetebilirsiniz.  

  



10.2. Konum: konumunuza erişebilen uygulamaları görebilir ve konumu açıp kapatabilirsiniz.  

  

10.3. Kamera: kameranıza erişebilen uygulamaları buradan yönetebilirsiniz.  

  

10.4. Mikrofon: mikrofonunuza erişebilen uygulamaları buradan yönetebilirsiniz.  

10.5. Bildirimler: bildirimlerinizi okuyabilecek uygulamaları buradan görebilir ve yönetebilirsiniz.  

  

10.6. Konuşma, Mürekkep oluşturma ve yazma: burası, sizi kortana ve diğer uygulamaların daha 

rahat tanıması adına depolanan yazma ve konuşma seçeneklerinizi yönetebileceğiniz bir yerdir.  

  

10.7. Hesap bilgileri: e-posta ve uygulama hesaplarındaki hesap bilgilerinize hangi uygulamaların 

erişebileceğini buradan görebilir ve yönetebilirsiniz.  

  

10.8. Kişiler: kişilerinize hangi uygulamaların erişebileceğini buradan görebilirsiniz.  

  

10.9. Takvim: hangi uygulamaların takvime erişeceğine karar verebilirsiniz.  

10.10. Arama kaydı: yine evrensel bir özelliktir. Hangi uygulamaların arama kaydına erişeceğine karar 

verebilirsiniz. Genelde bu özelliği destekleyen cihazlarda, telefon ve Skype olur.  

  

10.11. E-posta: Uygulamaların e-posta gönderip gönderemeyeceğini buradan ayarlayabilirsiniz.  

  

10.12. Görevler: uygulamaların görevlere erişimini düzenleyebilirsiniz.  

  

10.13. Mesajlaşma: uygulamaların mesaj özelliklerini kullanabilmesi için yetki verebilirsiniz.  

  

10.14. Radyolar: uygulamaların radyo fonksiyonunu kullanıp kullanamayacağını ayarlayabilirsiniz.  

  

10.15. Diğer cihazlar: uygulamalarınızın diğer cihazlar arasında paylaşım yapıp yapmayacağını buradan 

ayarlayabilirsiniz.  

  

10.16. Geribildirim ve tanılamalar: microsoft’un sizi tanıyarak daha iyi ipucu vermesini sağlayan 

uygulamaları ve geri bildirim anketlerini buradan yönetebilirsiniz.  

  

10.17. Arka plan uygulamaları: uygulamaların arka planda çalışmasını durdurabilir veya izin 

verebilirsiniz.  

  

10.18. Uygulama tanılama: uygulamaların reklam kimliğinize erişmesine izin verebilir yada izni 

kaldırabilirsiniz.  

  

11. Güncelleştirme ve güvenlik  
  

11.1. Windows update: Windows update cihazınızın güncelleştirmelerini yapar. Mağaza uygulamaları 

ile karıştırmamak gerekir; çünkü mağaza uygulamaları mağaza uygulaması üzerinden 

güncellenir. UUP’nin sağladığı bir özellikten hemen bahsedelim. Güncelleştirmeleri erteleme: 



Güncelleştirmeleri 7 güne kadar duraklatmak için Windows update seçiliyken, gelişmiş 

seçeneklere girin ve  

“Güncelleştirmelerin bu cihazda kurulmasını 7 gün kadar geçici olarak duraklatın.  Güncelleştirmeler 

devam ettiğinde, bu cihazın duraklatılabilmesi için en son güncelleştirmeleri alması gerekir” Ayarını 

seçin.  

  

11.2. Windows defender: yerleşik virüs tarayıcınızdır. Bununla alakalı ayarları buradan 

yönetebilirsiniz.  

11.3. Yedekleme: Dosya geçmişi ve Windows sistem görüntüsü ile yedekleme araçlarını buradan 

görebilirsiniz.  

  

11.4. Sorun gider: birkaç sorun giderme aracını buradan çalıştırabilirsiniz.  

  

11.5. Kurtarma: bilgisayarınızı sıfırlamak, kurtarma imajını kullanmak ve gelişmiş başlangıç menüsüne 

ulaşmak için burayı kullanabilirsiniz.  

  

11.6. Etkinleştirme: bilgisayarınızın etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edebilir ve lisans 

anahtarını buradan değiştirebilirsiniz.  

11.6. Cihazımı bul: cihazınızı kaybettiğinizde, konumunu izleyerek nerede olduğunu tespit 

etmeyi sağlayan bir fonksiyon vardır. Bu ayarı, buradan açıp kapatabilirsiniz.  

  

11.7. Geliştiriciler için: developer lisansını buradan açabilir ve imzasız uygulama yüklemek için 

gerekli yetkiyi buradan verebilirsiniz.  

  

11.8. Windows İnsider: insider ayarlarını buradan kontrol edebilir ve cihazınızı insider 

güncellemelerini alacak şekilde buradan ayarlayabilirsiniz.  

  

Bildirim merkezi        

  

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

kapatabileceğiniz ve not almak için OneNote uygulamasını başlatabileceğiniz bir yerdir.        

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. Örneğin: Posta uygulamasından gelen mail 

bildirimleri kendi başlığı altında bulunur. Herhangi bir başlık altındayken Shift+tab tuşlarına basarsanız 

o konumdan gelen bildirimleri silebileceğiniz düğmeye ulaşırsınız.       

   

İlk etapta göze çarpan yeni uygulamalar       

  



1. Groove müzik: Bu Microsoft’un müzik servisi ve uygulamasının bir bütünüdür. Dokunmatik  

cihazlarda daha pratik diyebilirim. Yine de 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 uygulamasıdır.   

4. Microsoft edge: Meşhur Web tarayıcısıdır. Bu sürüm itibariyle artık daha bir kullanışlı 

olmuştur.       

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

ipucu çıkaran bir uygulama.      

6. Skype uwp: Bu uygulama skype’ın uwp yani evrensel (Windows Mağaza) sürümüdür. Not: 

bilgisayarlarınıza indirerek kurulumunu sonradan yaptığınız Skype uygulaması ile aynı değildir. 

7.  Telefon eşlikçisi: Telefonunuz ve bilgisayarınızı birbirlerini tamamlayacak şekilde 

kullanabilmeniz için gerekli yönergeleri sunar.   

8. . Wiev ve paint 3d uygulamaları: Paint 3 boyutlu çizimi desteklerken, 3 boyutlu objeleri 

görüntülemeniz için wiev uygulaması artık kullanılabilir.  

9. Mix reality: sanal gerçeklik sistemleri ile bağlantı bu uygulama üzerinden sağlanır.  

   

Sondan başlayın  
  

  

  Bu bölüm daha önce bilgisayar deneyimi olanlar, yenilikler arasında aradıklarını bulamayanlar ve 

benim bizzat dikkat çekmek istediğim önemli noktalar için hazırlandı. Microsoft, muhtemelen görsel 

yenilikleri daha ön planda tutacağı için; bunu gerekli buldum. Kılavuzun yeni bölümü hayırlı olsun.  

  Bu sürümde en büyük devrim, ekran okuyucusu kısmında yaşandı desek yalan olmaz. Microsoft 

çok uzunca bir süre bizi kıvrandırdıktan sonra, Windows ekran okuyucusu hem sistemi onarırken (RE 

ortamında), hem de sistemi sıfırdan kurarken (PE) ortamında çalışabilir hale geldi. Bununla alakalı 

birkaç deneyim paylaşmak yerinde olabilir. Kısa yol tuşunun değiştiğini zaten söyledik. Onarma ve 

kurma sırasında, maalesef ekran okuyucu otomatik olarak başlamadığı gibi, kurulumun başladığını 

belirten ek bir sesli belirteç bulunmuyor. Bu nedenden ara sıra CTRL+Windows+Enter tuşlarına 

basmamız gerekiyor. Tam Burada bir sorun daha var. Türkçe dili için bir SAPİ sesi yok. Olan ses ise 

mobil ses. Bu yüzden kurulum aşamasına geçinceye kadar İngilizce bir ses ile kurulumu ilerletmek 

gerekiyor. Bu durum sonradan değişebilir. Bir önemli hatırlatma daha: Microsoft “birçok ses kartını 

destekliyoruz ancak yine de bazı ses kartları kullanılamayabilir” diyor. Bu durumda, usb alıcısı olan 

kulaklıklar ve usb ses kartları kullanmak iyi bir önlem olur.  

  Dikkatimizi çeken bir diğer yenilik, dinamik kilit. Dinamik kilit ile bilgisayarınız ile eşleşmiş bir 

bluetooth cihazı, nbluetooh çekim alanının dışına çıkınca bilgisayarınız kilitleniyor. Tekrar etki alanına 

girildiğinde kilit tekrar açılıyor. Bu kılavuzu yazdığım tarihlerde hangi cihazların bunu desteklediğine 

dair net bir bilgim olmadığı için liste oluşturamadım.  

  E-posta uygulama hesaplarının kapsamı daha da genişledi. Bu sayede uygulama destekliyorsa 

oturum açtığınız hesapları buraya ekleyerek daha sonra erişilebilecek bir havuz oluşturuyor. Böylece 

birçok kez şifre girme adımından kurtuluyorsunuz.  

  Microsoft edge ile alakalı gelişmeler devam ediyor. Son olarak E-pub formatında sunulan kitapları 

edge ile okuyabilir hale geldik. Muhtemelen denemeye kalkıştığınızda erişilebilir olmama ihtimali 



yüksek. Yine de  üzülmeyin, f6 tuşuna basıp tab ile devam ederseniz, sesli oynatma düğmesini 

bulacaksınız. Cihazınızın varsayılan sesi kullanılarak kitap seslendirilir. Buna bağlı olarak, Windows 

mağazası üzerinden kitap satın alabilmek artık mümkün.  

  Başlangıç ekranı daha işlevsel deniyor ama bununla alakalı özellikler daha sonra anlatılacaktır.  

 Niye cihaz dedim? Birçok yerde eskiden bilgisayarınız, bilgisayarınızın, bilgisayar der dururdum. 

Bunun yerine artık birbirine yaklaşan bir deneyim söz konusu olduğundan daha kapsayıcı olan cihaz 

kelimesini kullanmayı uygun buldum.  

  Körler olarak çok ilgilenmesek de, bir objenin farklı açılardan fotoğrafını çekerek üç boyutlu 

oluşumunu sağlayacak kadar ileri gitmiş bir paint ve bunu sanal gerçeklik gözlüğüne kadar vardıran 

görüntüleme uygulamamız var artık.  

  Ayarlar konusunda belirttim ama,  artık uygulamalar ile alakalı tüm ayarların “uygulamalar” 

kategorisi altına gittiğini hatırlatalım. Web tarama ve posta istemcisi gibi görevlere uygulama atama 

işleri artık buradan yapılıyor.  

 Oyunculara konfor sağlayan oyun modu ayarları, sorun giderme seçenekleri vs artık ayarlar’ın 

içerisindeki yeni konuklarımız.  

   Artık USB 2.0 ses kartları bir sürücü gerektirmeden doğrudan çalışabiliyor.  

 Yükseltme ve kurulum iso kalıbını edinmek için media creation tool aracına ihtiyacımız var. Tabi 

yükseltmeden sonra disk temizleme ile çöp dosyaları temizlemeyi unutmayalım.  

  

Son sözüm  

  

 Windows 10 elbette burada not kağıtlarına sığdırılacak büyüklükte yeniklikler ve hizmetlerden ibaret 

değil; koskoca bir işletim sistemi ve buradaki notlar her ne kadar cümleleri uzun olsa da not olarak 

kalmalı. Sadece bir tanışıklık, bir deneme süreci ve pastanelerdeki tadımlık pasta dilimi tadında olması 

gerekiyor. Başka yerde ve başka zamanda, çok daha nitelikli içerikleri bizzat kendim hazırlayacağımı 

garanti ediyorum. Uzatın elinizi, basın başlata. İster arama yapın isterseniz şurayı biraz kurcalayalım.  

Hadi korkmayın arkadaşlar! lütfen kurcalayalım.  

İletişim:  

Olcay.ashchi@gmail.com  


