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AÇIKLAMALAR 
ALAN Bilişim Teknolojileri 

DAL Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI İşletim Sistemi Kullanımı 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/30 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 
işletim sistemi yönergeleri doğrultusunda işletim sisteminin 
kurulumunu yapma ile ilgili bilgi ve becerileri 
kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 
KAZANIMLARI 

1. Yönergelere uyarak sistemin ilk açılış ayarlarını 
yapabileceksiniz. 

2. İşletim sistemi yönergelerine göre işletim sistemini 
kurabileceksiniz. 

3. Sistemin doğru çalışması için sürücülerin ve yardımcı 
yazılımların kurulumunu yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 
ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Ortam: Bilgisayar laboratuvarı. 
Donanım: Bu ortamda bulunan kurulumu tamamlanmış 
bilgisayar, güvenlik yazılımları ve İnternet.  

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan ve her öğrenme 
faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi 
değerlendirebileceksiniz. 
Öğretmeniniz, bireysel öğrenme materyalinin sonunda, 
ölçme araçları (uygulamalı faaliyetler, iş ve performans 
testleri, çoktan seçmeli / doğru-yanlış ve boşluk doldurmalı 
sorular, vb.) kullanarak kazandığınız bilgi ve becerileri ölçüp 
değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrencimiz, 
 
Bilgisayar donanımlarına insan vücudu denirse işletim sistemleri de insan ruhudur. 

İkisinin birlikte ve düzgün çalışması önemlidir. İşletim sistemleri bilgisayarla ve 
donanımlarıyla iletişim kurabilmek için gerekli yazılımlardır. İşletim sistemleri bilgisayarda 
kurulu bütün programların çalışabilmesi için gerekli altyapıyı sağlar. Bu yüzden bilgisayarın 
en önemli yazılımıdır ve kullanıcıların ihtiyaçlarına göre sürekli yeni sürümleri çıkar. Temel 
kullanımda (menülerde) ciddi bir farklılık olmamasından dolayı yeni sürümler de rahatlıkla 
kullanılabilir. 

 
Günümüzde işletim sistemleri sadece CPU, RAM, harddisk, anakart gibi dâhili 

donanımlar için değil dışarıdan takılan USB bellekler ve akıllı telefonların düzgün çalışması 
için de önemlidir. İşletim sisteminde olabilecek bir virüs ya da benzeri bir yazılım cihazların 
düzgün çalışmasını engelleyebilir, zarar görmelerine yol açabilir. Bu sebeple işletim 
sisteminin güvenliği sağlanmalıdır. 

 
Bu bireysel öğrenme materyali sonunda işletim sistemlerinin bütün ayarlarını 

yapabilecek, işletim sisteminizin ve dolayısıyla işletim sistemlerine bağladığınız bütün 
cihazların güvenliklerini sağlayabileceksiniz. Çökmüş bir işletim sistemini mümkünse 
formatlamadan düzeltebilecek, arama motorlarıyla daha etkin aramalar yapabileceksiniz.  

 
 

GİRİŞ 

 1 



 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 
 
 
Yönergelere uyarak sistemin ilk açılış ayarlarını yapabileceksiniz. 
 
 
 
 
 
 İşletim sisteminizin Denetim Masasına arkadaşlarınız ile birlikte giriniz. 

Denetim Masası simgelerini inceleyiniz. 

 
1. İŞLETİM SİSTEMİ KULLANIMI 

 
İşletim sistemleri ayarları için önceden sadece Denetim Masası bulunurken sonradan 

Ayarlar olarak ikinci bir menü gelmiştir. Bu değişiklikte işletim sistemlerinin bilgisayarlara 
ek olarak mobil cihazlarda kullanımını arttırmak, bu cihazların senkronize çalışmasını 
istemek, bunun sonucu olarak mobil cihazlara yönelik değişiklikler yapmak amacı yatar. 
Bilgisayarı kurarken kişisel hesapla oturum açılırsa daha önce yapılmış ayarlar otomatik 
olarak bu yeni işletim sistemine yüklenir. Bilgisayar, açılırken kişisel hesapla oturum 
açılmasını ister. Bilgisayarın kurulumunda kişisel hesap yoksa ve yerel bir oturum açıldıysa 
bu şifreyi daha sonra kullanıcı belirleyebilir. 

 
Bu durumlardan dolayı Denetim Masası menüsüne ek olarak Ayarlar menüsü de 

işletim sistemlerine eklenmiştir. 
 

1.1. Denetim Masası 
 
İşletim sisteminde bulunan Denetim Masası bilgisayar ile ilgili bütün ayarların bir 

arada bulunduğu alandır. Bilgisayardaki hemen hemen bütün ayarların ikinci ve belki üçüncü 
bir erişim yolu vardır. Denetim Masası simgeleri işletim sistemlerine göre farklılık gösterse 
de temelde benzerdir. Bu yüzden oluşabilecek farklılıklar sorun çıkarmaz. Bazı programlar 
kendi ayarları için Denetim Masasına simgesini ekleyebilir ve bu simgeler Denetim 
Masasının farklı görünmesine neden olabilir. Denetim Masasına ilk kez giriş yapıldığında 
Kategori görünümündedir. Sağ üst köşedeki Kategori düğmesi ile Büyük Simgeler olarak 
ayarlanmalıdır. Materyalin geri kalanında Denetim Masası terimi Büyük Simgeler olarak 
anlatılacaktır. Büyük Simgeler olarak ayarlanmış bir Denetim Masası aşağıdaki gibi 
görünecektir: 
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1.1.1. Ağ ve Paylaşım Merkezi 

 
Ağ ve Paylaşım Merkezi bilgisayarın bütün ağ ayarlarının yapılabildiği alandır. Ağ 

ile ilgili ayarlar ve sorunlar buradan tespit edilip giderilebilir.  

 
Fotoğraf 1.2: Ağ ve paylaşım merkezi ekranı 

1.1.2. Aygıt Yöneticisi  

 
Aygıt yöneticisi bilgisayarda bulunan bütün donanımların görüntülenebileceği alandır. 

Bilgisayara bağlanmış bir donanım (iç ya da dış donanım) mutlaka burada listelenir. Listede 
herhangi bir donanımın yanında ünlem ya da aşağı doğru ok işareti olması o aygıtın düzgün 
çalışmadığını gösterir. Bu tür sorunlar genellikle donamının sürücüsünün yüklenmesiyle 
düzeltilebilir. 
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Fotoğraf 1.3: Aygıt yöneticisi ekranı 

1.1.3. Aygıtlar ve Yazıcılar  

 
Yapı olarak Aygıt Yöneticisine benzese de Aygıtlar ve Yazıcılar simgesi altında 

bilgisayara bağlı dış donanımlar görülebilir, kaldırılabilir, özelliklerine erişilebilir. 
Bilgisayara bağlanan bir dış donanım (yazıcı, tarayıcı, kamera vb.) burada simgesiyle 
görünmüyorsa sürücü kurulumu yapılmamış demektir. Cihazın internet sitesinden güncel 
sürücüsü indirilip kurulabilir. 

 
İşletim sistemleri artık PDF olarak yazdırma desteği vermeye başlamıştır. 
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Fotoğraf 1.4: Aygıtlar ve yazıcılar ekranı 

1.1.4. Bitlocker Sürücü Şifrelemesi 

 
Bitlocker sürücü şifrelemesi işletim sistemi tarafından sunulan bir güvenlik özelliğidir. 

Bitlocker sayesinde bütün bir harddisk sürücüsü (C, D gibi) ya da bir flash bellek 
şifrelenebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şifrenin unutulmamasıdır. Şifreleme 
işleminden sonra verilen kurtarma şifresi mutlaka kaydedilmelidir. Büyük verilerin 
şifrelenmesinin çok uzun süreceği unutulmamalıdır. Bu süreyi kısaltmak için fotoğraf 1.8’de 
gösterilen seçeneklerden Yalnızca Kullanılan Disk Alanını Şifrele seçilebilir. 

 
İşlem Fotoğraf 

 Şifrelenecek sürücü seçilir  Fotoğraf 1.5 
 Parola belirlenir  Fotoğraf 1.6 
 Kurtarma anahtarı kayıt edilir  Fotoğraf 1.7 
 Sürücünün nasıl şifreleneceği seçilir  Fotoğraf 1.8 
 Şifreleme işlemi başlatılır  Fotoğraf 1.9 
 Şifrelenmiş sürücü uyarıları  Fotoğraf 1.10 
 Şifre ekranı  Fotoğraf 1.11 
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Fotoğraf 1.5: Bitlocker ekranı 

 
Fotoğraf 1.6: Bitlocker şifreleme ayarları ekranı 
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Fotoğraf 1.7: Bitlocker anahtar yedekleme ekranı 

 
Fotoğraf 1.8: Bitlocker şifreleme türü ekranı 
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Fotoğraf 1.9: Bitlocker şifreleme başlatma ekranı 

Şifreleme işlemi başlayacaktır. Şifreleme işleminden sonra seçilen sürücü kullanılmak 
istendiğinde aşağıdaki hatalar alınır ve işletim sistemi şifre girilmesini ister. 

 
Fotoğraf 1.10: Bitlocker erişim resimleri 
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Fotoğraf 1.11: Bitlocker şifre ekranı 

Bitlocker özelliğinin kullanılmadan önce bilinmesi gereken en önemli husus bu 
şifreleme yönteminin hiçbir şekilde devre dışı bırakılamadığıdır. Bu yüzden parola 
veya kurtarma şifresi kesinlikle kaybedilmemelidir. 

 
1.1.5. Bölge   

 
Bölge simgesinden işletim sisteminin kullanacağı tarih, saat, haftanın ilk günü gibi 

seçenekler kontrol edilebilir ve değiştirilebilir. 

 
Fotoğraf 1.12: Bölge ayarları ekranı 
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1.1.6. Çalışma Klasörler 

 
İş dosyalarını depolamak için Çalışma Klasörleri kullanıldığında bu dosyalara, 

çevrimdışı iken bile tüm bilgisayarlardan ve cihazlardan ulaşılabilir. 
 

1.1.6. Depolama Alanları 

 
Depolama alanları sabit sürücünün bozulma ve dosya kaybetme ihtimaline karşı önlem 

alınabilecek alandır. Depolama Alanları verilerin sürücü arızalarından korunmasına 
yardımcı olur ve bilgisayara sürücü ekledikçe depolamayı genişletir. Depolama Alanları 
kullanılarak iki veya daha fazla sürücü bir depolama havuzunda birleştirilebilir. Bu havuzdan 
elde edilen kapasite kullanılarak depolama alanları denilen sanal sürücüler oluşturulabilir. Bu 
depolama alanları genellikle verilerin iki kopyasını depoladığından sürücülerden biri 
arızalanırsa verilerin sağlam bir kopyası elde kalır. Kapasite azaldığında depolama havuzuna 
daha fazla sürücü eklemek yeterlidir. 

 
1.1.7. Dil 

 
Dil simgesine çift tıklanarak işletim sisteminin hangi dilde görüntüleneceğini gösterir 

veya buradan başka diller eklenip kaldırılabilir. Örneğin formatlanan bilgisayara İngilizce bir 
işletim sistemi kurulmuşsa bu bölümden Türkçe dil dosyaları indirilip yüklenebilir ve işletim 
sistemi Türkçe kullanılabilir. 

 
 

1.1.8. Dizin Oluşturma Seçenekleri 

 
Dizin oluşturma, işletim sisteminin daha sonraki aramalarda daha hızlı sonuçlar 

vermesi için dosya ve klasörleri taraması ve kendi dizinine eklemesidir. Bu işlem işletim 
sistemi ile beraber aktiftir ve doğrudan çalışmaya başlar. Böylece arama yapıltıkça ve 
dizinler eklendikçe daha hızlı arama sonuçları ile karşılaşılır. Bu bölümde dizin oluşturma 
ayarları değiştirilebilir, eklenebilir, kaldırılabilir. 
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1.1.9. Dosya Geçmişi  

 
Dosya geçmişi bölümünden önemli dosyaların istenen başka bir sürücüye istenen 

zaman aralıklarıyla kaydedilmesini sağlar. Böylece önemli dosyalarla kullanıcı bilgisayarda 
çalışırken bir kopyası da diğer sürücüye kaydedilerek herhangi bir bozulma durumunda 
dosyaların kaybolması engellenir. 

 
1.1.10. Dosya Gezgini Seçenekleri  

 
Dosya gezgini, işletim sisteminin arayüzünü oluşturur. Bu menüde arayüzle ilgili 

ayarlar değiştirilebilir. Bu menüde Genel, Görünüm ve Ara sekmeleri bulunur. 
 
Genel sekmesinde (fotoğraf 1.13) bulunan Klasörlere Gözat bölümünden klasörlerin 

nasıl açılacağı, Ögeleri Tıklatma Seçenekleri bölümünden dosyaları tek tıklama ya da çift 
tıklamayla açma ve Gizlilik bölümünden Hızlı Erişim ve Dosya Geçmişi ile ilgili ayarlar 
yapılabilir. 

 
Fotoğraf 1.13: Dosya gezgini seçenekleri ekranı 

  

 12 



 

Görünüm sekmesinde (fotoğraf 1.14) Klasör Görünümleri ile bir klasöre uygulanan 
görüntüleme ayarlarının (simgelerin görünüşü gibi) bilgisayardaki bütün klasörlere 
uygulanması sağlanabilir. Bu alandaki en önemli özellikler Gelişmiş bölümü altında yer alır. 
Burada yer alan birkaç önemli ayar şöyledir: 

 
Ayar İşlevi 

 Bilinen Dosya Türleri İçin Uzantıları 
Gizle  Dosya uzantıları gizler/açar. 

 Gizli Dosya ve Klasörler  Gizli dosya ve klasörleri gizler/açar. 

 Sürücü Harflerini Göster  Sürücü harflerini (C, D gibi) gizler/açar. 

 
Fotoğraf 1.14: Dosya gezgini seçenekleri ekranı 
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1.1.11. Erişim Kolaylığı Merkezi 

 
Bu bölümde gerektiğinde bilgisayar kullanımını kolaylaştıracak seçenekler bulunur. 

Bunlar; 
 
 Büyüteç, 
 Ekran Okuyucu, 
 Ekran Klavyesi, 
 Yüksek Karşıtlık gibi seçeneklerdir. 
 
 

1.1.12. Eşitleme Merkezi 

 
Kişisel hesapla oturum açıldığında eski sistem ayarlarının ve dosyaların 

eşitlenebileceği alandır. 
 

1.1.13. Ev Grubu  

 
Bu seçenek altında bilgisayar bir ağa bağlıysa diğer bilgisayarla etkileşim ayarları 

bulunur. Aynı Ev Grubu ağında dosya transferi ya da yazıcı paylaşımı yapılabilir. Bu menü 
altında ağ üzerinde görünüp görünmeme ayarlanabilir, başkalarının kullanıcı dosyalarına 
ulaşmasını engellemek için şifre konabilir. 

 
1.1.14. Fare 

 
Bu seçenek altında fare ile ilgili ayarlar yapılabilir.  
 
Düğmeler sekmesi altında; 
 
 Sağ ve sol tuşların yeri değiştirilebilir, 
 Çift tıklatma hızı ayarlanabilir, 
 Tıklatma kilidi açılıp kapatılabilir. 
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İşaretçiler sekmesi altında farenin işaretçisinin şekli değiştirilebilir. 
 
İşaretçi Seçenekleri sekmesi altında; 
 
 İşaretçinin hızı ayarlanabilir, 
 Düğmeye Git seçeneği ile imlecin ekrana gelen uyarıların üzerine otomatik 

gitmesi sağlanabilir, 
 İşaretçi izini göster seçeneği ile işaretçinin arkasında iz bırakması sağlanabilir, 
 Yazarken işaretçiyi gizle seçeneği ile yazı yazarken işaretçinin kaybolması 

sağlanabilir, 
 CTRL tuşuna basıldığında işaretçinin yerinin gösterilmesi sağlanabilir. 
 
Tekerlek sekmesinde tekerlek aşağı ve yana kaydırıldığında ne kadar kayacağı 

ayarlanabilir. 
 

1.1.15. Görev Çubuğu ve Gezinti 

 
Bu seçenek ile görev çubuğunun ayarları yapılabilir. Bu ayarlar şöyle anlatılabilir: 
 
 Görev çubuğunu kilitle 

• Görev çubuğunun fare ile hareket ettirilmemesini sağlar. 
 
 Görev çubuğunu otomatik olarak gizle 

• Görev çubuğunun üzerine fare ile gelinmedikçe görünmemesini sağlar. 
 
 Küçük görev çubuğu düğmelerini kullan 

• Görev çubuğunun üstündeki düğmeleri küçültür. 
 
 Görev çubuğunun ekrandaki konumu 

• Görev çubuğunun alt, üst, sağ ve sol tarafa hizalanmasını sağlar. 
 
 Görev çubuğu düğmeleri 

• Görev çubuğunun üstündeki açık pencerelerin nasıl gruplanacağını ya da 
gruplanmamasını ayarlar. 

 
 Bildirim alanı 

• Görev çubuğunun sağındaki simgelerden hangilerinin ne zaman 
görüneceğini ayarlar. 
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1.1.16. Görüntü 

 
Görüntü menüsünden ekran ile ilgili ayarlar gerçekleştirilebilir. Ögelerin boyutları, 

başlık çubuklarının, menülerin, ileti kutularının, palet başlıklarının, simgelerin ve araç 
ipuçlarının metin boyutları değiştirilebilir. 

 
Sol tarafta yer alan Çözünürlüğü Ayarla menüsü ile ekran çözünürlüğü ile ilgili 

ayarların yanı sıra birden çok ekran varsa onların ayarları yapılabilir. Bilgisayara birden çok 
ekran bağlanmışsa (televizyon gibi) bu ekranda görünmesi gerekir. Bunun için Algıla ve 
Tanımla düğmeleri kullanılabilir. 

 
Sol tarafta yer alan Parlaklığı Ayarla seçeneği ile ekranın parlaklığı ayarlanabilir. 
 

1.1.17. Güç Seçenekleri 

 
Güç seçenekleri özellikle dizüstü bilgisayarlar için büyük önem taşır. Bu ekranda üç 

tane ana güç profili bulunur. Bunlar Güç Tasarrufu, Dengeli ve Yüksek Performanstır. 
 
Dizüstü bilgisayarlar özellikle pille çalışırken daha az sistem kaynağı harcamalıdır. Bu 

yüzden pille çalışırken Güç Tasarrufu modu büyük önem taşır. Normal şartlarda işletim 
sistemi, dizüstü bilgisayar prizden çıkarıldığında otomatik olarak kendisini Güç Tasarrufu 
moduna alarak pil süresini uzatır. 

 
Dizüstü bilgisayar elektrik prizine takılıyken güç ayarı Güç Tasarrufu modunda 

kalırsa ciddi performans kaybı yaşanır. O yüzden dizüstü bilgisayar elektrik ile çalışırken 
Dengeli ya da Yüksek Performans ayarlarından biri seçilmiş olmalıdır. 

 
Aynı menünün sol tarafında yer alan seçenekler ile;  
 
 Bilgisayar bekleme modundan uyanırken oturum şifresinin istenip 

istenmeyeceği, 
 Güç düğmesine basıldığında ne olacağı, 
 Dizüstü bilgisayarlar için kapak kapatıldığında ne olacağı, 
 Bir işlem yapılmadığında ekranın kendini ne zaman kapatacağı, 
 Bilgisayarın kendini ne zaman uyku moduna alacağı ayarlanabilir. 
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1.1.18. Güvenlik ve Bakım 

 
Bu bölümde başka menülerde yapılmış ayarlar toplu bir hâlde görülebilir ve bazıları 

değiştirilebilir. Bu alandaki bütün seçenekler diğer kısımlarda anlatılmış ya da anlatılacaktır. 
 

1.1.19. İnternet Seçenekleri 

 
Bu bölümde internet tarayıcısıyla ilgili ayarlar görülebilir ve değiştirilebilir. Bu 

ayarlarla ilgili geniş bilgiye diğer konuda değinilecektir. 
 

1.1.20. Kimlik Bilgileri Yöneticisi  

 
Bu bölümde, kullanılan internet siteleri ve işletim sistemi şifreleri işletim sistemi 

tarafından kaydedilir. Böylece daha sonra kullanılmak istenen şifreler otomatik olarak 
işletim sistemi tarafından gerekli alanlara girilir. 
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1.1.21. Kişiselleştirme 

 
Kişiselleştirme menüsü bilgisayarla ilgili bütün görünüm ayarlarının yapılabileceği 

alandır. Bu ekranda bilgisayarın genel rengi, arka plan resmi, işletim sistemi teması, işletim 
sistemi sesleri ve ekran koruyucusu ayarlanabilir. 

 
Fotoğraf 1.15: Kişiselleştirme ekranı 

Sol tarafta yer alan Masaüstü simgelerini değiştirin seçeneği ile başlangıçta 
masaüstünde bulunmayan simgeler masaüstüne eklenebilir ya da değiştirilebilir. 
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Fotoğraf 1.16: Masaüstü simge ayarları ekranı 

1.1.22. Kullanıcı Hesapları  

 
Kullanıcı hesapları işletim sisteminin en önemli kısımlarından biridir. Kullanıcı 

hesapları, bilgisayarı birden fazla kullanıcının kullandığı durumlarda kullanıcıların 
kendilerine göre özelleştirdiği oturumların birbirinden ayrılmasını sağlar. Her bir kullanıcı 
için açılan oturumlar istenildiği gibi özelleştirilebilir. İsteyen istediği oturuma şifre koyabilir. 
Böylece veri güvenliği de sağlanmış olur. 

 
Fotoğraf 1.17: Kullanıcı hesapları ekranı 
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Bu ekranda; 
 
 Hesabın adı değiştirilebilir, 
 Hesabın türü Standart ya da Yönetici olarak değiştirilebilir, 
 Başka bir hesap yönetilerek eklenip çıkarılabilir, 
 Kullanıcı Hesabı Denetimi Ayarları değiştirilerek bilgisayarın istenmeyen 

programlara karşı koruma düzeyi ayarlanabilir. 
 
En üstte yer alan Bilgisayar ayarlarında hesabımda değişiklik yap seçeneği 

Ayarlar menüsünde anlatılacaktır. 
 

1.1.23. Kullanıcı Hesabına Şifre Koyma 
 
Son sürümlerde işletim sistemine Ayarlar adı altında ek bir menü daha eklenmiştir. 

Bu menüde Denetim Masasında bulunan işletim sistemi ayarlarının yanı sıra ek ayarlar da 
vardır.  

 
Kullanıcı hesabına şifre koymak için en üstte bulunan Bilgisayar ayarlarında 

hesabımda değişiklik yap yazısına tıklanır. Ekrana gelen Oturum Açma Seçenekleri 
yazısına tıklandığında aşağıdaki ekran görülür: 

 
Fotoğraf 1.18: Şifre koyma ekranı 
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Bu ekranda üç adet şifreleme yöntemi bulunur. 
 
 Parola 

• Bu yöntemle oturum için bir parola belirlenebilir. İşletim sisteminde 
kişisel hesapla oturum açılmışsa kişisel hesabın parolası aktif olacaktır. 
Yerel bir hesap açılmışsa parola buradan belirlenebilir. 

 
 PIN 

• Bu şifre yöntemi parola yöntemiyle benzerlik gösterse de kişisel 
hesabıyla kullanıcı tanımlamış kullanıcılar için her seferinde parola 
girilmesinin önüne geçilmesini sağlayan bir yöntemdir. Sadece sayılardan 
oluşabilir. PIN verebilmek için oturumda parola belirlenmiş olmalıdır. 

 
 Resimli parola 

• Bu yöntem daha çok mobil cihazlar için eklenmiştir. Bu yöntemde bir 
resmin seçilmesi ve bu resmin üzerinde üç adet hareket (yukarıdan aşağı, 
sağdan sola gibi) belirlenmesi istenir. Bilgisayar açıldığında dokunmatik 
bir cihazsa ekrana dokunarak değilse fare ile bu üç hareketin yapılması 
istenir. 

 
1.1.24. Kurtarma  

 
Kurtarma, işletim sisteminin düzgün çalışmadığı zamanlarda formattan önce 

denenebilecek yöntemleri barındırır. Böylece bilgisayarı tamamen silip tekrar yüklemeden 
sistemi düzeltmeye çalışır. 

 
Bu menüde bulunan üç seçenek ve işlevleri şöyledir: 
 
 Kurtarma sürücüsü oluştur 

• Bu seçenek ile açılışta bile sorunlu bilgisayarların düzeltilmesi 
sağlanabilir. Flash diske yedeklenen sistem dosyaları bilgisayarın 
açılışında sistem onarma menüsünden kullanılabilir. 

 
 Sistem geri yüklemeyi aç 

• Bu seçenekte bilgisayar tarafından otomatik olarak (genellikle yeni bir 
program yüklenmeden önce) oluşturulmuş bir geri yükleme noktasına 
bilgisayar geri yüklenerek sorunlar ortadan kaldırılabilir. Bu işlemde 
dosyalar zarar görmezken o tarihten sonra yüklenmiş programlar 
sistemden kaldırılır. 
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 Sistem geri yüklemeyi yapılandır 
• Bu seçenek kullanıcıyı Sistem Geri Yükleme ayarlarına götürür. Gelen 

ekranda 
o Sistem geri yükleme yapabilir. 
o Sistem geri yükleme istenen sürücüler için açılıp kapatılabilir. 
o Kullanıcı, bir sistem geri yükleme noktası oluşturabilir. 

 
Sistem geri yükleme açık olmazsa sistem geri yükleme kullanılamaz. Fakat 

unutulmaması gereken bir diğer nokta da sistem geri yüklemenin bilgisayarın sabit diskinde 
yer kapladığıdır. İhtiyaca göre yapılandırmak kullanıcıya kalmıştır. 

 
1.1.25. Otomatik Kullan 

 
Otomatik kullan seçeneği, bilgisayara takılan bir aygıtın ya da diskin algılandıktan 

sonra işletim sisteminin ne yapacağının belirlendiği yerdir. Tüm Medya ve Aygıtlar için 
Otomatik Kullan’ı Etkinleştir seçeneği ile bir aygıt takıldığında otomatik olarak ekrana 
aygıtla ilgili seçenekler gelmesi sağlanabilir. İstenirse her bir aygıt (USB ya da disk gibi) için 
ne yapılacağı seçilebilir. 

 
Günümüzde özellikle USB belleklerden yayılan virüsler bu yöntemi kullanarak 

kendi kendilerini çalıştıracak şekilde yapılandırılmıştır. Bu yüzden Tüm Medya ve 
Aygıtlar için Otomatik Kullan’ı Etkinleştir seçeneğinin kapalı olması bilgisayarı 
virüslere karşı korumak için faydalıdır. 
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1.1.26. Programlar ve Özellikleri  

 
Programlar ve özellikler, işletim sisteminin en sık kullanılan bölümlerinden biridir. 

Bilgisayara kurulan programlar burada listelenir. Kaldırılmak istendiğinde bu menüye 
gelinip kaldırılmalıdır. Buradan yapılmayan program kaldırma-silme işlemleri bilgisayarın 
zarar görmesine sebep olabilir. 

 
Fotoğraf 1.19: Programlar ve özellikleri ekranı 

Program kaldırmak dışında sol tarafta bulunan Özellikleri aç veya kapat seçeneği ile 
işletim sistemiyle beraber yüklenen veya yüklenemeyen işletim sistemi özellikleri açılıp 
kapatılabilir. 

 
Örneğin işletim sisteminden Internet Explorer web tarayıcısı kaldırılmak istenirse 

yanındaki tiki kaldırmak yeterli olur. 
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Fotoğraf 1.20: Özellikler ekranı 

1.1.27. Ses 

 
Bilgisayarla ilgili ses aygıtlarının görülebileceği ve yönetilebileceği alandır. 

 
Fotoğraf 1.21: Ses ekranı 

Birden fazla ses giriş ya da çıkış aygıtı (hoparlör ya da kulaklık gibi) varsa buradan 
ayarlanabilir. Bunun için istenen aygıtın üzerine gelip Varsayılan Yap seçilir. 
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1.1.28. Sistem 

 
İşletim sistemi ve bilgisayar donanımı ile ilgili bilgilerin görülebileceği menüdür. 

Burada görülebilecek bilgilerden bazıları; 

 
Fotoğraf 1.22: Sistem ekranı 

 İşlemci modeli ve hızı, 
 Bilgisayarın RAM miktarı, 
 İşletim sisteminin 32 bitlik ya da 64 bitlik mi olduğu, 
 Bilgisayarın ağ üzerindeki adı, 
 Bilgisayarın bağlı bulunduğu çalışma grubunun adı, 
 İşletim sistemi etkinleştirme bilgileridir. 
 
Bu ekrandaki Ayarları değiştir ile bilgisayarın ağ üzerindeki adı ve çalışma grubu 

değiştirilebilir. Büyük ağlara katılma durumunda bu ayarlar hayati önem taşıyabilir. 
 
Sol tarafta yer alan Uzak bağlantı ayarları ile bilgisayara uzaktan bağlanılmasına 

izin verilebilir ya da bu izin kaldırılabilir. Uzaktan bağlantı için 3. parti bir yazılım 
kullanılmak istenirse Teamviewer gibi programlar kullanılabilir. 

 
Sol tarafta yer alan Sistem Koruması ile daha önce anlatılan Sistem Geri Yükleme 

ayarlarına erişilebilir. 
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1.1.29. Sorun Giderme 

 
Bu menü altında bilgisayarda çıkabilecek sorunlara ilişkin seçenekler dört başlık 

altında toplanmıştır.  
 
Bu başlıklar; 
 
 Programlar 
 Donanım ve Ses 
 Ağ ve İnternet 
 Sistem ve Güvenlik olarak gruplandırılmıştır.  
 
Soruna uygun seçenekler kullanılarak çözüm aranabilir. 
 

1.1.30. Tarih ve Saat  

 
İşletim sisteminin tarih ve saat ayarlarının yapılabileceği alandır. BIOS ayarlarından 

da tarih ve saat ayarlaması yapılabilir. 
 

1.1.31. Varsayılan Programlar  

 
İşletim sistemlerinde bir dosya türünü ya da işletim sistemindeki bir işlevi birden çok 

program yerine getirebilir. Bu programların temel işlevleri aynı olsa da her birinin kendine 
göre özellikleri vardır. Örneğin bilgisayarda  .mp3 uzantılı müzik dosyalarını açabilmek için 
birçok program bulunabilir. Temelde hepsi bu ses dosyasını çalabilirken özelde her bir 
program kullanıcıya farklı ek seçenekler sunar. Yine benzer bir şekilde İnternete girebilmek 
için bilgisayarda bir web tarayıcısı olmak zorundadır. Bu web tarayıcıları temelde 
kullanıcının İnternete girmesini sağlarken her birinin sunduğu ek seçeneklerden hangileri 
kullanıcının işine daha çok yarıyorsa onu kullanabilir.  

 
Bu web tarayıcılarının en popülerleri şöyle sıralanabilir: 
 
 Google Chrome 
 Mozilla Firefox 
 İnternet Explorer 
 Safari 
 Opera 
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İşletim sistemi kurulurken birçok dosya kendi programlarını kurar. Örneğin müzik 
çalmak, film izlemek ya da İnternete girmek için fazladan bir programa ihtiyaç yoktur. Fakat 
bu programların özellikleri kullanıcıya yeterli gelmeyebilir. İnternetten indirilen alternatif 
programlar, kurulurken kendilerini otomatik olarak işletim sistemine varsayılan program 
olarak ekler. Böylece o andan itibaren o dosyalarla çalışmak istenildiğinde artık en son 
indirilen programla çalışılabilir.  

 
Örneğin işletim sistemi kurulduğunda İnternete girmek için işletim sistemiyle beraber 

gelen İnternet Explorer 11 programı yerine İnternetten Google Chrome web tarayıcısı, 
sonra Mozilla Firefox web tarayıcısı, daha sonra da Opera web tarayıcısı indirilebilir. Bu 
durumda sistemde İnternete girebilmek için dört tane web tarayıcısı olur. İşte bu alanda bu 
dört programdan hangisinin varsayılan olacağı seçilebilir. Google Chrome ile çalışmak 
istenirse varsayılan olarak Google Chrome’u seçmek gerekir. Benzer bir şekilde .mp3 
dosyaları için birden fazla program indirilirse buradan o .mp3 dosyasına çift tıklandığında 
hangi programla açılacağı seçilebilir. 

 
Herhangi bir dosyaya sağ tıklanıp Birlikte AçBaşka bir uygulama seç yolu 

izlenirse ve gelen pencerede istenen program seçilip en altta yer alan dosyalarını açmak 
için bu uygulamayı kullan seçeneği seçilip Tamam düğmesine basılırsa o dosya türü o 
programla ilişkilendirilebilir. 

 
1.1.32. Defender 

 
Defender işletim sistemi ile birlikte yüklenen bir sistem koruma yazılımıdır. Bu 

yazılım, işletim sistemi kurulduğu andan itibaren devreye girerek sistemini korumaya başlar. 
İnternet bağlantısı varsa kendini güncelleştirerek daha iyi bir korumaya sahip olunabilir. 
Defender virüslere karşı tek başına bir antivirüsün yerini alabilecek kapasitededir.  

 
Defender açıldığında sağ tarafta üç seçenek vardır. Bu üç seçenekten Hızlı seçeneği ile 

sistemin çabuk bir taraması yapılırken Tam seçeneği ile sistemin tamamı taranır. Özel 
seçeneğinde ise istenen bir sürücü ya da aygıtın içeriği taranabilir. Sağ üst köşede yer alan 
Ayarlar seçeneği ile Defender kapatılıp açılabilir. 

 
Bir bilgisayarda iki antivirüs programının olması çakışma ihtimalinden 

dolayı tavsiye edilmez. O yüzden Defender açıkken antivirüs kurulmamalıdır. 
Antivirüs kurmak istenirse Defender kapatılabilir. 
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1.1.33. Güvenlik Duvarı 

 
Güvenlik Duvarı işletim sisteminin ağ veya internet üzerinden gelebilecek tehlikelere 

karşı korunmasını sağlar. Özellikle işletim sistemi tarafından tanınmayan ve internete 
bağlanmak isteyen programların izin verilmediği sürece internete bağlanmasını engeller. 
Güvenlik Duvarı bir programın internete bağlanmasını engelliyorsa sol tarafta yer alan Bir 
uygulamanın ya da özelliğin Güvenlik Duvarını geçmesine izin ver seçeneği ile bu izin 
sağlanabilir. Yine sol tarafta yer alan Güvenlik Duvarı’nı etkinleştir ya da devre dışı 
bırak seçeneği ile tamamen kapatılıp açılabilir. 

 
1.1.34. Yazı Tipleri 

 
Yazı tipleri (Font) bilgisayarda yüklü olan yazı tiplerinin görülebileceği alandır. 

İşletim sistemi kurulurken işletim sistemi tarafından 200 kadar yazı tipi sisteme yüklenir. Bu 
yazı tipleri işletim sisteminin birçok yerinde ve yüklenen programlarda (Word, Photoshop 
vb.) sıklıkla kullanılır. İnternetten bulunan yazı tiplerine çift tıklanırsa bu alana otomatik 
olarak eklenir. Eklendikten sonra istenen her yerde kullanılabilir. 

 
Dikkat: Yazı tipleri indirilmeden önce Türkçe karakter (ç, ö, ş, ü, ğ) 

destekleyip desteklemediği mutlaka kontrol edilmelidir. Türkçe karakter 
destekleyemeyen yazı tiplerinin kullanılması sonucunda yazılarda bozulmalar 
olabilir. 

 
1.1.35. Yönetimsel Araçlar  

 
Yönetimsel araçlar, işletim sistemine ait ileri seviye ayarlarının bulunduğu alandır. 
 

1.1.36. İşletim Sistemi Ayarlar Menüsü 
 
Ayarlar menüsü son işletim sistemi sürümlerinde eklenen bir menüdür. Denetim 

Masasında yapılan birçok ayar ve onlardan ayrı birçok ayar Ayarlar menüsünden de yapılır. 
Denetim Masası varken ek bir ayarlar menüsü eklenmesinin sebebi olarak işletim sisteminin 
mobil ve taşınabilir cihazlara daha kolay uyum sağlaması ve daha çok kullanılmasının bu 
cihazlarda daha işlevsel olmasının istenmesi gösterilebilir. Buradaki menüler Denetim 
Masasına göre daha sadedir ve bütün ayarlar dokuz ana başlık altında toplanmıştır. 
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Fotoğraf 1.23: Ayarlar ana ekranı 
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1.1.37. Sistem 

 
Bu bölümde işletim sistemine ait ayarlar değiştirilebilir. 

 
Fotoğraf 1.24: Sistem ekranı 

Denetim Masasında bulunan birçok başlık burada da mevcuttur. Fakat buradaki 
ayarlar Denetim Masasına göre çok daha basit şekilde yapılabilir. Bu kısımda denetim 
masasında olmayan seçenekler incelenmiştir. 

 
 Bildirimler ve eylemler 

• Bu ekranda sağ alt köşedeki İşlem Merkezi ve bildirimlere ait ayarlar 
yapılabilir. Bildirimlerin gösterilmesi veya gösterilememesi, hangi 
programların bildirim gösterebileceği ve işlem merkezinde gösterilecek-
gösterilmeyecek ayarlar seçilebilir. 
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 Depolama 
• Bilgisayara bağlı depolama aygıtlarının tamamının ayrıntılı olarak 

gösterildiği alandır. Burada hangi dosyaların ne kadar yer kapladığı 
görülebilir ve gereksiz dosyalar kaldırılabilir. 

 
 Çevrimdışı haritalar 

• Çevrimdışı haritalar işletim sistemi uygulamalarının kullanabilmesi için 
istenen haritaların indirilip kontrol edilmesine yarar. Buradan indirilen 
haritaların daha sonra İnternet olmasa bile kullanılabilir. 

 
 Tablet modu 

• İşletim sisteminin bilgisayarda değil tabletlerde kullanılmak istendiğinde 
tablete uygun olarak kendini ayarlamasını sağlar. Burada oturum 
açıldığında Tablet Modunu Kullan ya da Masaüstü Modunu Kullan 
seçeneklerinden hangisi seçilerse oturum açıldığında o moddan sistem 
başlar. 

 
 Çok görevli 

• Bu seçenekte birden çok işlem için ayarlar bulunur. 
 
 Bu bilgisayara yansıtılıyor 

• Başka cihazların ekranda görülmesi ile ilgili ayarların olduğu kısımdır. 
 
 Web Siteleri için uygulamalar 

• Bazı web sitelerine girildiğinde web tarayıcı üzerinden değil 
ilişkilendirildiği uygulama tarafından açılması ayarları burada bulunur. 

 
 Hakkında 

• Denetim MasasıSistem menüsünde olduğu gibi bilgisayar hakkında 
donanımsal ve yazılımsal bilgilerin görülebildiği kısımdır. 
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1.1.38. Cihazlar 

 
Bu bölüm bilgisayara bağlı cihazların görülebileceği ve bilgi alınabilecek alandır. 

 
Fotoğraf 1.25: Cihazlar ekranı 

 Yazıcılar ve tarayıcılar 
• Bilgisayara bağlı yazıcı ve tarayıcıların görülebileceği alandır. 

 
 Bağlı cihazlar 

• Bilgisayara bağlı bütün cihazların görülebileceği alandır. 
 
 Fare ve dokunmatik yüzey 

• Fare varsa dokunmatik ekranla ilgili ayarların olduğu alandır. 
 
 Yazma 

• Yazım denetiminin açılıp kapatılabildiği alandır. 
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 Otomatik kullan 
• Bilgisayara takılan aygıtların nasıl başlatılacağının belirlendiği alandır. 

 
 USB 

• USB ile ilgili ayarın olduğu alandır. 
 

1.1.39. Ağ ve İnternet 

 
Bilgisayara ait ağ ve internet ayarlarının yapılabildiği alandır. 

 
Fotoğraf 1.26: Ağ ve internet ekranı 
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 Durum 
• İnternet ve ağa bağlantı durumunun görülebildiği alandır. Burada 

kullanılabilir durumdaki başka ağlar görülebilir ve bağlanılabilir. 
 
 Wi-Fi 

• Etraftaki kablosuz ağların görülebileceği ve onlarla ilgili ayarların 
yapılabileceği alandır. 

 
 Çevirmeli 

• Bilgisayara bağlı eski model çevirmeli bir modem varsa bunun 
ayarlarının yapılabileceği alandır. 

 
 VPN 

• Bağlanılacak VPN (Virtual Private Networking)  ağı varsa bunların 
ayarlarının yapılabileceği yerdir. VPN ağları dışarıya kapalı ağlardır. 
Genellikle büyük şirketlerin güvenli veri aktarımı için kullanılır. 

 
 Uçak modu 

• Uçak modu bilgisayarın kablosuz bağlantılarını kapatan ayardır. Uçak 
modu açıldığında bütün kablosuz bağlantılar kesilir. 

 
 Mobil etkin nokta 

• Bilgisayar ya da cihazdaki İnternet bağlantısını paylaşmak için 
kullanılabilecek alandır. Şifre belirlenip başkalarının bu şifreyle giriş 
yapmasını sağlanabilir. 

 
 Veri kullanımı 

• Cihazda son 30 günde yapılmış indirme işlemlerinin boyutunun 
görülebileceği alandır. Kullanım Ayrıntıları ile hangi programın ne 
kadar indirme yaptığı görülebilir. 
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1.1.40. Kişiselleştirme 

 
Kişiselleştirme bölümünde işletim sisteminin görünümüyle ilgili ayarlar yapılabilir. 

Buradaki birçok özellik Denetim Masasında anlatılmıştır. 

 
Fotoğraf 1.27: Kişiselleştirme ekranı 

 Arkaplan 
• Masaüstü arkaplan ayarlarının yapılabileceği yerdir. Burada arkaplana bir 

resim, tek bir renk ya da bir klasörün içindeki resimlerin sırayla geçeceği 
bir arkaplan görüntüsü konulabilir. Konulan resmin çok küçük ya da çok 
büyük olması durumunda ekran sığdırma komutları kullanılarak daha iyi 
sonuçlar elde edilebilir. 

 
 Renkler 

• Temanın renginin seçilebileceği alandır. 
 

 Kilit ekranı 
• İşletim sisteminin oturum açma ekranına ait ayarların yapıldığı kısımdır. 
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 Temalar 
• Temalara ait ayarların yapılabileceği alandır. 

 
 Başlangıç 

• Başlangıç menüsüne ait ayarların yapıldığı bölümdür. 
 

 Görev Çubuğu 
• Görev çubuğu, bildirim alanı ve birden çok ekrana ait ayarların yapıldığı 

alandır. 
 

1.1.41. Hesaplar 

 
İşletim sistemine ait hesapların ayarlarının yapılabildiği alandır. Bu kısım ayarlar 

içinde en önemli kısımlardan biridir. 

 
Fotoğraf 1.28: Hesaplar ekranı 
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 Bilgileriniz 
• Bu kısımda bilgisayarda hangi yöntemle oturum açılacağı ayarlanabilir. 

Bir bilgisayarda iki yöntemle oturum açılabilir. Ya yerel bir hesap 
oluşturulur ya da kişisel hesapla oturum açılır. İkisi arasında ciddi bir fark 
yoktur. Bilgisayar formatlandıktan sonra format işlemini 
tamamlayabilmek için oturum açma bilgileri istenir. Bir kişisel hesapla 
yani mail adresi ve şifresi ile oturum açılırsa ve İnternet bağlantısı varsa o 
hesaba ait ayarlar (görünüm ayarları, arkaplan resmi, profil resmi, 
parolalar, uygulama ayarları vb.) otomatik olarak yüklenir. Böylece 
kullanıcı sanki başka bir bilgisayarda değilmiş gibi oturumunu son 
bıraktığı şekilde açabilir. Kullanıcı yerel bir oturum açarsa bu ayarlar 
işletim sisteminin yüklediği standart şekilde yüklenir. Bu ayarlar 
istenildiği gibi değiştirilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta 
kişisel hesapla giriş yapıldığında sadece görüntü ayarlarının değil birçok 
ayarın otomatik olarak gelecek olmasıdır. 

 
 Eposta & uygulama hesapları 

• İşletim sistemine mail adresinin tanımlanabileceği alandır. Böylece gelen 
mailler hesaba girmeye gerek kalmadan işletim sistemi üzerinden 
görülebilir ve yanıtlanabilir. 

 
 Oturum açma seçenekleri 

• Bu bölüm daha önce denetim masası bölümünde anlatılmıştır. PIN burada 
öne çıkar. Kişisel hesapla oturum açıldığında veya uygulamaları 
kullanırken her defasında uzun şifreler yerine PIN kullanılabilir. 

 
 İşyerine ya da okula bağlan 

• Kişisel hesaba bağlanan işyeri ya da okul (uzak yerde olan) 
bilgisayarlarına bağlanılmasını sağlar. 

 
 Aile & diğer kişiler 

• Kişisel hesaba bağlı aile üyelerinin eklenebileceği yerdir. Böylece onların 
oturumları onların bıraktığı son şekille geri yüklenir. Çocuklar için 
kısıtlanmış hesaplar eklenebilir. 

 
 Ayarlarınızı eşitleyin 

• Kişisel hesapla oturum açılmışsa eski ayarların yüklenebileceği ya da 
yeni ayarların kaydedilebileceği alandır. Burada değişiklik yapabilmek 
için mutlaka kişisel hesapla oturum açılmalı ve İnternet olmalıdır. Burada 
kaydedilen ayarlar daha sonra başka bir yerde kişisel hesapla oturum 
açıldığında otomatik olarak yüklenir. 
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1.1.42. Zaman ve Dil 

 
İşletim sistemine ait zaman, bölge, dil ve konuşma ayarlarının yapılabildiği alandır. 

 
Fotoğraf 1.29: Zaman ve dil ekranı 

 Tarih ve saat 
• Tarih biçimi, saat biçimi, saat dilimi ve ayarlarının yapılabileceği alandır. 

 
 Bölge ve dil 

• Bulunulan bölge ve dilin seçilebileceği alandır. Ayrıca dil seçeneğine 
tıklandıktan sonra gelen Seçenekler düğmesi ile klavye ayarları 
yapılabilir. 

 
 Konuşma 

• Gelecekte sıkça kullanılacak bilgisayarla konuşma ile ilgili ayarların 
yapılabileceği yerdir. Bu konuda Cortana isimli bir yapay zekâ 
geliştirilmeye devam edilmektedir. Şu an için Türkçe dil desteği olmasa 
da ileri de sanal dünyada çok büyük değişikliğe yol açacak bu özellik 
gözden kaçırılmamalıdır. 
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1.1.43. Erişim Kolaylığı 

 
İşletim sisteminin kullanımını kolaylaştıracak seçeneklerin bulunduğu alandır. 

 
Fotoğraf 1.30: Erişim kolaylığı ekranı 

 Ekran okuyucusu 
• Ekran okuyucusu ile ekrandaki yazıların işletim sistemi tarafından 

seslendirilmesi sağlanabilir. 
 
 Büyüteç 

• Ekranın istenilen oranlarda büyütülebileceği alandır. 
 
 Yüksek karşıtlık 

• Bilgisayarın tema renklerinin uç noktalarda değiştirilmesini sağlar. 
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 Kapalı açıklamalı altyazılar 
• Bir uygulamada altyazılar (powerpoint gibi) varsa bunların ayarlarının 

yapılabileceği alandır. 
 
 Klavye 

• Klavye ile ilgili erişebilirlik ayarlarının yapılabileceği alandır. 
 
 Fare 

• Fare ile ilgili erişebilirlik ayarlarının yapılabileceği alandır. 
 

1.1.44. Gizlilik 

 
Gizlilik bölümü, hangi alanlara (kamera, kişiler, mikrofon, konum vb.) hangi 

uygulamaların erişip erişemeyeceğinin ayarlanabildiği yerdir. Bu kısımda öne çıkan özellik 
Arka plan uygulamaları özelliğidir. Buradan sistemi meşgul eden ya da kullanılmayan 
uygulamalar kapatılarak güç ve veri tasarrufu sağlanabilir. 

 
Fotoğraf 1.31: Gizlilik ekranı 
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1.1.45. Güncelleştirme ve Güvenlik 

 
Bu kısım bilgisayarın güncelleştirme ve güvenlik ayarlarının yapılabileceği yerdir. 

 
Fotoğraf 1.32: Güncelleştirme ekranı 

 Update 
• Bu kısımda işletim sistemiyle ilgili güncelleştirmelerin alınıp 

alınamayacağı ve alma işleminin nasıl olacağı ayarlanabilir. 
o Güncelleştirmeleri denetle düğmesi ile o anda gönderilmiş 

güncellemenin olup olmadığı kontrol edilebilir. 
o Etkin saatleri değiştir seçeneği ile bilgisayarın kullanıldığı en 

etkin saatler ayarlanarak o saatlerde işletim sisteminin bilgisayarı 
yeniden başlatması engellenebilir. 

o Yeniden başlatma seçenekleri ile bilgisayarın güncellemeler 
sonucunda işletim sistemini ne zaman yeniden başlatacağı 
ayarlanabilir. 

o Gelişmiş seçenekler ile güvenlik güncelleştirmeleri hariç 
güncelleştirmelerin geciktirilmesi ve güncelleştirmelerin nasıl 
teslim edileceği seçilebilir. 
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 Defender 
• Bilgisayarı virüslerden korumak için işletim sistemine tanımlanmış 

(entegre edilmiş) bir şekilde gelen yazılımdır. Bu programla ilgili ayarlar 
buradan yapılabilir. Burada Defender kapatılıp açılabilir ya da bulunan 
virüslerin İnternete gönderilip gönderilmemesi ayarlanabilir. 

 
 Yedekleme 

• Dosya geçmişi kullanılarak yedekleme ayarlarının yapılabileceği 
bölümdür. 

 
 Kurtarma 

• Yeni sürüm işletim sistemleriyle bilgisayarların formatlanma 
biçimlerinde de ciddi değişiklikler oldu. İşte bu menüde bu değişikliğin 
bir yansıması olarak Bu Bilgisayarı Sıfırla seçeneği bulunur. Normal 
formattan farklı olarak işletim sistemi içinden yapılabilen bu formatla 
dosyalar yedeklenerek işletim sisteminin tekrar kurulması sağlanabilir. 
İşletim sistemi daha alt bir sürümden yükseltilmişse Önceki Sürüme 
Geri Dön ile bunun geri alınması sağlanır. Gelişmiş Başlangıç ile 
bilgisayar açılırken USB ya da DVD gibi aygıtlar üzerinden açılması için 
sistem yeniden başlatılabilir. Ondan sonra format işlemine başlanabilir. 

 
 Etkinleştirme 

• Bu bölümde işletim sisteminin sürümü ve etkinleştirilme bilgilerine 
ulaşılabilir, ürün anahtarı girilebilir, değiştirilebilir. 

 
 Geliştiriciler için 

• Bu bölümde işletim sistemi için uygulama yazmak istenirse bununla ilgili 
gerekli ayarlar bulunur. 
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1.1.46. Görev Yöneticisi 
 

Görev yöneticisi işletim sisteminin kalbi sayılabilecek bir bölümdür. 

 
Fotoğraf 1.33: Görev yöneticisi ekranı 

 İşlemler sekmesi 
• Bilgisayarda o anda çalışan programları, bu programlara ait işlemci, 

bellek, disk ve ağ kullanımının görülebileceği bir arayüz sunar. Böylece 
bilgisayarın kaynaklarını tüketen bir program tespit edilip alt tarafta yer 
alan Görev sonlandır düğmesi ile o program kapanmaya zorlanabilir. 
CPU, Bellek, Disk, Ağ özelliklerinden herhangi birinin %100’e yakın 
kullanılması o bilgisayarın ağır çalışmasına hatta donmasına sebep olur. 
Sütun başlıklarına tıklanarak en çok kullanım yapan programlar tespit 
edilebilir. Bu durum genellikle virüsler tarafından gerçekleştirilir. Burada 
program adları sistem tarafından kullanılan ya da kullanıcı tarafınızdan 
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başlatılan programların isimleridir. Özellikle bir program kilitlenmiş ve 
müdahaleye izin vermiyorsa buradan kapatılabilir. Fakat veri kaybına 
uğranabileceği unutulmamalıdır. Örneğin yukarıdaki ekranda Word 
programına tıklanıp görevi sonlandır denirse Word programı doğrudan 
kapanacaktır. 

 
 Performans sekmesi 

• Performans sekmesi ile CPU(işlemci), Bellek(RAM), Disk(sabit disk) ve 
Ethernet(ağ) performansı takip edilebilir. Bu sekmenin alt tarafında yer 
alan Kaynak İzleyicisini Aç düğmesiyle çok daha ayrıntılı bilgilere 
ulaşılabilir. 

 
Fotoğraf 1.34: Performans ekranı 
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 Uygulama geçmişi 
• Hangi programın ne kadar süre CPU ya da Ağ bağlantısı kullandığının 

takip edilebileceği sekmedir. 
 
 Başlangıç sekmesi 

• Başlangıç sekmesi ile bilgisayarın açılışında çalışan programlar 
görülebilir, bunlar devre dışı bırakılabilir. Birçok program düzgün 
çalışabilmek için kendilerini sistemin başlangıcına ekler. Virüsler de 
sisteme sürekli bulaşmak için kendilerini bu başlangıca ekler. O yüzden 
sistemden yapılacak virüs temizlemelerinde burası da mutlaka kontrol 
edilmelidir. Başlangıçta çalışması istenmeyen programları kaldırmak için 
fareyle üstüne tıkladıktan sonra sağ alt köşede yer alan Devre dışı bırak 
düğmesine tıklamak yeterlidir. 

 
Fotoğraf 1.35: Başlangıç programları ekranı 
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 Kullanıcılar sekmesi 
• Bu sekmede bilgisayarda oturum açmış kullanıcıların listesi ve sistem 

kaynaklarını ne kadar kullandıkları görülebilir. 
 Ayrıntılar sekmesi 

• Bilgisayarda çalışan programların ayrıntılı bilgilerine ulaşılabilecek 
sekmedir. 
 

 Hizmetler sekmesi 
• İşletim sistemi tarafından bilgisayarın düzgün çalışması için tanımlanmış 

hizmetlerin yer aldığı bölümdür. Bazı harici programlar da düzgün çalışmak 
için bu kısma hizmet ekleyebilir. Buradaki hizmetler devre dışı bırakılabilir 
ya da yeniden başlatılıp düzgün çalışması sağlanabilir. Örneğin WinDefend 
isimli hizmet kapatılırsa Defender programı devre dışı kalır. 

 
1.2. Kısayollar 

 
İşletim sisteminde işi kolaylaştırmak için tanımlanmış kısayollar mevcuttur. Bu 

kısayollar sayesinde birçok adım gerektiren işlemler iki ya da üç tuş kombinasyonuyla 
gerçekleştirilebilir. Daha fazla kısayol bulunduğu ve işletim sistemlerine göre bazılarının 
değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır.  

 
(Boş satırlara kullanıcı kendi bulduğu kısayolları ekleyebilir.) 
 

CTRL + X Kes 
CTRL + C Kopyala 
CTRL + V Yapıştır 
CTRL + Z Yapılan işlemi geri alır. 
CTRL + A Ekrandaki her şeyi seçer. 
CTRL + P Yazdırma penceresini açar. 

F1 Yardım 
CTRL + ESC Başlat menüsünü açar. 
ALT + TAB Açık programlar arasında geçiş yapar. 
ALT + F4 Açık programı kapatır. 

SHIFT + Delete Kalıcı olarak siler. 
CTRL + SHIFT + ESC Görev yöneticisini açar. 

F2 Seçili dosyayı yeniden adlandırır. 
F5 Pencereyi yeniler. 

Win + L Bilgisayarı kilitler. 
Win + D Tüm açık pencereleri simge durumuna küçültür ve 

masaüstünü görüntüler. 
Win + E Windows gezgini 
Win + R Çalıştır iletişim kutusu 

  
  

  

 46 



 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
Aşağıdaki metni okuduktan sonra metinle ilgili soruları cevaplayınız. 
 
Birkaç yıl önce Seattle Özel Olimpiyatlarında tümü fiziksel ve zihinsel engelli olan 

dokuz yarışmacı 100 metre koşusu için başlama çizgisinde toplanır. Başlama işareti verilince 
hepsi birlikte başlar. Bir hamlede başlamazlar belki ama yarışı bitirmek ve kazanmak için 
hepsi isteklidir. 

 
Yarışa başlar başlamaz içlerinden bir delikanlı tökezleyip yere düşer ve ağlamaya 

başlar. Diğer sekiz kişi delikanlının ağlamasını duyar. Yavaşlar ve geriye bakar. Sonra hepsi 
yönünü değiştirip delikanlının yanına gelir. İçlerinden down sendromlu bir kız eğilip genci 
öper ve “Bu onun daha iyi olmasını sağlar.” der. Sonra dokuz yarışmacı kol kola girip bitiş 
çizgisine doğru hep beraber yürür. Stadyumdaki herkes ayağa kalkıp dakikalarca onları 
alkışlar. Orada bulunan insanlar hâlâ bu olayı anlatır. 

 
1. Yarışmanın temelinde bulunan kazanma amacını düşününce yarışmacıların bu 

davranışını nasıl yorumlarsınız? 
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 

2. Bu davranışa bir ad vermek gerekirse ne ad verirsiniz? 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
 

3. Siz bir yarışmacı olsaydınız böyle bir durumda nasıl davranırdınız? 
…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
 

4. Stadyumdaki insanların bu olaydan etkilenip dakikalarca alkışlamasını nasıl 
yorumlarsınız? 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

5. Burada herhangi bir engeli olmayan yarışmacılar olsaydı izleyenler yarışmadaki bu 
birliktelik örneğine yine böyle bir tepki verir miydi? Neden? 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
  

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-1 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
İşletim sistemi Denetim Masası ve Ayarlar menüsünü kullanınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Bitlocker özelliğini kullanarak flash 
diskinizi şifreleyiniz. 

 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 
almalısınız (sandalyeye doğru oturma 
vb.). 

 Denetim masasını kullanmalısınız. Flash 
diskinizin boş olması olası sorunlara karşı 
önemli olabilir. 

 Yeni bir kullanıcı oluşturunuz ve 
oturumunuza şifre koyunuz. 

 Şifre koyma işleminden sonra hesabı 
kaldırmalısınız. 

 İşletim sisteminizin temasını, 
arkaplanını ve rengini değiştiriniz. 

 Denetim Masasını ya da Ayarlar 
menüsünü kullanmalısınız. 

 Bilgisayarınıza ait işletim sistemi 
sürümünü ve donanım bilgilerini 
inceleyiniz. 

 Denetim masasını ya da Ayarlar 
menüsünü kullanmalısınız. 

 Büyüteç özelliğini kullanınız.  Denetim masası ya da Ayarlar menüsünü 
kullanmalısınız. 

 Bilgisayarınızın daha performanslı ya 
da daha az elektrik harcayacak şekilde 
yapılandırınız. 

 Denetim masasındaki Güç seçeneklerini 
kullanmalısınız. 

 Bilgisayarınıza virüs taraması yapınız.  Virüs bulunursa bunları not etmelisiniz. 
 Bilgisayarınıza takılan aygıtların 

otomatik çalışmasını engelleyecek 
ayarları yapınız. 

 Denetim masası ya da Ayarlar menüsünü 
kullanmalısınız. 

 Bilgisayarınızın son 30 günde yaptığı 
indirmeleri inceleyiniz. 

 Hangi program ne kadar indirme yapmış 
incelemelisiniz. 

 
 
 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki noktalı alanlara simgelerin adlarını yazınız. 
 

1. ………………………… 
 

2. ………………………… 
 

3. ………………………… 
 

4. ………………………… 
 

5. ………………………… 
 

6. ………………………… 
 

7. ………………………… 
 

8. ………………………… 
 

9. ………………………… 
 

10. ………………………… 
  

11. ………………………… 
 

12. ………………………… 
 

13. ………………………… 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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14. ………………………… 
 

15. ………………………… 
 

16. ………………………… 
 

17. ………………………… 
 

18. ………………………… 
 

19. ………………………… 
 

20. ………………………… 
 

 
 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 
 
 
İşletim sistemi yönergelerine göre işletim sistemini kurabileceksiniz. 
 
 
 
 
 Bilgisayar virüsü türlerini araştırınız. 

 Bilgisayar virüslerinin nasıl bulaştığını araştırınız 

 
2. İŞLETİM SİSTEMİ GÜVENLİK AYARLARI 

 
Bu bölümde işletim sisteminin virüslere ve benzer zararlı programlara karşı nasıl 

korunacağı incelenecektir. Bunun için işletim sistemleri her sürümünde daha gelişmiş 
yazılımları sistemlere eklenir. İşletim sistemi ile gelen Defender programı çok gelişmiş bir 
virüs koruma desteği sunar. İşletim sistemiyle beraber gelen yazılımlardan ayrı olarak birçok 
antivirüs programı da bulunur. 

 
2.1 Zararlı Yazılımlar 

 
2.1.1 Virüsler 

 
Virüsler işletim sistemine girerek izinsiz şekilde bilgisayarda işlem yapan 

programlardır. Bir virüs sisteme bulaştıktan sonra temizlenmediği sürece bilgisayara zarar 
vermeye devam eder. Bu zararlar dosyaları gizlemek gibi küçük olabileceği gibi dosyaların 
tamamının silinmesi gibi büyük zararlar da olabilir. Virüslerin genel bir amacı yoktur. 
Eğlence için yazılmış virüsler olduğu gibi verilere ya da daha ciddi bir durum olarak 
donanımlara zarar vermek ya da onları çalmak için yazılmış virüsler de vardır. 

 
 Bilgisayara bulaşmak için dosyalara tutunan ve kendini çoğaltabilen 

programlardır. 
 Virüsler çoğalarak yayılmak ve bulaştıkları sistemlerde çalışarak zarar vermek 

için tasarlanır. 
 Virüslerin aktif olabilmesi için bir şekilde kullanıcı tarafından çalıştırılmaları 

gerekir. 
 Bilgisayardaki otomatik çalıştır (Autorun) özelliği virüslerin aktif olmasını 

kolaylaştırır. 
 Özellikle uzantısı exe, scr, zip, rar olan dosyalarda virüs bulunma ihtimali 

fazladır. 
  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 

 

ARAŞTIRMA 
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Virüs temizleme aşamaları 
 
Bu kısımda örnek bir virüs temizle senaryosu üzerinde flash belleğe bulaşmış bir 

virüsü temizleme incelenecektir. 

 
Flash bellek takıldığında yukarıdaki gibi bir simgeyle karşılaşılırsa flash belleğe virüs 

bulaşmış demektir.  
 
Bu durumda yapılması gerekenler şunlardır: 
 

• Denetim masası  Dosya Gezgini seçenekleri  Görünüm sekmesine 
gidilir. 

• Gizli dosya ve klasörleri göster seçeneği seçilir. 
• Korunan işletim sistemi dosyalarını gizle seçeneğindeki işaret kaldırılır. 
• Flash diskte aşağıdaki gibi bir simge görünecektir.  

 

• Bütün dosyalar bu klasörün içindedir. 
• İçindeki dosyalar kes komutu ile ana dizine yapıştırılır. 
• Daha sonra bu simge silinebilir. 
• Bu flash diskin takıldığı bilgisayarda hâlâ virüs olduğu ve flash disk her 

takıldığında bu virüsün tekrar bulaşacağı unutulmamalıdır. 
• Bunun önüne geçmek için bilgisayara antivirüs kurulmalı, bu da bir 

çözüm olmazsa bilgisayarı formatladıktan hemen sonra güncel bir 
antivirüs kurularak sistem korunmalıdır. 

 
2.1.2 Keylogger (Tuş Kaydedici) 

 
Keyloggerlar işletim sistemine sızarak klavyeden basılan tuşları keyloggerı sisteme 

yollayan kişiye gönderir. Böylece şifreler kötü niyetli insanların eline geçebilir. 
 
 Bilgisayarda kullanıcının yazdığı her şeyi kaydedip saldırgan şahsa gönderen 

program ya da donanımlardır.  
 Genel olarak şifreleri ele geçirmek için kullanılır. 
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2.1.3. Trojen (Truva Atı) 
 
Truva atı bilgisayar için yararlı gibi görünen ve kullanıcının çalıştırması ile aktif olan 

zararlı yazılımlardır. İsmi efsanevi truva atından gelir çünkü çalışmaları için kullanıcının 
kendi isteği ile truva atını içeri (bilgisayara) alması gerekir. Kendilerini virüsler gibi 
kopyalayamaz. Kullanıcı bilgisayara truva atı içeren programı yüklemedikçe zarar veremez. 

 
2.1.4. Spyware (Casus Yazılım) 

 
Kullanıcıya ait bilgileri ele geçirmek amacı ile yazılan programlardır. Bitmek 

bilmeyen açılır pencerelere neden olabilir. Tarayıcıda istem dışında araç çubukları kurabilir. 
Web tarayıcısında ev sayfasının değişmesine neden olabilir. 

 
2.2. Güvenlik Yazılımları 

 
2.2.1. Defender 

 
Fotoğraf 2.1: Ana ekran 

Defender programı işletim sistemine konulmuş bir koruma programıdır. Sağ tarafta 
yer alan tarama seçenekleriyle sistem koruma altına alınabilir. Özel seçeneğiyle bilgisayara 
takılı flash bellekler ya da harici harddiskler taranabilir. 
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Güncelleştir sekmesi ile Defender’ın güncel kalmasını sağlanabilir. Bu tür güvenlik 
programlarının güncel kalması yeni çıkan zararlı yazılımlara karşı hayati önem taşır. 

 
Geçmiş sekmesi ile yakalanmış zararlı yazılımların listesine ulaşılabilir. Bunun için 

aşağıda yer alan Ayrıntıları görüntüle düğmesine basmak yeterlidir. 

 Fotoğraf 2.2: Yakalanan virüs ekranı 

Bu ekranda bilgisayara zarar vermemesi için karantinaya alınmış zararlı yazılımlar, 
zararlı yazılım olmadığı hâlde Defender tarafından zararlı yazılım olarak algılanan 
programlara karşı çalışmasına izin verilen programlar ve yakalan tüm tehditler görülebilir. 

 
Defender bir tehdit algıladığı zaman otomatik olarak bu zararlı yazılımı engeller, 

böylece sistem zarar görmez. 
 

2.2.2 Antivirüs Programı 
 
Antivirüsler bilgisayarları dışarıdan müdahalelere karşı koruyan programlardır. Bir 

virüs sisteme girerek bilgilerini çalabilir, dosyaları silebilir ya da bilgisayarı tamamen 
çalışmaz hâle getirebilir. Bunun önüne geçmek için mutlaka antivirüs kullanmak gerekir. bir 
Antivirüs programının kurulması   ve çalıştırılması aşağıda anlatılıp görsellerle 
desteklenmiştir. 
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Fotoğraf 2.3: Antivirüs kurulumu 
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Fotoğraf 2.4: Antivirüs kurulumu 

Antivirüsler indirildikten ve kurulumunu yapıldıktan sonra bir ön tarama 
gerçekleştirir. 

 

Fotoğraf 2.5: Antivirüs taraması 
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Fotoğraf 2.6: Antivirüs kurulumu 

 
Fotoğraf 2.7: Antivirüs ekranı 

Çağımızda antivirüsler paket olarak (cep telefonu koruması, internet bağlantısı 
koruması gibi) koruma sağlayacak altyapıya sahiptir. Bu bileşenlerden ücretsiz olanlar 
antivirüs programa eklenebilir, ücretli bileşenler için yazılım satın alınabilir. Bazı antivirüs 
yazılımları ağ koruması için Firewall korumasıyla gelir. 
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Bütün antivirüsler aynı mantıkla çalışır. Sistemi korur ve kendilerini güncelleştirir. 
Genellikle Gerçek Zamanlı Koruma özelliği açılıp kapatılabilir. Bu özellik sistemi zararlı 
yazılımlara karşı sürekli koruma altına alır ve flash bellek gibi harici aygıtlardan virüs 
bulaşmasını engeller. Yine antivirüs içerisinde yer alan Güncellemeyi başlat ile antivirüsün 
güncellenmesi sağlanabilir. Güncelleştirmeler antivirüsler için hayati önem taşır. Sistemi 
Tara düğmesiyle sistem virüslere karşı taranabilir. 

 
Dikkat: Antivirüsler kurulduktan sonra olası bir çakışmanın önüne geçmek için 

otomatik olarak Defender’ı devre dışı bırakabilir. 
 

2.2.3. USB Koruma Programı 
 
Günümüzde USB bellekler üzerinden bulaşan virüsler çok yaygındır. Bunun önüne 

geçmek için antivirüslerden ayrı USB bellekler için özel programlar kurmak gerekir. USB 
belleklerden yayılan bu virüsler zarar vermekten çok dosyalarınızı saklamaktadır. Bellek 
takıldığı zaman otomatik başladığı için bazen bazı antivirüs programlarını aşabilmektedir. 
Bu yüzden USB bellek koruyucu programlar kullanılmalıdır. 

 
Fotoğraf 2.8: USB disc security 

USB disc security programı sisteme kurulduktan sonra otomatik olarak korumaya 
başlar. Böylece virüslü bir flash bellek takıldığında virüslerin sisteme bulaşması engellenir. 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
Sınıfınızda gruplara ayrılıp aşağıda ismi verilen kişilerin hayatını, uygulamaların ve 

İnternet sitelerinin tarihçelerini araştırınız, sunum yapınız. 
 
1. Google 

2. Facebook 

3. Youtube 

4. Instagram 

5. Whatsapp 

6. Steve Jobs 

7. Bill Gates 

 
  

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-2 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını önerileri dikkate alarak uygulayınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İnternetten başka güvenlik 
yazılımlarını araştırınız. 

 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 
almalısınız (sandalyeye doğru oturma 
vb.). 

 Antivirüs dışındaki programları 
incelemelisiniz. 

 Zararlı yazılımları araştırınız.  Tarihçelerini incelemelisiniz. 
 Son zamanlarda öne çıkan zararlı 

yazılımları ve işlevlerini araştırınız. 
 Ne amaçla kullanıldıklarına dikkat 

etmelisiniz. 
 
 
  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi virüslerin özelliklerindendir? 
A) Genel olarak şifreleri ele geçirmek için kullanılır.  
B) Kullanıcıya ait bilgileri ele geçirmek amacı ile yazılan programlardır. 
C) Bilgisayara bulaşmak için dosyalara tutunan ve kendini çoğaltabilen programlardır. 
D) Bilgisayarda yazılan her şeyi kaydedip saldırgan şahsa gönderen program ya da 

donanımlardır.  
E) Kendilerini kopyalamaz. 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi keyloggerların özelliklerindendir? 
A) Bilgisayardaki otomatik çalıştır (Autorun) özelliği virüslerin aktif olmalarını 

kolaylaştırır. 
B) Aktif olabilmesi için bir şekilde kullanıcı tarafından çalıştırılmaları gerekir. 
C) Kullanıcı bilgisayara programı yüklemedikçe zarar veremez. 
D) Bilgisayarda kullanıcının yazdığı her şeyi kaydedip saldırgan şahsa gönderen 

program ya da donanımlardır.  
E) Bitmek bilmeyen açılır pencerelere neden olabilir. 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi trojanların özelliklerindendir? 
A) Bilgisayar için yararlı gibi görünen ve kullanıcının çalıştırması ile aktif olan zararlı 

yazılımlardır. 
B) Aktif olabilmesi için bir şekilde kullanıcı tarafından çalıştırılmaları gerekir. 
C) Tarayıcıda istem dışında araç çubukları kurabilir. 
D) Bilgisayardaki otomatik çalıştır (Autorun) özelliği aktif olmalarını kolaylaştırır. 
E) Bilgisayarda kullanıcının yazdığı her şeyi kaydedip saldırgan şahsa gönderen 

program ya da donanımlardır. 
 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere cümlelerde verilen 
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
4. (   ) Defender işletim sistemiyle beraber gelir. 

 
5. (   ) Antivirüsler bilgisayarı bütün zararları yazılımlara karşı korur. 

 
6. (   ) İnternette görülen her şeye tıklayarak sistem daha iyi korunabilir. 

 
7. (   ) Antivirüsleri güncel tutmak için elle güncellenmek gerekir. 

 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 
 
Sistemin doğru çalışması için sürücülerin ve yardımcı yazılımların kurulumunu 

yapabileceksiniz. 
 
 
 
 
 Web tarayıcı çeşitlerini araştırınız. 

 Web tarayıcıların aralarındaki farkları inceleyiniz. 

 Arama motorlarının çalışma mantığını araştırınız. 

 
3. WEB TARAYICILAR VE ARAMA MOTORLARI 

 
Web tarayıcılar işletim sistemi üzerinden İnternette dolaşmaya olanak veren 

programlardır. İnternette yer alan internet siteleri Server adı verilen uzak bilgisayarlarda 
tutulur. Web tarayıcılar bu server’lara erişimi sağlar. Temel işlevleri aynı olsa da bu işi 
yapabilen birçok web tarayıcı bulunur. Her web tarayıcının kendine özgü ek özellikleri 
vardır. Başlıca web tarayıcıları şöyledir: 

Google Chrome 
  

Mozilla Firefox 
  

Yandex 
  

Internet Explorer (Edge) 
  

Opera 
 

Safari 
 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Web tarayıcıların yıllara göre kullanım dağılımı 

 
Grafik 3.1: Web tarayıcı kullanılma oranları 

Web tarayıcılarda standart olarak bulunan özellikler şöyledir: 
 

Adres çubuğu 
 

Geri 
  

İleri 
 

Sık kullanılanlar 
 

Geçmiş 
 

Yenile 
 

 
Bu özellikler bütün web tarayıcılarda farklı yerlerde, farklı şekillerde de olsa mutlaka 

bulunur. 
 
 Adres çubuğuna gidilmek istenen İnternet adresi yazılır. 
 Geri ile önceden girilen adreslere geri gidilir. 
 İleri ile geri gidilen adreslerden ileri gidilebilir. 
 Sık kullanılanlar ile beğenilen İnternet adresleri web tarayıcısına kaydedilebilir 

(Genellikle yıldız simgesi olarak bulunur.). 
 Geçmiş ile saatler, günler, aylar önce girilen adresler görülebilir. 
 Yenile ile bir sayfadaki içeriğin tekrar yüklenmesi ya da o anda açılmamış bir 

sitenin açılması için tekrar denenmesi sağlanabilir. 
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3.1 İnternet Explorer (Edge) 
 
İnternet Explorer (Son işletim sistemi sürümüyle Edge adını almıştır.) işletim 

sistemiyle beraber yüklenir. İşletim sistemi kurulduktan sonra tümleşik olarak gelir. Böylece 
istenirse başka bir yazılıma ihtiyaç duyulmadan İnternette gezinilebilir, istenirse başka bir 
web tarayıcı kurularak kullanılabilir. 

 

Edge ayarları için sağ üst köşedeki   simgesine tıklanıp en altta yer alan Ayarlar 
menüsünü açılabilir.  Bu menüdeki ayarlara ek olarak Denetim Masasında yer alan İnternet 
Seçenekleri menüsünden de bu ayarlar yapılabilir.  

 
Fotoğraf 3.1: Edge özellikleri 
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Bu menüde Genel sekmesiyle; 
 
 Başlangıç sekmesiyle web tarayıcı açıldığında kullanıcının belirlediği sayfa ya 

da sayfalarla mı (Giriş sayfasıyla başlat.) yoksa son kapatmada yer alan 
sayfalardan mı devam edeceği (Son oturumdaki sekmelerle başlat.) seçilebilir. 

 Sekmelerle ilgili ayarlar yapılabilir. 
 Gözatma geçmişi ile önceden girilen sayfalar görülebilir ve bunlar silinebilir. 

Çıkışta gözatma geçmişini sil kutusu işaretlenirse Edge her kapatılışta yapılan 
işlemleri geçmişten siler. 

 Görünüm bölümüyle web tarayıcısının görünümü özelleştirilebilir. 
 

3.2. Arama Motorları 
 
Arama motorları İnternette yer alan yüz milyonlarca internet sitesi arasında istenen 

bilgilere en kısa zamanda ulaşmayı sağlamaya çalışan İnternet siteleridir. İnternette yer alan 
popüler arama motorları şunlardır: 

 
Google http://www.google.com 
Yandex http://www.yandex.com.tr 

Bing http://www.bing.com 
Yahoo http://www.yahoo.com 

Ask http://www.ask.com 
 
Arama motorları doğru kullanıldığında aranan bilgiye çok kısa sürede ulaşmayı 

sağlayabilir. Günümüzde ansiklopedileri kullanmak ya da kütüphaneye gitmek gibi 
yöntemler neredeyse terk edilmiştir. Bunun sebebi İnternette dünyanın her yerindeki bilgi 
kaynaklarına sınırsız ve ücretsiz erişilebilmesidir. Bugün tüm dünyada insanlar aynı bilgilere 
erişebilir. Bu erişimin daha geniş bir alana sahip olması için İngilizce önemli bir yere 
sahiptir. İnternet sadece yazılı değil sözlü ve görüntülü olarak da birçok konuda bilgi verir. 
Bu da daha iyi anlamaya ve öğrenmeye katkı sağlar. 

 
3.2.1. Arama Motoru Kullanımı 

 
Arama motorlarında “ne, nasıl aranacak” bilinmelidir. Normal bir arama için arama 

motorunun metin kutusuna aranan kelimeyi yazmak yeterlidir. 
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Fotoğraf 3.2: Arama yapma 

Arama motorları kullanıcıyı bilgiyle ulaştırırken işletmeler de kullanıcılara daha kolay 
erişme imkânı sağlayarak para kazanır. Kullanıcıya gösterilecek reklamları ayarlayabilmek 
için girilen siteleri, aranan kelimeleri analiz eder. Örneğin ayakkabı kelimesi arandığında 
ayakkabı ile ilgili reklamları gösterir. Yapılan aramaların sonuçlarında Reklam yazan 
sonuçları atlamak aranan sonuca daha çabuk varmayı sağlayabilir. 

 
Aramalarda daha iyi sonuçlar alabilmek için aramaya bazı parametreler eklenebilir. 
 
 Tırnak işareti kullanarak bir cümle ya da bir kelime grubunun tam olarak 

aranması sağlanabilir (“bilgisayar donanımı”). 
 + işareti kullanılarak anahtar kelimeye bir kelime daha eklenebilir. Örneğin 

kullanıcı yazıcı +lazer yazarsa ekrana lazer yazıcılar gelir. 
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 - işareti kullanarak aramada görünmesi istenmeyen kelimeler çıkarılabilir. 
Örneğin kullanıcı bilgisayar donanımı –işlemci yazdığında ekrana işlemci hariç 
bilgisayar donanımları gelir. 

 
 Filetype özelliğiyle arama bir dosya türüne göre özelleştirilebilir. Bu yöntemi 

kullanabilmek için dosya türleri bilinmelidir. Örneğin kullanıcı bilgisayarla 
ilgili PDF belgeleri aramak istiyorsa aramasını şöyle yapmalıdır: 

 
Fotoğraf 3.3: Dosya türüne göre arama 

Günümüzde arama motorları insanlara ihtiyaç duydukları bütün bilgiyi en kısa sürede 
vermek için kendilerini sürekli geliştirmektedir. Örneğin arama motoruna hava durumu 
yazıldığında bulunulan bölgenin hava durumunu kastettiği tahmin edilir, otomatik olarak 
kullanıcının bulunduğu bölgenin hava durumu gösterilir. 

 
Fotoğraf 3.4: Arama motoru hava durumu ekranı 

Yabancı bir para birimi yazıldığında kullanıcıya güncel kuru gösterir. 
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Fotoğraf 3.5: Arama motoru para çevirme 

Arama motoruna hesap makinesi yazıldığında bilimsel hesaplamalar yapılabilecek bir 
hesap makinesi ortaya çıkar. 

 
Fotoğraf 3.7: Arama motoru hesap makinesi 

Arama motoru iki yer arasındaki mesafeyi ve yol tarifini de gösterir. 

 
Fotoğraf 3.7: Arama motoru mesafe ekranı 
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Arama motoruna çeviri yazılırsa istenen diller arasında çeviri yapılabilecek iki 
kutucuk görünür. Bu çeviriler her geçen gün daha iyi sonuçlar vermektedir. 

 
Fotoğraf 3.8: Arama motoru çeviri ekranı 

Arama motoru arama kutusuna yazılan matematiksel işlemleri de yapabilir. 

 
Fotoğraf 3.9: Arama motorunda işlem yapma 

Bütün bu özelliklere ek olarak arama motoru kullanıcıya; 
 
 Uçuş numarasını girdiğinde uçuş bilgilerini, 
 Futbol maç sonuçlarını, 
 Aradığı bir filmin bölgesindeki seans saatlerini, 
 Metronom özelliğiyle müzik aletlerini ayarlamayı, 
 Sıcaklık, uzunluk, kütle, hız, hacim, alan, yakıt tüketimi, saat, dijital depolama 

arasında çeviri yapabilmeyi, 
 Arama kutusuna “hotels in …………….” yazıp o bölgedeki otelleri listeme 

imkânını sunar. 
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Görüldüğü gibi arama motorları her geçen gün hayatı daha da kolaylaştıracak 
özellikleri ekler. Günümüzde insanlar arama motorlarını neredeyse İnternet olarak 
görmektedir. 

 
Arama motoruyla sesli ve görsel aramalar da yapılabilir. Kullanıcı, sesli arama 

yapmak için arama kutusunun yanında yer alan mikrofon simgesine tıklar, görselle arama 
yapmak için sağ üst köşede yer alan Görseller düğmesine bastıktan sonra arama kutusuna 
gelen fotoğraf makinesi simgesine tıklar (Fotoğraf 3.10).  

 
Fotoğraf 3.10: Görsel arama ekranı 

 
Fotoğraf 3.11: Resim ile arama 

Görselle arama yapmak için bir resmin İnternet adresi verilebilir veya bir resim 
bilgisayardan yüklenerek arama yapılabilir. Bu arama resmin renk yoğunluğuna göre yapılır. 

 
Fotoğraf 3.12: Resim ile arama  
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Arama motoruyla erişilen bilgiyi kaydetmek için fazladan bir işlem yapmaya gerek 
yoktur. Kullanıcı yazıyı seçip kopyalayıp istediği yere yapıştırabilir ya da doğrudan çıktısını 
alabilir. 

 
Metin araması için arama motorunun bazı özellikleri bilinmelidir. Örneğin 

“bilgisayar” kelimesi aranmak istenirse arama kutusuna “bilgisayar” yazıldıktan sonra arama 
kutusunun alt tarafına bazı aramaları özelleştiren seçenekler gelir. 

 
Fotoğraf 3.13: Kelime arama 

Kullanıcı; 
 
 Haberler düğmesine tıklayınca bilgisayarla ilgili son haberleri görebilir. 
 Görseller düğmesi ile bilgisayar resimlerine ulaşabilir. 
 Alışveriş düğmesi ile bilgisayarla ilgili alışveriş sitelerine göz atabilir. 
 Haritalar ile etrafında bulunan bilgisayarcıları görebilir. 
 Daha fazla düğmesi altında iki seçenek bulunur. Videolar ve Kitaplar. Bu 

seçeneklerle bilgisayarla ilgili videolar ve kitaplara erişilebilir. 
 Ayarlar düğmesi ile aramayı daha da özelleştirilebilir (dil, gelişmiş arama, 

güvenli arama vb.) 
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Fotoğraf 3.14: Gelişmiş arama sayfası 

 Araçlar düğmesi ile aramasını ülkeye, dile, herhangi bir zamana göre 
özelleştirebilir. Bu kısımda özellikle zaman ayarı çok önemlidir. Çünkü İnternet 
çok hızlı büyümekte ve bu aranan bilgiye erişimi zorlaştırmaktadır. Kullanıcı 
zamana göre yapacağı arama ile bu sorunun önüne geçerek eski bilgilerin 
atlanmasını ve örneğin son bir haftada aradığı konuyla ilgili eklenmiş bilgilerin 
listelenmesini sağlayabilir. Zaman aralığı tamamen özelleştirilebilir. 

 
Arama motoruyla görsel arama işlemi ise gün geçtikçe daha iyi hâle getirilmektedir. 

Herhangi bir arama sonucunda arama kutusunun altında yer alan araçlardan Görseller 
düğmesiyle aranan şeyle ilgili resimlere ulaşılabilir. Bu resimlere ulaştıktan sonra sağ tarafta 
yer alan Araçlar düğmesi ile bu resimler arasında arama daha ayrıntılı hâle getirilebilir. 
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Fotoğraf 3.15: Resim arama özellikleri 

Bu seçeneklerle kullanıcı resimleri boyutuna, rengine, türüne, zamanına, kullanım 
haklarına göre filtreleyebilir. Özellikle boyut seçeneği resimler konusunda büyük önem taşır. 
Bulunan resimlerin boyutuna dikkat etmeden bir yere eklemek, o resim üzerinde işlem 
yapmak gereken durumlarda resim çok küçük boyutluysa ciddi bozulmalar meydana 
gelebilir. Bu yüzden boyut seçeneğinden Büyük seçeneğini seçmek yararlı olur. 

 
Kullanıcı, Görseller seçeneği altında çıkan resimleri kaydetmek için resme tıkladıktan 

sonra mutlaka Resmi görüntüle (Fotoğraf 3.16) düğmesine basarak resim açmalıdır. Ondan 
sonra sağa tıklayarak Resmi farklı kaydet (Fotoğraf 3.17) seçeneği ile bilgisayara gerçek 
boyutlarında kaydedebilir. 

Fotoğraf 3.16: Resmi açma 
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Fotoğraf 3.17: Resim kaydetme 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki İşlem basamaklarını önerilere uyarak uygulamasını yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Başka web tarayıcılar var mı araştırınız. 

 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 
almalısınız (sandalyeye doğru oturma 
vb.).  

 Varsa farklılıklarını incelemelisiniz. 
 Başka arama motorları var mı 

araştırınız.  Varsa özelliklerini incelemelisiniz. 

 Arama motorunu kullanarak bir görsel 
arayınız. 

 Çıkan sonuçların aradığınız resimle ne 
kadar uyumlu olduğunu not almalısınız. 

 Arama motorunu kullanarak istediğiniz 
diller arasında çeviri yapınız. 

 Çevirinin doğrululuğunu kontrol 
etmelisiniz. 

 Herhangi bir konuda bir sunum dosyası 
arayınız.  Dosya uzantılarına bakmalısınız. 

 Herhangi bir konuda Büyük boyutlu ve 
son 1 ayda eklenmiş resim arayınız. 

 Görsel arama ayarlarına dikkat 
etmelisiniz. 

 
 
 
 
 
 
  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdaki programlardan hangisi web tarayıcı değildir? 
A) Google Chrome 
B) Opera 
C) Defender 
D) Mozilla Firefox 
E) Edge 
 

2.  simgesinin işlevi nedir? 
A) Bir sonraki sayfaya gitmek 
B) Bir önceki sayfaya gitmek 
C) Sayfayı yeniden yüklemek 
D) Sayfayı sık kullanılanlara eklemek 
E) Geçmiş sayfalara erişimi sağlamak 
 

3.  simgesi hangi web tarayıcıya aittir? 
A) Opera 
B) Mozilla Firefox 
C) Edge 
D) Safari 
E) Google Chrome 
 

4. Arama motorlarıyla aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? 
A) Para birimleri arasında çeviri yapma 
B) Hava durumu bilgisini alma 
C) İstenilen kelime-konuda öne çıkan web sayfalarını bulma 
D) İnternet üzerinden sohbet etme 
E) İki yer arasındaki mesafeyi bulma 
 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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5. Arama motorlarında “ ” (tırnak işareti) kullanılmasının amacı nedir? 
A) Birden fazla kelimenin aynen aranmasını sağlamak 
B) İstenilen dosya uzantısına göre arama yapılmasını sağlamak 
C) İstenilen bir kelimeyi arama sonuçlarından eklemek 
D) İstenilmeyen bir kelimeyi arama sonuçlarından çıkarmak 
E) Arama sonuçlarını zaman göre filtrelemek 
 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 
değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini aldınız mı?   
2. İşletim sisteminin ağ ayarlarını yaptınız mı?   
3. İşletim sisteminde aygıt yöneticisini kullandınız mı?   
4. İşletim sistemindeki aygıtlar ve yazıcıları gördünüz mü?   
5. Bitlocker ile şifreleme işlemi yaptınız mı?   
6. İşletim sisteminizin bölgesel ayarlarını yaptınız mı?   
7. İşletim sisteminizdeki depolama alanları hakkında bilgi 

aldınız mı? 
  

8. İşletim sisteminizin dil ayarlarını yaptınız mı?   
9. İşletim sisteminizdeki dosya ve klasörlerin ayarlarını yaptınız 

mı? 
  

10. İşletim sisteminizde bilgisayar kullanımı kolaylaştıracak 
ayarları yaptınız mı? 

  

11. İşletim sisteminizdeki fare ayarlarını yaptınız mı?   
12. Görev çubuğu ayarlarını yaptınız mı?   
13. İşletim sisteminizde görüntü ayarlarını yaptınız mı?   
14. Güç seçeneklerini ayarlarını yaptınız mı?   
15. İşletim sisteminizin arkaplan resmini değiştirdiniz mi?   
16. İşletim sisteminizin temasını değiştirdiniz mi?   
17. Kullanıcı hesaplarını kullandınız mı?   
18. Kullanıcı hesaplarını kullanarak oturum oluşturdunuz mu?   
19. Kullanıcı hesaplarını kullanarak oturumunuza şifre koydunuz 

mu? 
  

20. Sistem geri yüklemeyi kullandınız mı?   
21. Otomatik kullan özelliğini kullandınız mı?   
22. İşletim sisteminden herhangi bir programı kaldırdınız mı?   
23. İşletim sisteminde sistem özelliklerini görüntülediniz mi?   
24. İşletim sisteminin tarih ve saat ayarlarını yaptınız mı?   
25. İşletim sisteminin hangi dosya türünü hangi programla 

açacağını ayarladınız mı? 
  

26. Defender programını kullandınız mı?   
27. Güvenlik duvarının ayarlarını yaptınız mı?   
28. İşletim sistemine yazı tipi eklediniz mi?   
29. İşletim sisteminin hesap ayarlarını yaptınız mı?   
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30. İşletim sisteminizde güncelleştirme işlemlerini yaptınız mı?   
31. Görev yöneticisini kullandınız mı?   
32. Görev yöneticisini kullanarak sistem kaynaklarını takip 

ettiniz mi? 
  

33. İşletim sistemlerine zarar verebilecek yazılımları öğrendiniz 
mi? 

  

34. İşletim sistemine antivirüs kurulumu yaptınız mı?   
35. Defender programının ayarlarını yaptınız mı?   
36. Defender programıyla sistem taraması yaptınız mı?   
37. Web tarayıcıları kullandınız mı?   
38. Web tarayıcı ayarlarını yaptınız mı?   
39. Arama motorlarını kullandınız mı?   
40. Arama motorlarında detaylı görsel araması yaptınız mı?   
41. Arama motorlarının gelişmiş özelliklerini kullanarak arama 

yaptınız mı? 
  

42. Arama motorlarının özelliklerini kullanarak özel bir arama 
(hava durumu, mesafeler vb.) yaptınız mı? 

  

43. Arama motorunda resim araması yapıp kaydettiniz mi?   
 
 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Değerlendirme sonunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet 
ise Modül Değerlendirmeye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi, bilgisayarın diğer bilgisayarlarla haberleşmesini sağlayan 
ayarların yapıldığı yerdir? 

A) Güvenlik Duvarı 
B) Sistem 
C) Tarih ve Saat 
D) Ağ ve Paylaşım Merkezi 
E) Aygıt Yöneticisi 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi, aygıt yöneticisinin görevlerinden değildir? 
A) Düzgün çalışmayan donanımları belirlemek 
B) Yüklenmiş olan donanımları belirlemek  
C) Yüklenmemiş olan donanımları belirlemek 
D) Bilgisayarın donanımsal özelliklerini belirlemek 
E) Bios ayarlarını görüntülemek 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi ile sürücü şifreleme işlemi yapılabilir? 
A) Bitlocker 
B) Otomatik kullan 
C) Sistem 
D) Ağ ve internet 
E) Cihazlar 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarda birden fazla kişinin farklı ayarlarla bilgisayarı 
kullanmasını sağlar? 
A) Gizlilik 
B) Zaman ve Dil 
C) Hesaplar 
D) Kişiselleştirme 
E) Güvenik Duvarı 
 

5. Aşağıdakilerden hangisini bilgisayarımıza virüs bulaşmaması için kapatmamız daha iyi 
bir koruma sağlar? 

A) Görüntü 
B) Bölge 
C) Otomatik Kullan 
D) Aygıtlar ve Yazıcılar 
E) Dosya Gezgini 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarda kullandığınız tuşları kaydedip başkasına yollayan 
zararlı yazılımdır? 
A) Virüs 
B) Trojen 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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C) Spyware 
D) Adware 
E) Keylogger 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi kullanıcıya ait bilgileri ele geçirmek amaçlı yazılan zararlı 
yazılımlardandır? 
A) Keylogger 
B) Spyware 
C) Adware 
D) Trojen 
E) Virüs 

 
8. Aşağıdakilerden hangisi antivirüs yazılımları için mutlaka olması gereken özelliktir? 

A) Kendi kendini güncelleştirebiliyor olması 
B) Ücretli olması 
C) Ücretsiz olması 
D) Bilgisayarın kaynaklarını fazla tüketmesi 
E) El ile güncelleştiriliyor olması 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi Web tarayıcı değildir? 
A) Defender 
B) Chrome 
C) Firefox 
D) Opera 
E) Safari 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi en popüler arama motorudur? 
A) Yandex 
B) Google 
C) Yahoo 
D) Bing 
E) Ask 
 
 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki bireysel öğrenme materyaline geçmek için 
öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 

 
1 Hesaplar 

2 Kullanıcı Hesapları 

3 Sistem 

4 Ağ Ve İnternet 

5 İnternet Seçenekleri 

6 Kişiselleştirme 

7 Güç Seçenekleri 

8 Güncelleştirme ve Güvenlik 

9 Erişim Kolaylığı 

10 Programlar ve Özellikler 

11 Kurtarma 

12 Cihazlar 

13 Gizlilik 

14 Otomatik Kullan 

15 Ağ ve Paylaşım Merkezi 

16 Bitlocker Sürücü Şifreleme 

17 Erişim Kolaylığı Merkezi 

18 Zaman Ve Dil 

19 Defender 

20 Dosya Gezgini Seçenekleri 
 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 
2 D 
3 B 
4 Doğru 
5 Doğru 
6 Yanlış 
7 Yanlış 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 
1 C 
2 D 
3 E 
4 D 
5 A 

 
MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

 
1 D 
2 E 
3 A 
4 C 
5 C 
6 E 
7 B 
8 A 
9 A 

10 B 
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KAYNAKÇA 
 https://support.microsoft.com/tr-tr/help/12438/windows-10-storage-spaces 

(Erişim Tarihi: 25.04.2017 / 14:30) 

 https://support.microsoft.com/tr-tr/help/27903/windows-10-work-folders-

faq (Erişim Tarihi: 25.04.2017 / 14:35) 

 https://support.google.com/websearch/answer/134479?hl=tr (Erişim 

Tarihi: 10.05.2017 / 11:00) 

 

KAYNAKÇA 
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