
Windows 8.1  
Ürün Kılavuzu





4 – 5

İçerikler 6	 	Windows:	Yaşam	tarzınıza	
ayak	uydurur

8	 	Yaptığınız	her	şeyde	

10	 	Başlangıç	ekranında	daha	
çok	şey	yapın

12	 	Oyunlarınızı,	müziklerinizi	
ve	videolarınızı	ciddiye	alın

14	 	Arayın,	bulun	ve	yapın

22	 	Üretkenliğiniz	ve	yaratıcılığınız	
zirve	yapsın

26	 	En	çok	değer	verdiklerinizle	
iletişim	halinde	olun	

30	 	Mükemmel	cihazlar	yalnızca	
size	özel	hale	gelir

34	 	Tarz	ve	işlevin	mükemmel	
uyumunu	tercih	edin	

36		 	Dokunma	dili	

40	 	Size	özel	hale	getirin

42	 	Tüm	cihazlarınızda	
kişiselleştirilmiş	bir	
deneyimin	keyfini	sürün

44	 	Her	şey	her	yerde	çalışır

46	 	İçiniz	rahat	olsun:	Windows	
hem	evde	hem	de	işte	daha	
fazlasını,	daha	iyi	yapar

50	 	Windows,	gecikmeleri	ve	
dikkat	dağıtan	fazlalıkları	
en	aza	indirirken	siz	işinize	
yoğunlaşın

52	 	Gizlilik	ve	güvenlik	
alanlarındaki	en	son	
yeniliklerle	daha	iyi	korunun

54	 	İşletmelere	yönelik	Windows	
cihazları	ve	hizmetleri	

56	 	Üretkenliği	yükselten	ortağınız

58  Mükemmel cihazlar yalnızca size 
özel hale gelir

60	 	İşletmenize	özel	hale	getirilmiş	
mükemmel	cihazlar	

61	 	Her	zaman	işe	hazır

64	 	Kurumsal	düzeyde	güvenlik	
ve	kimlik	doğrulaması

66	 	Windows	8.1	Update

68	 	Güncellemeyi	bugün	alın	
ve	tüm	geliştirmelerden	
yararlanın

70	 	Hemen	alın

72	 	Uygulama	geliştiriciler	
için	Windows

74	 	Kanıtlanmış	teknolojiler	ve	
sektöründe	lider	araçlar

76	 	En	iyi	donanımlar	için	
en	iyi	oyunları	geliştirin

78	 	Zengin	uygulama	
deneyimleri	oluşturun

84	 	Daha	fazla	cihazda	daha	fazla	
uygulama	kullanıcısına	ulaşın

85	 	Daha	fazla	kazanç	fırsatı

86	 	Windows	Mağazası	işi	
sizin	yerinize	halletsin

88	 	Windows	iş	başında

90	 	Ders	notları	alma	ve	paylaşma

94		 	Şahane	bir	tatil	planlama

98	 	İşe	eğlence	katma

104	 	Windows:	Yaşam	tarzınıza	
ayak	uydurur	ve	anında	
kullanıma	hazır

105	 	Yeni	Windows	hakkında	
hemen	daha	fazla	bilgi	alın

Windows 8.1 Ürün Kılavuzu



6 – 7

Windows: Yaşam 
tarzınıza ayak uydurur

Windows	8	üst	düzeyde	mobil,	
dokunmatik	ve	her	zaman	ağa	bağlı	
olan	bilgisayarlara	yenilikler	getirmişti.	
Windows	8.1	ise	muhteşem	cihazların	
güçlü	ve	vazgeçilemez	uygulamalar	ve	
bulut	tabanlı	hizmetlerle	buluştuğu	bir	
dünya	için	Windows	8	vizyonunun	
evrim	geçirmiş	halidir.	

Yeni	Windows	budur	ve	yaşam	tarzınız	
düşünülerek	tasarlanmıştır.	Gelişmiştir;	
yeni	donanım	tasarımlarının	ve	
teknolojilerinin	en	iyilerini	sunar.	
Kişiseldir;	cihazlara,	tasarımlara	ve	
ekranlara	yönelik	çok	çeşitli	seçenekler	
sunar.	Mükemmel	uygulamalardan	
oluşan	bir	seçkiye,	bulut	destekli	daha	
zengin	bir	eğlence	dünyasına,	daha	
fazla	iletişim	ve	depolama	seçeneğine	
ve	yeni	göz	atma	ve	arama	
deneyimleri	sunan	daha	iyi	
bir	web'e	sahip	olursunuz.	

Hepsinden	iyisi	Windows,	tüm	
uygulama	ve	hizmetleriniz	birbiriyle	
akıllı	şekilde	çalışacak	ve	sizinle	
uyumlu	kalacak	şekilde	her	şeyi	bir	
araya	getirir.	Windows	8.1'de	ve	
Windows	RT	8.1'de	bugün	sizi	
bekleyen	işte	bu	eşsiz	deneyimdir.	
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Yaptığınız her şeyde Cihazlarımızla	yaptığımız	her	şeyi	tek	
bir	cihazda	toplamak	harika	olmaz	
mıydı?	Yeni	Windows	olağanüstü	bir	
uygulama	ve	hizmet	koleksiyonuyla,	
yaptığımız	her	şeyi	yaşam	tarzımıza	
uygun	şekilde	bir	araya	getiriyor.	

Skype	üzerinden	arkadaşlarınıza	
bağlanın,	Office*	ile	gücünüzü	
yükseltin,	Xbox	ile	rahatlayın,	
Windows	Mağazası'nda	yeni	
uygulamalar	keşfedin	ve	sonra	her	
şeyi	yedeklenmiş	ve	eşitlenmiş	olarak	
tutmak	için	bulutu	kullanın;	nerede	
olursak	olalım	veya	nereye	gidersek	
gidelim	Windows	yaşam	ritmimize	
ayak	uydurur.	

Hepsinden	önemlisi,	Windows'daki	
her	şey	birlikte	uyum	içinde	çalışacak	
şekilde	tasarlandı.	Daha	üretken,	daha	
yaratıcı	ve	daha	iyi	iletişim	kurmamıza	
yardımcı	olan	bir	deneyim	sunar.	
Windows	ile	daha	fazla	iş	yaptırıp	
bu	sırada	daha	çok	eğlenebiliriz.	

*Windows	RT	8.1	ile	birlikte	
gelir;	Windows	8.1'de	
ayrıca	satın	alınması	
gerekebilir.
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Başlangıç ekranında 
daha çok şey yapın

Başlangıçta	birkaç	basit	adımla	
Windows	cihazınızdan	en	iyi	şekilde	
yararlanın.	Çevrimiçi	olup	Microsoft	
hesabınızı	oluşturarak	başlayın.	
Ücretsiz	ve	hızlıdır,	aynı	zamanda	
cihazınızı	çok	çeşitli	uygulama	ve	
hizmetlere	bağlar;	Windows'u	o	kadar	
cazip	kılan	da	budur.	

Microsoft	hesabınızla	Windows	
Mağazası'ndan	uygulama	satın	alabilir,	
Xbox	oyunlarına	ve	diğer	eğlencelere	
erişebilirsiniz.	Dosyalarınızı	bulutta	
depolayabilir	ve	ücretsiz	Skype	hesabı	
alabilirsiniz.	Diğer	Windows	cihazlarını	
hesabınıza	bağlayarak	tüm	dosyalarınızı,	
ayarlarınızı,	web	sayfalarınızı	ve	
indirilmiş	Windows	Mağazası	
uygulamalarınızı	tüm	ekranlarda	
eşitlenmiş	şekilde	tutabilirsiniz.	

Microsoft	hesabınız	olarak	Outlook.
com	e-posta	adresinizi	kullanıyorsanız	
Windows	cihazınızla	birlikte	gelen	
Posta,	Takvim,	Kişiler,	OneDrive	ve	
Skype	gibi	birçok	uygulama,	
kullandığınız	Facebook,	Twitter	ve	
Google	gibi	diğer	hizmetlere	kolayca	
bağlanır.	

Hesabınız	etkinleştikten	sonra,	
muhteşem	uygulamalar	dünyasını	
keşfedip	indirmek	için	Windows	
Mağazası'nı	ziyaret	etmeye	hazırsınız	
demektir.	Windows'a	yüklü	olarak	
gelen	Bing	Haberler,	Finans,	Seyahat,	
Yeme	-	İçme,	Hava	Durumu,	Takvim,	
Okuma	Listesi	gibi	muhteşem	ve	
ücretsiz	uygulamalara	ek	olarak	
burada	da	pek	çok	uygulama	bulunur.	

 
Son	olarak,	temel	gezinme	yolları,	
ayarları	kullanma	ve	Windows	8.1'deki	
yeni	özellikler	hakkında	eğitici	bir	
gezinti	için	Yardım+İpuçları	
uygulamasını	denemeyi	unutmayın.	
Bu	uygulama,	ilk	çalıştırma	sırasında	
ekranda	görünerek	bir	yerlere	gitme,	
son	uygulamaya	geri	dönme	ve	
Başlangıç'a	gitme	gibi	tuş	
eylemlerinde	yardımcı	olan	açılan	
pencerelerle	birlikte	kullanıldığında,	
Windows'dan	en	iyi	şekilde	
yararlanmak	için	mükemmel	
kaynağınızdır.	
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Başlangıç	ekranı	her	şeyin	
bir	araya	geldiği	yerdir.		
Kişileriniz,	
uygulamalarınız*,	
Web	siteleriniz;	sizin	kadar	
eşsiz	bir	ifade	için	buraya	
nelerin	girip	nasıl	
görüntüleneceğini	
siz	seçersiniz.

*Bazı	uygulamalar	ayrı	
satılır;	uygulamalar	pazara	
göre	değişiklik	gösterir.		
Bazı	özellikler	için	İnternet	
erişimi	gerektiren	
Windows	8.1	Güncellemesi	
gereklidir;	ücretli	olabilir.		

Microsoft	hesabınızı	
kurmak	ücretsiz	ve	hızlıdır,	
aynı	zamanda	cihazınızı	
Windows	uygulama	ve	
hizmetlerinin	tümüne	
bağlar.	İlk	andan	itibaren	
Windows'dan	üst	seviyede	
yararlanmak	için	bu	hesabı	
en	baştan	oluşturun.
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Oyunlarınızı, 
müziklerinizi 
ve videolarınızı 
ciddiye alın

İster	film	izleyin,	ister	müzik	dinleyin,	
isterseniz	bir	oyunda	50.	seviyeye	
ulaşmaya	çalışın,	Windows	hem	Xbox	
uygulamalarıyla	hem	de	Windows	
Mağazası'nda	bulabileceğiniz	Netflix,	
Hulu,	sosyal	DJ	uygulaması	edjing	ve	
daha	pek	çok	iş	ortağı	uygulamasıyla	
olağanüstü	bir	eğlence	deneyimi	sunar.

Xbox	muhteşem	bir	oyundan	daha	
fazlasıdır,	bulut	üzerindeki	eksiksiz	
eğlence	sisteminizdir.	Xbox	Music'te	
keşfedilecek,	akışla	aktarılacak	ve	
indirilecek	milyonlarca	şarkı	vardır.	Xbox	
Video	nerede	olursanız	olun	en	yeni	HD	
filmlerin	ve	sevdiğiniz	TV	programlarının	
tümüne	ulaşmanızı	sağlar.	Sahip	
olduğunuz	her	şeyi	tek	bir	yerde	tutmak	
için,	iTunes	arşiviniz	de	dahil	tüm	medya	
dosyalarınızı	içeri	aktarın.	

Daha	zengin	görüntüleme	için	
bilgisayarınızdaki	içeriği	başka	bir	
cihaza	akışla	aktarmaya	hazır	mısınız?	
Bağdaştırıcı	üzerinden	TV	ve	
projektörlere	akışla	aktarmak	ve	hatta	
görüntüyü	çoğaltmak	veya	ikinci	bir	
ekrana	genişletmek	için	Miracast'ı	
kullanın.	Xbox	SmartGlass,	sevdiğiniz	
programları,	filmleri,	müziği,	sporları	
ve	oyunları	zenginleştirmek	için	
Windows	cihazlarınızla	TV'nizin	
birbirini	anlamasını	sağlar.	SmartGlass	
ile	bir	filmi	Xbox	One	veya	Xbox	
360'ınız	üzerinde	oynatırken	başka	bir	
Windows	cihazında	oyuncularla	ilgili	
yazıları	okuyabilirsiniz.

Windows	Mağazası'nda	
eğlence,	film,	TV,	video,	
müzik	ve	oyunlar	
dünyasında	çok	
sevdikleriniz	dahil	on	
binlerce	muhteşem	
uygulama	bulunur.		

Video

Xbox	Video	size	en	yeni	HD	filmleri	ve	
TV	programlarını	sunar	ve	nerede	
olursanız	olun	sevdiğiniz	şeyleri	
izlemeyi	kolaylaştırır.

Oyunlar

Son	moda	yeni	oyunları,	sevdiğiniz	
klasikleri	ve	Windows'a	özel	
oyunları	keşfedin.

Windows 8.1 Ürün Kılavuzu
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Arayın, bulun 
ve yapın

Dünyanızı	keşfederken	hangi	yolu	
kullanırsanız	kullanın	Windows	
mükemmeldir;	öğrenmenize,	
aramanıza	ve	çok	daha	fazlasını	
yapmanıza	yardımcı	olur.	

Müzik

İstediğiniz	tüm	müzikler,	istediğiniz	
her	tarz.	Xbox	Music,	tek	bir	basit	
uygulamayla	sevdiğiniz	tüm	müzikleri	
size	getirir.	Yalnızca	Windows	için	
tepeden	tırnağa	yeniden	tasarlanan	
Müzik	uygulaması,	başından	itibaren	
koleksiyonunuza	erişmenize,	radyo	
çalmanıza	ve	milyonlarca	şarkıyı	
ücretsiz	olarak	keşfetmenize	
olanak	verir.

Haritalar

Gücünü	Bing'den	alan	Haritalar	
uygulaması,	aradığınız	yerleri	kolayca	
ve	hızlıca	bulup	onlara	ulaşmanıza	
yardımcı	olur.	Önem	verdiğiniz	yerleri	
hızla	belirleyin,	kaydedin	ve	keşfedin,	
yol	tarifi	alın,	trafik	koşullarını	görün	
ve	daha	birçok	şey	yapın.	

Takvim

Takvim	zaman	çizelgenizin	kullanışlı	
ve	güçlü	görünümlerini	sunar.	Takvim,	
toplantı	düzenlemeye	ve	yoğun	bir	
zaman	çizelgesine	yönetmeye	yönelik	
zengin	bir	destekle	Exchange	için	
iyileştirilmiştir.	

Sırada	Ne	Var	görünümü	kişisel	
takvimlere	çok	uyan	bir	görünüm	sunar.

Windows	8.1'de	yerleşik	
olarak	bulunan	birçok	
uygulamadan	biri	olan	
Bing	Seyahat,	muhteşem	
bir	seyahati	planlamanız	
için	gereken	her	şeyi	
toplayarak	planları	
gerçeğe	dönüştüren	
eylemleri	tamamlamayı	
kolaylaştırır.
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Daha güzel bir web'i ellerinizde 
hissedin

Göz	atma,	bağlı	cihazlarda	
yaptıklarımızın	büyük	bir	bölümü	
olmayı	sürdürüyor.	Yeni	Internet	
Explorer	11,	web'i	geleneksel	göz	atma	
deneyiminden	çok	güzel	bir	uygulama	
gibi	hissetmemizi	sağlıyor.	Siteler	hızlı	
yükleniyor	ve	gezinti	denetimleri	
gerekene	dek	ekran	dışında	
tutulduklarından	sayfalar	daha	büyük	
görünüyor.	Dokunarak	kullanma	ve	
hız	düşünülerek	oluşturulan	Internet	
Explorer	11,	tablet,	telefon	veya	
herhangi	bir	dokunmatik	bilgisayarda	
size	şaşırtıcı	hızda	ve	akıcılıkta	bir	web	
sunar.	

Herhangi	bir	tarayıcıda	yer	işaretleri	
ayarlayabilirsiniz,	ancak	Internet	
Explorer	11'de	tek	bir	dokunma	veya	
tıklama,	size	sık	kullandığınız	sitelerle	
birlikte	tarayıcı	tarafından	otomatik	
olarak	anımsanan	en	sık	ziyaret	
ettiklerinizi	de	gösterir.	Sekmelere	yan	
yana	göz	atın,	tek	tıklamayla	gizlilik	
ayarlarını	belirleyin	ve	sık	kullandığınız	
siteleri	Başlangıç	ekranına	sabitleyin.	

Burada	da	Microsoft	hesabınız	her	
şeyi	eşit	tutacak	şekilde	çalışır.	Göz	
atma	oturumuna	bir	Windows	
cihazında	başlayıp	diğerinde	devam	
edin;	ayarlarınız,	tarayıcı	sekmeleriniz	
ve	geçmişiniz	tüm	cihazlarınızda	
korunur.	Bu	yeni	bir	web	değil,	ancak	
Internet	Explorer	11	ile	yeniymiş	gibi	
hissedilebilir.	

Bing Akıllı Arama:  
bulmanın çok daha iyi bir yolu

Bağlı	cihazlarımızda	yaptıklarımızın	
çoğu	bir	aramayla	başlar.	Windows'da	
arama,	ihtiyaç	duyduğunuz	sonuçların	
ve	yapabileceğiniz	işlemlerin	hepsini	
kapsayacak	şekilde	yeniden	
tasarlanmıştır.				

Aramak	her	zamankinden	daha	kolay;	
Başlangıç	ekranında	arama	simgesine	
tıklayın	veya	sadece	yazmaya	başlayın;	
Windows'da	herhangi	bir	yerden	Ara	
düğmesini	de	kullanabilirsiniz.	Bing	
Akıllı	Arama	kapsamı	genişlettiğinden	
aramalar	geneldir	ve	bilgisayarınızdan,	
uygulamalarınızdan,	bulut	
depolamanızdan	ve	Web'den	sonuçlar	

döndürür.	Aradığınız	şey	bir	
uygulamada	veya	ayarlarınızda	
bulunuyorsa	(varsayılan	yazıcınızı	
değiştirme	gibi),	başka	bir	arama	
yöntemi	kullanmanıza	gerek	yoktur.		
Tek	arama	her	şeyi	bulur.

Internet	Explorer	11,	web'e	
göz	atma	deneyiminizi	
güzel	bir	uygulamaymış	
gibi	hissetmenizi	sağlar;	
hızlıdır,	akıcıdır	ve	
dokunmatik	ekranlar	
için	mükemmeldir.

Bing	Akıllı	Arama	
aradığınızı	
dosyalarınızdan,	
uygulamalardan,	buluttan	
ve	web'den	bulur	ve	işlem	
yapmayı	kolaylaştıran	
şekilde	sonuçları	akıllıca	
ve	organize	biçimde	
görüntüler.		
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Harika uygulamalar dünyası

Windows	size	hazır	gelen	temel	
uygulamalardan	Windows	
Mağazası'nda	keşfedip	
indirebileceğiniz	tüm	uygulamalara	
kadar	büyük	bir	uygulama	seçenekleri	
dünyası	sunar.	Windows	cihazınızla	
birlikte	gelen	uygulamaları	deneyerek	
yola	koyulun.	

Birkaçının	adını	verecek	olursak	
Posta,	Kişiler,	Takvim,	Kamera	ve	
Fotoğraflar'ın	yanı	sıra	Bing	Haberler,	
Hava	Durumu,	Spor	ve	Seyahat	dahil	
bu	ana	uygulamalar	en	temel	olanları	
ve	daha	fazlasını	kapsar.	Kutudan	çıkar	
çıkmaz	Office*	ile	iş	yapmaya,	Xbox	
müzik,	video	ve	oyunlar	ile	gerçekten	
eğlenmeye,	Bing	Akıllı	Arama	ile	bir	

şeyleri	hızla	bulmaya	ve	Bing	Haritalar	
ile	en	iyi	rotayı	çizmeye	hazır	
olursunuz.	

Şimdi,	Windows	Mağazası'nı	ziyaret	
etmeye	hazırsınız.	Bu	alışveriş	yeri	
zaten	bildiğiniz	ve	sevdiğiniz	
uygulamaların	yanı	sıra	keşfetmenizi	
bekleyen	yeni	uygulamaları	da	sunar	
ve	her	gün	daha	fazlası	gelmektedir.	
Tasarımı	yenilenen	mağazanın	
mükemmel	mizanpajları	ve	son	
eklenen	uygulamalar	gibi	sezgisel	
kategorileri	ile	istediklerinizi	bulmak	
kolaylaştırılmıştır.	Uygulamalarınızın	
tam	listesini	görmeniz	gerektiği	
zaman	da	sıklaştırılmış	görünüm,	en	
büyük	uygulama	koleksiyonlarını	bile	
bir	bakışta	görmenizi	kolaylaştırır.	

Ayrıca,	Windows'da	yeni	uygulamaları	
keşfetmeyi	teşvik	eden	harika	yollar	
vardır.	Revaçta	olan	uygulamaları	ve	
kişiye	özel	önerileri	deneyerek	yeni	
gözdeler	bulun.	Çekinmeyin	deneyin;	
birçok	uygulama	ve	oyun	ücretsizdir	
ve	ücretli	olanların	çoğunda	da	satın	
almadan	önce	deneyebilmeniz	için	
bir	deneme	süresi	sunulmaktadır.	
Windows	hediye	kartları	alıyor	veya	
veriyorsanız	bunları	şimdi	Windows	
Mağazası,	Windows	Phone	Mağazası	
ve	Xbox	Live	Mağazası'nda	
kullanabilirsiniz.

 

Sizin gibi çalışan 
uygulamalar

Windows	ile	birlikte	gelen	
uygulamalar	iş	yapma	biçiminize	
daha	iyi	uyum	sağlamak	üzere	birlikte	
çalışacak	şekilde	tasarlanmıştır.	

Örneğin	Kamera	uygulamasına	
bakalım.	Fotoğraf	çekerken	genellikle	
onları	düzenlemek	ve	paylaşmak	
istediğinizden	uygulama	büyüleyici	
resimler	oluşturup	göndermeniz	için	
gereken	her	şeyi	içerir.	Yeme	-	İçme	
uygulamasında,	yemek	tarifleri	
kendi	alışveriş	listelerini	oluşturur	ve	
menülere	şarap	önerileri	eşlik	eder;	
bileklerinize	kadar	kurabiye	hamuruna	
batmışken	hareketleri	izlemek	için	
cihazınızın	ön	yüzündeki	kamerayı	
kullanarak	cihazı	tutmadan	gezinti	
olanağı	bile	sağlar.	

Windows	Mağazası	
sevdiğiniz	uygulamaları	
indirip	sık	kullanacağınız	
yenilerini	bulduğunuz	
yerdir;	yeni	yerleşim	
düzenleri	yenilikleri,	moda	
akımları	ve	sadece	size	
önerilenleri	bulmayı	
kolaylaştırır.

Yerleşik	olarak	
gelen	muhteşem	
uygulamalardan	başka	
biri	olan	Bing	Yeme	-	
İçme,	yemek	tarifleri	
ve	yemeklere	ruh	verir,	
kapsamlı	bir	şarap	rehberi	
içerir	ve	mutfakta	kullanım	
için	“tutmadan	kullanma”	
modu	vardır.

*Windows	RT	8.1	ile	birlikte	
gelir;	Windows	8.1'de	
ayrıca	satın	alınması	
gerekebilir.
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Bing Hava Durumu

Bing	Hava	Durumu	uygulaması	saatlik,	
günlük	ve	10	günlük	tahminlerle;	
kolayca	özelleştirilen	sık	kullanılan	
konumlarla	ve	gelecek	hava	durumu	
daha	oluşurken	sizi	bilgilendiren	
etkileşimli	hava	durumu	haritaları	
ile	en	son	şartlara	hazırlanmanıza	
yardımcı	olur.

Bing Sağlık ve Fitness

Bing’in	Sağlık	ve	Fitness	uygulaması	
daha	sağlıklı	olmanız	için	her	şeyi	
bulabileceğiniz	bir	adrestir.	Yaklaşık	
1.000	kadar	egzersiz	videosunu;	
beslenme	ve	sağlık	kaynağını	ve	sağlık	
hedeflerinize	ulaşmanıza	yardımcı	
olan	egzersiz,	diyet	ve	sağlık	izleme	
programlarını	bir	araya	getirir.

Bing Spor

Bing	Spor	uygulaması,	ilgi	
duyduğunuz	tüm	sporlar	ve	takımlarla	
ilgili	haber	manşetlerini,	karşılaşma	
sonuçlarını,	fikstürleri,	puan	
cetvellerini,	istatistikleri	ve	çok	
daha	fazlasını	kişiselleştirilmiş	bir	
deneyimde,	tuttuğunuz	takımların	
canlı	kutucuk	güncellemeleriyle	
kolayca	takip	etmenize	yardımcı	olur.

Bing Yeme - İçme

Yemek	tarifleri,	şarap	bilgileri	ve	aşçı	
rehberleriyle	dopdolu	Bing	Yeme	-	
İçme	uygulaması,	tarifler	arasında	
yapış	yapış	parmaklarla	bilgisayarda	
gezinmek	yerine	özellikle	“tutmadan	
kullanma”	modunda	el	sallayarak	
tarifleri	değiştirmek	için	mutfakta	
kullanılmak	üzere	tasarlanmıştır.

Bing Haberler

Fotoğraflarla	dolu	Bing	Haberler	
uygulaması,	güvendiğiniz	ulusal	
ve	yerel	kaynaklardan	seçtiğiniz	
konuların	kişiselleştirilmiş	bir	kapsam	
ve	özelleştirilebilen	bir	deneyimde	
sunulduğu	en	çok	önem	verdiğiniz	
haberleri	takip	etmenizi	kolaylaştırır.

Bing Seyahat

Bing	Seyahat	uygulaması	güzel	
fotoğraflar	ve	360°	panoramik	
görünümlerin	yanı	sıra	görülecek	yer,	
otel	ve	restoran	önerileri	aracılığıyla	
tüm	dünyadan	2.000'in	üzerinde	
gidilecek	yeri	keşfetmenizi	sağlar.	
Dışımızdaki	dünyaya	açılan	bir	
penceredir.
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Üretkenliğiniz 
ve yaratıcılığınız 
zirve yapsın

Günümüzün	önemli	bir	kısmı	bazı	
işleri	yapmakla	geçer.	İster	bir	işi	
bitiriliş	tarihinde	yetiştirmekle	
uğraşalım,	ister	kişisel	bir	projeyi	
bitiriyor	olalım	Windows	yaratıcı	ve	
üretken	olmamıza	yardımcı	olabilir.	

Üretkenlikte	zirve	için	tam	Office	
paketinin	gücüne	hiçbir	şey	
ulaşamaz	—	Windows'da	çalışan	
Word,	PowerPoint,	Excel	ve	
OneNote'u	içerir.*	Monitörünüzün	
boyutuna	bağlı	olarak	aynı	anda	
dört	uygulamaya	kadar	gösterebilen	
bölünmüş	ekran	özelliği	ile	aynı	
anda	birçok	görevi	uzman	gibi	
gerçekleştirebilirsiniz.	Yeni	ve	
olağanüstü	bir	genel	arama	ve	
dokunularak	kullanılmak	üzere	
tasarlanan	hızlı	ve	geliştirilmiş	yeni	
Internet	Explorer	11	bulunur.	Ayrıca	
çalışmanız	bölünür	ya	da	mola	
vermeniz	gerekirse	Okuma	Listesi'ni	
kullanarak	uygulamalara	ve	web	
sayfalarına	yer	işareti	koyabilir	
ve	onlara	daha	sonra	hızla	
geri	dönebilirsiniz.

Office 365 ile birlikte çalışın

Office	365**	güvendiğiniz	aynı	Office	
araçlarına	ulaşmanızı	sağlar,	ancak	bu	
kez	birlikte	çalışmak	için	ideal	olan	
yeni	özelliklere	sahiptir.	Takvimler,	
not	defterleri	ve	dosyaları	kolayca	
başkalarıyla	paylaşabilir	ve	
eşitleyebilirsiniz;	bağlantısını	
göndermeniz	veya	görüntüleme	
ve	düzenleme	için	ücretsiz	Office	
web	uygulamalarını	kullanmanız	
yeterlidir.	Belgelere	çevrimiçi	videolar	
ekleyebilir,	PDF	dosyalarını	açıp	
düzenleyebilir	ve	çok	az	çabayla	resim	
ve	şemalara	düzen	verebilirsiniz.	Excel	
şablonları	ile	plan	ve	tasarımlar	hızlıca	
yapılır	ve	yeni	PowerPoint	araçları	
hizalamaya,	renk	eşleştirmeye	ve	
şablon	tasarımına	yardımcı	olur.	Tercih	
ettiğiniz	herhangi	bir	yöntemle	
notlar	almak	için	OneNote'u	
kullanın;	notlarınız	kaydedilir,	diğer	
cihazlarınızla	eşitlenir	ve	aranabilir	
yapılır.	Burada	bir	desen	mi	fark	
ettiniz?	Hemen	her	şey	başka	kişilerle	
kolayca	paylaşılıp	eşitlenebilir	ve	sonra	
Office'i	kullanarak	onlar	da	sizinle	
eşitleyip	paylaşabilir.	

Okuma Listesi

Çevrimiçi	bulduğunuz	makaleleri	
okumaya	veya	videoları	izlemeye	vakit	
bulamadığınız	hiç	oldu	mu?	Okuma	
Listesi,	her	tür	içeriği	daha	sonra	
ona	geri	dönmek	üzere	güzel	bir	
görünümde	kolayca	takip	edip	
yönetmenize	olanak	tanır.

Okuyucu

PDF,	XPS	ve	TIFF	dosyalarınızı	
Okuyucu	uygulamasıyla	açın.	
Dosyaları	yakınlaştırın,	arayın,	
notlar	alın,	kaydedin	ve	sonra	
yazdırın	veya	paylaşın.

**Office	365	aboneliği	
ayrı	olarak	satılır.		

*	Office	Ev	ve	Öğrenci	2013	
RT	uygulaması	Windows	
RT	8.1	ile	birlikte	gelir;	
Office'in	Windows	
8.1'de	ayrıca	satın	
alınması	gerekebilir.
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Yaratıcı yönünüzü 
keşfetmek için 
uygulamalar 

İçinizdeki	Van	Gogh'u	ortaya	
çıkarmak	mı	istiyorsunuz?	Windows	
Mağazası'ndan	ücretsiz	olarak	
alınabilen	Fresh	Paint	ile	
düşlediklerinizi	resmedebilir	ve	
yarattıklarınızı	paylaşabilirsiniz.	
Hatalar	için	endişelenmenize	de	gerek	
yok.	Boyamalarınızı	geri	alın	ve	silin.

Uygulamalar	birlikte	mükemmel	
çalışır.	Kamera	ve	Fotoğraflar	
uygulamaları	ile	birlikte	yeni	Tarama	
uygulamasını	kullanarak	en	iyi	
fotoğraflarınızın	dijital	albümünü	
tutabilirsiniz.	Fotoğraflarınıza	
Windows	cihazlarınızdan	erişmek	
için	OneDrive'ınıza	kaydedin.	
Sesli	anlatımınızı	kaydetmek	
için	Ses	Kaydedicisi'ni	kullanın.

OneDrive: yaşamınızdaki 
her şey için tek yer

Çoğumuz	için	yeni	fotoğraf	
ve	dosyalar	oluşturma	işi	onları	
depolama	ve	onlara	kolayca	ulaşma	
yeteneğimizi	geride	bırakmıştır.	Tatil	
fotoğrafları	buraya,	iş	dosyaları	şuraya,	
müzik	başka	bir	yere	derken	her	
şeyin	yedeklendiğinden	aslında	
emin	olamayız.	OneDrive	işte	buna	
yarıyor.	Her	şeyinizi	kolayca	görmek,	
depolamak,	eşitlemek	ve	paylaşmak	
için	onları	tek	bir	yerde	tutan	
Windows	içinde	yerleşik	olarak	
bulunan	bulut	tabanlı	ücretsiz	
bir	hizmettir.

Erişim ve tümleştirme 

OneDrive	içeriklerinize	her	zaman,	her	
yerden	ve	her	cihazdan	dosyalarınıza	
erişmenizi	ve	onları	kullanmanızı	
sağlar.	OneDrive.com	adresine	
gitmeniz	veya	Microsoft	hesabınızda	
oturum	açmanız	yeterli.	OneDrive	aynı	
zamanda	Windows,	Windows	Phone,	
Office	ve	Xbox'ın	en	son	sürümleriyle	
tümleşik	olduğundan	size	ait	her	
şey	kullandığınız	tüm	hizmetlerde	
ve	cihazlarda	eşitlenmiş	kalır.

Paylaşması kolay

	OneDrive	ile	fotoğraflarınızı	kolayca	
paylaşabilir	ve	dosyalar	üzerinde	
herkesle	veya	herhangi	bir	kişiyle	
işbirliği	yapabilir	veya	hiç	kimseyle	
çalışmayabilirsiniz.	Neyin	paylaşılıp	

neyin	özel	kalacağının	kararınız	
siz	verirsiniz.

İç rahatlığı

	Cihazlarınızdan	birine	bir	şey	olursa	
sahip	olduklarınızı	kaybedeceğinizden	
endişelenmeyin;	OneDrive	
dosyalarınız	otomatik	olarak	bulutta	
tutulduğundan	ihtiyaç	duyduklarınıza	
ulaşıp	onları	geri	yükleyebilirsiniz.	
Bir	dosyayı	yanlışlıkla	silseniz	bile	
OneDrive	geri	dönüşüm	kutusunda	
onu	çevrimiçi	kurtarabilirsiniz.

OneDrive	her	şeyiniz	için	tek	yerdir	
ve	paylaşmak	istediğiniz	herkes	onu	
kullanabilir.	Depolama	alanınızın	
ilk	7	GB'ı	ücretsizdir	ve	fazlasına	
ihtiyaç	duyduğunuzda	kolayca	
yükseltebilirsiniz.

OneDrive	ile	tüm	
dosyalarınız	ve	
fotoğraflarınız	için	bir	
tek	yeriniz	olur.	Böylece,	
nerede	olursanız	olun	
veya	hangi	cihazı	
kullanırsanız	kullanın,	
sahip	olduklarınıza	her	
zaman	erişip	onları	
paylaşabilirsiniz.

Fresh	Paint,	Windows	ile	
birlikte	gelen	eğlenceli	ve	
kolay	kullanılan	bir	resim	
uygulamasıdır.	Özgün	
sanat	eserleri	oluşturun	
veya	fotoğrafları	güzel	
resimlere	dönüştürdükten	
sonra	yaratınızı	dokunarak	
veya	tıklayarak	paylaşın.	
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En çok değer 
verdiklerinizle 
iletişim halinde olun 

Yaşamımızdaki	herkesle	nerede	
olurlarsa	olsunlar	veya	biz	nereye	
gidersek	gidelim	yakın	ve	iletişim	
halinde	olmak	isteriz.	Windows	ister	
e-posta,	görüntülü	sohbet	ister	sosyal	
güncellemeler	olsun	tüm	yollardan	
temel	bir	iletişim	merkezi	işlevi	görür;	
dünyamızla	bağlantıda	kalırız.	

Yaşamınızı yönetin

Güncellenen	Posta	uygulaması	ve	
Outlook.com	size	güçlü	ve	kişisel	bir	
posta	deneyimi	sunar.	İster	kişisel	ister	
iş	postanız	olsun	birden	çok	hesabı	
tek	yerden	yönetebilirsiniz.	Kişiler	
görünümü,	en	önemli	kişilerinizden	
gelen	postaları	izlemenize	yardımcı	
olur.	Bülten	ve	sosyal	güncelleme	
görünümleri	gelen	kutunuzdaki	
bu	postaları	uygun	olduğunda	göz	
atabileceğiniz	ayrı	bir	görünüme	
yönlendirir.	Gelen	kutunuzu	istenmeyen	
postalardan	otomatik	olarak	
temizlemek	için	Süpür	özelliğini	
kullanın.	Güncellenen	Takvim	
uygulamasıyla	hızlıca	olaylar	
oluşturabilir	ve	birden	çok	hesaptaki	
zaman	çizelgenizi	görüntüleyebilirsiniz.	

Posta

Sık	kullanılan	kişi,	bayrak,	klasör,	
bülten	ve	sosyal	güncellemelerin	
hızlı	görünümleriyle	gelen	kutunuzu	
otomatik	olarak	düzenler.	İleti	
listesindeki	hızlı	komutlar,	sürükleyip	
bırakma	ve	Outlook.com'un	Süpür	
özelliği	iletilerde	işlerinizi	kolayca	
yapmanıza	yardımcı	olur.

Outlook.com

E	postanızı	üretken	kılar.	
Windows'unuzu	kişisel	kılar.	Outlook.
com	dünyanın	en	hızlı	büyüyen	
e-posta	hizmetidir	ve	400	milyondan	
fazla	aktif	hesaba	sahiptir.	

Yerleşik	Posta	uygulaması,	
e-postalarınızı	ve	e-posta	
hesaplarınızı	kolayca	
ekleyip	yönetmek	için	
güçlü	bir	iletişim	aracıdır,	
önemli	konuları	izleyip	
önemli	olmayanları	
filtreleyen	özellikler	içerir.		
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Cihazınızda	olmayan	bir	dosyayı	
e-posta	ile	göndermek	mi	
istiyorsunuz?	Posta	uygulaması	
OneDrive'a	kaydedilmiş	içeriğe	tıpkı	
Office'te	olduğu	gibi	erişebilir.	Ayrıca	
Posta	uygulaması	birden	çok	posta	
hesabına	bağlanıp	belirli	klasörleri	
Başlangıç	ekranına	sabitlemenize	izin	
verdiğinden	birden	çok	gelen	
kutusunu	yönetmek	çocuk	
oyuncağıdır.	E-posta	ve	randevuları	
birlikte	kullanma	biçimimize	uyacak	
şekilde	tasarlanan	Posta	ve	Takvim,	
diğer	uygulamalarla	birlikte	yan	yana	
kullanıldığında	harikadır.

Kişilere bağlanın

Kişiler	uygulaması	evrensel	
adres	defterinizdir.	Tüm	adres	
defterlerinizdeki	kişileri	tek	yerde	
görür	ve	arkadaşlarınızın	en	son	
güncellemelerini	alırsınız.	Facebook	
ve	Twitter	gibi	sosyal	ağlardaki	kişileri	
eşitlersiniz.	Birisiyle	iletişim	kurmak	
istediğinizde	doğrudan	Kişiler	
uygulamasından	ona	e-posta	
gönderebilir,	onu	arayabilir	veya	sosyal	
medyaya	gönderim	yapabilirsiniz.	
Başlangıç	ekranına	sabitlemek	de	
bir	seçenektir,	çünkü	kutucuklarınız	
yalnızca	uygulama	sabitlemek	için	
değildir.	Arkadaşlarınızı	ve	aile	
üyelerinizi	anında	erişim	için	sabitleyin	
ve	'canlı'	kutucuklarla	güncellemelerini	
doğrudan	Başlangıç	ekranınızdan	alın.

Ayrıyken bile bağlı kalın

Yalnızca	yüz	yüze	bağlantı	
gerektiğinde	izlenecek	yol	
Skype'tır.	En	iyi	arkadaşınızla	sohbet	
edin,	yolda	giderken	çocukları	
görün	veya	akrabalarla	bağlantıyı	
koparmayın.	Windows	8.1'deki	Skype	
ile	kişileriniz	ve	son	görüşmeleriniz	
yalnızca	bir	dokunuş	veya	bir	tık	
uzakta.	

Kişiler

Tüm	kişileriniz	tek	bir	yerde	toplayın.	
Arkadaşlarınızın	nelerle	uğraştığını	
görün	ve	kendi	yorum	ve	
güncellemelerinizi	ekleyerek	
konuşmaya	katılın.

Skype

Skype	sayesinde,	uzaktayken	bile	
arkadaşlarınıza	ve	ailenize	yakın	
olabilirsiniz.	Bir	programı	izlerken	
veya	oyun	oynarken	Skype	anlık	
iletiniz	otomatik	olarak	karşı	tarafa	
gider	ve	tek	bir	uygulamada	sesli	veya	
görüntülü	arama	ve	anlık	ileti	arasında	
hızla	geçiş	yapabilirsiniz.	Ayrıca	
istediğiniz	zaman	dosya,	fotoğraf	veya	
görüntülü	mesajı	paylaşabilirsiniz.		

Yerleşik	Kişiler	uygulaması	
ile	tüm	kişileriniz	tek	
bir	yerde	olur,	sosyal	
ağlarınızın	hepsinde	
güncellemeleri	kolayca	
görebilir	ve	kişilere	
tercih	ettiğiniz	herhangi	
bir	yoldan	kolayca	
bağlanabilirsiniz.	
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Mükemmel cihazlar 
yalnızca size özel hale gelir

Windows	bilgisayarınız	veya	tabletiniz	
deneyiminizi	kişiselleştiren	birçok	
yönüyle	sizin	bir	uzantınızdır.	
Mükemmel	cihazı	seçin,	Başlangıç	
ekranınızı	istediğiniz	içerikler	
ve	arka	planlarla	özelleştirin	ve	
Windows	Mağazası'ndan	sevdiğiniz	
uygulamaları	indirin.	Windows,	
en	önem	verdiğiniz	şeyleri	yansıtan	
bir	deneyim	oluşturmak	için	size	
neredeyse	sınırsız	seçenekler	sunar.	
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Windows	cihazları	şık,	
güçlü	ve	hafif	çok	çeşitli	
seçeneklerde	geldiğinden	
ihtiyaçlarınıza	mükemmel	
uyan	bir	tanesini	
bulabilirsiniz.

Bazı	uygulamalar	ayrı	
satılır;	uygulamalar	pazara	
göre	değişiklik	gösterir.		
Bazı	özellikler	için	İnternet	
erişimi	gerektiren	
Windows	8.1	Güncellemesi	
gereklidir;	ücretli	olabilir.	
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Tarz ve işlevin 
mükemmel 
uyumunu 
tercih edin 

Windows	cihazları	çok	çeşitli	
seçeneklerde	en	son	donanım	
yenilikleri	içerdiğinden	kesinlikle	
size	mükemmel	uyan	bir	tanesini	
bulursunuz.	Yeni	yonga	kümeleri	
en	küçük	tabletlerden	yüksek	
performanslı	ve	enerjiyi	tasarruflu	
kullanan	güzel	dokunmatik	dizüstü	
bilgisayarlara,	ayrılabilir	ekranlı	
cihazlara	veya	dönüşebilen	
tasarımlara	kadar	güçlü	ve	
hafif	cihazlar	anlamına	gelir.	

Windows	cihazınız	ayrıca	diğer	
şeyler	için	bir	merkez	işlevi	görebilir.	
Bilgisayarınızı	büyük	ekrana	bağlayın	
ve	Xbox	ile	en	iyi	kalite	eğlencenin	
tadını	çıkarın.	Güçlü	dizüstü	ve	
masaüstü	bilgisayarlarda	oyunlara	
can	gelir.	Yüksek	çözünürlüklü	ekranlar	
tüm	ekran	boyutlarında	ışıldar.	

Windows	8.1	harika	pil	ömrüyle	yüksek	
performans	için	Bluetooth	4.0	LE	
cihazları	destekler.	Mobil	geniş	bant	
sizi	her	yerde	bağlantıda	tutar.	Çok	
noktalı	dokunma	desteğine	sahip	
ekranlarda	sayıların	birincil	klavyede	
olduğu	bölünmüş	düzenli	gelişmiş	
ekran	klavyesi	ve	metin	seçimi	ile	
birlikte	gelişmiş	IME	desteği	vardır.	

İstediğiniz	stili,	işlevleri	ve	özellikleri,	
hatta	dokunma,	yazma,	tıklama	veya	

kalem	kullanarak	cihazınızla	etkileşme	
biçiminize	kadar	kesin	olarak	
bulabilirsiniz.	

Hangi	modu	seçerseniz	seçin,	
Başlangıç	ekranı	ile	uygulamalarınız	
ve	bildik	masaüstü	arasında	düzgün	
geçiş	yapabilirsiniz.	Ayrıca	bu	
Windows	olduğundan,	yeni	cihazınızın	
muazzam	çeşitlilikteki	yazıcı,	kamera,	
klavye,	fare,	monitör	ve	diğer	
aksesuarlarla	uyumlu	olduğunu	
bilirsiniz.

Kamera

Yeni	Kamera	uygulaması	ile	çarpıcı	
ve	güçlü	düzenleme	artık	basit	
ve	sezgisel.	

Standart	boyutta	veya	360°	
panoramik	fotoğraflar.	Fotoğraflarınızı	
çektikten	sonra	10	saniye	içinde	
Kamera	uygulaması	içinden	hem	
düzenleyin	hem	de	paylaşın.
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Sistem komutları için sağ kenardan 
içeri çekme 
 
 
 
Ekranın	sağ	kenarından	içeri	doğru	
çekmek	sistem	komutlarının	olduğu	
düğmeleri	ortaya	çıkarır.	Soldan	içeri	
çekmek	önceden	kullanılan	
uygulamaları	getirir.	 

 
Fare eşdeğeri 
Fare	işaretçisini	ekranın	sağ	alt	veya	
üst	köşesine	getirin. 

Önceden kullanılan uygulamaları 
getirmek için soldan içeri 
ve tekrar geri çekme 
 
 
Sol	kenardan	içeri	ve	geri	çekme,	en	
son	kullanılan	uygulamaları	getirir	
ve	bu	sayede	listeden	bir	uygulama	
seçebilirsiniz. 
 
 
 
 
Fare eşdeğeri 
Fare	işaretçisini	sol	üste	getirin	ve	en	
son	kullanılan	uygulamaları	görmek	
için	ekranın	sol	tarafında	aşağıya	
doğru	kaydırın.

Uygulamalar arasında geçiş 
yapmak için soldan içeri çekme  
 
 
 
Sol	kenardan	içeri	çekme	açık	
uygulamalarınızın	küçük	resimlerini	
gösterir,	böylece	hızlıca	aralarında	
gezinebilirsiniz.	 
 
 
 
 
Fare eşdeğeri 
Fare	işaretçisini	sol	üst	köşeye	getirin	
ve	uygulamalar	arasında	gezinmek	
için	tıklayın	veya	Başlangıç	ekranını	
görmek	için	sol	alt	köşeye	getirin.

Uygulama komutları için alt 
veya üst kenardan çekme  
 
 
 
Alt	veya	üst	kenardan	çekildiğinde	
uygulama	komutları	gösterilir.	Geçerli	
uygulamayı	yuvasına	yerleştirmek	
veya	kapatmak	için	ekranın	üstünden	
altına	kadar	çekebilirsiniz. 
 
 
 
Fare eşdeğeri 
Uygulamanın	komutlarını	görmek	
için	uygulamaya	sağ	tıklayın.

Dokunma dili
Dokunmatik	bir	cihazda	özel	
hareketlerle	Arama	ve	Paylaşma	gibi	
temel	etkinlikleri	hızla	yapabilirsiniz;	
fare	veya	klavye	kullanımına	karşılık	
gelen	bir	komut	olduğundan	tercih	
ettiğiniz	herhangi	bir	yoldan	etkileşim	
kurabilirsiniz.	

Sürükleyerek uygulamayı kapatma 
 
 
 
 
Uygulamaları	kapatmanız	gerekmez.	
Bilgisayarınızı	yavaşlatmazlar	ve	bir	
süre	kullanmadığınızda	kendiliğinden	
kapanırlar.	Bir	uygulamayı	kapatmak	
istiyorsanız	uygulamayı	ekranın	altına	
kadar	sürükleyin.	 
 
 
Fare eşdeğeri 
Fare	işaretçisini	ekranın	üstüne	
(Windows	Mağazası	uygulamaları)	
veya	uygulama	penceresinin	üstüne	
(masaüstü	uygulamaları)	getirin;	başlık	
çubuğunun	sağ	üst	köşesinde	kapat	
düğmesine	tıklayın.		

Windows 8.1 Ürün Kılavuzu



38 – 39

Eylem gerçekleştirmek 
için dokunma 
 
 
 
Bir	yere	dokunulması,	uygulama	
başlatma	veya	bağlantı	izleme	
gibi	bir	eyleme	neden	olur.

 
 
 
Fare eşdeğeri 
Bir	eylem	gerçekleştirmek	
için	bir	öğeye	tıklayın.

Öğrenmek için basılı tutma 
 
 
 
 
Dokunup	basılı	tutarak	ayrıntılı	
bilgi	alabilirsiniz.	Bazı	durumlarda,	
dokunup	basılı	tutmak	daha	fazla	
seçeneğin	olduğu	bir	menüyü	açar. 

 
Fare eşdeğeri 
Daha	fazla	seçenek	görmek	
için	bir	öğenin	üzerine	gelin.

Sürüklemek için çekme 
 
 
 
Bu	çoğunlukla	liste	veya	sayfaları	
kaydırmak	için	kullanılır,	ancak	bir	
nesneyi	taşımak	için	ya	da	çizim	
yapmak	veya	yazmak	gibi	diğer	
etkileşimler	için	de	kullanabilirsiniz.	 
 
 
 
Fare eşdeğeri 
Kaydırmak	için	tıklayın,	basılı	
tutun	ve	sürükleyin.	Ayrıca,	fare	
ve	klavye	kullanırken	yatay	yönde	
kaydırabilmeniz	için	ekranın	altında	
bir	kaydırma	çubuğu	görünür.

Çevirmek için döndürme 
 
 
 
İki	veya	daha	fazla	parmağı	
döndürmek	bir	nesneyi	çevirir.	
Cihazınızı	döndürdüğünüzde	ekranın	
tamamını	90	derece	çevirebilirsiniz. 
 
 
 
 
Fare eşdeğeri 
Bir	nesneyi	döndürme	desteği	söz	
konusu	uygulamanın	bunu	destekleyip	
desteklemediğine	bağlıdır.

Yakınlaştırmak için sıkıştırma veya 
genişletme 
 
 
Yakınlaştırmak,	bir	listenin	başına,	
sonuna	veya	belirli	bir	konumuna	
atlamak	için	bir	yol	sağlar.	Ekranda	
iki	parmağınızı	sıkıştırarak	veya	
genişleterek	yakınlaştırmayı	
başlatabilirsiniz. 
 
 
Fare eşdeğeri 
Bir	öğeyi	veya	kutucukları	ekran	
üzerinde	büyütmek	veya	küçültmek	
için	fare	tekerleğini	kullanırken	
klavyede	Ctrl	tuşunu	basılı	tutun.

Seçmek için çekme  
 
 
 
Uygulama	içinde	bir	öğeyi	seçmek	için	
onu	aşağıya	veya	yana	doğru	çekin.	
En	iyisi	hızlı	ve	küçük	bir	harekettir.	
Başlangıç'ta	bir	kutucuğu	seçmek	
için	basılı	tutun. 
 
 
 
Fare eşdeğeri 
Uygulama	içinde	seçim	yapmak	
için	sağ	tıklamak	yeterlidir.
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Size özel hale 
getirin

Doğru	cihazı	seçtiniz	ve	şimdi	onu	
kişiselleştirmeye	hazırsınız.	Önce	
Kilit	ekranını	hem	kişisel	hem	de	
bilgilendirici	yapmak	için	bir	fotoğraf,	
slayt	gösterisinde	kullanılacak	
bir	fotoğraf	dizisi	ve	bildirimleri	
görüntülemek	istediğiniz	
uygulamaları	seçin.		

Sonra	Başlangıç	ekranı,	yaşamınızda	
önde	gelen	her	şeyin	ekranınızda	
önde	olmasını	istediğiniz	yerdir.	Sık	
kullandığınız	uygulamalar,	siteler	
ve	kişiler	buradadır;	hangilerinin	
sabitleneceğini	ve	kutucukların	nasıl	
görüntüleneceğini	sıralarına,	sayılarına	
ve	büyüklüklerine	kadar	seçersiniz.	
Günlük	kullandığınız	her	şeyi	
sabitleyin	veya	tek	bir	çekmeyle	ya	
da	tıklamayla	uygulama	ve	kişilerin	

tam	listesine	ulaşabileceğinizi	bilerek	
minimalist	yaklaşımı	seçin.	Çok	çeşitli	
renkler,	arka	plan	tasarımları	veya	
kişisel	fotoğraflardan	seçim	
yaparak	kendinizi	ifade	edin.	

Kutucuklarınızı	seçip	Başlangıç'a	
sabitlediğinizde	ilginç	bir	şey	fark	
edeceksiniz.	Bir	grup	statik	simgenin	
aksine	kutucuklarınız	sürekli	
güncellemeleri	görüntüler	şekilde	
dinamik	olduğundan,	en	son	hava	
durumu	tahminini,	hisse	senedi	
fiyatlarını	vb.	görürsünüz.	Diğer	
kişiselleştirme	seçenekleri	arasında	
bulunan	doğrudan	masaüstünü	
veya	sık	kullanılan	uygulamanızı	
önyükleme	seçeneği	sayesinde,	en	çok	
kullandığınız	uygulamaya	erişmek	için	
Başlangıç	ekranına	gitmek	zorunda	
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Başlangıç	ekranınızda,	
hava	durumu	tahminleri	
ve	hisse	senedi	fiyatları	
gibi	güncellenen	bilgiler	
sunmak	için	‘canlı’	
kutucukların	dinamik	
olarak	yenilenmesini	
sağlayabilirsiniz.		

kalmadan	doğrudan	o	uygulamaya	
gidebilirsiniz.	Geleneksel	parola	
yerine	Resimli	Parola	ile	oturum	
açmaya	da	karar	verebilirsiniz.	

Windows'da	deneyiminiz	parmak	
iziniz	kadar	eşsiz,	ancak	iradenizle	
değiştirebileceğiniz	için	de	
daha	esnektir.	Kuşkusuz	hayran	
kalacaksınız,	onu	siz	tasarladınız.

Ekranı	kişiselleştirebileceğiniz	
yöntemlerden	birisi	de	kilit	ekranıdır	;	renk	
ve	tasarımlarınızı	seçebilir	veya	hatta	kişisel	
fotoğraflarınızdan	bir	bölümünü	güzel	anlarınızın	
slayt	gösterisi	olarak	belirleyebilirsiniz.		
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Tüm cihazlarınızda 
kişiselleştirilmiş bir 
deneyimin keyfini 
sürün

Windows'da,	tüm	ekranlarınızda	
koordineli,	kişiselleştirilmiş	bir	
deneyim	elde	edebilirsiniz.	İçerik	ve	
ayarlarınızı,	herhangi	bir	belirli	cihaza	
değil	size	iliştirilmiş	olan	Microsoft	
hesabınıza	bağlayabileceğiniz	için	
bu	mümkündür.	

Microsoft	hesabınız	sadece	
hatırlanacak	bir	parola	daha	değildir;	
cihazları	birbirine	bağlayıp	bilgileri	
üzerlerinde	koordine	edebildiğinden	
Windows	Mağazası	uygulamalarınız,	
ayarlarınız	ve	göz	atma	geçmişiniz	
elinizin	altındadır.	Başkasının	
cihazından	oturum	açıyor	olsanız	bile	
ekranlar	arasında	tutarlı	bir	deneyim	
elde	edersiniz.	Ayrıca	dosyalarınızı	
buluta	depolayan	OneDrive	sayesinde,	
nerede	olursanız	olun	veya	hangi	
cihazı	kullanırsanız	kullanın	
öğelerinize	ulaşabilirsiniz.	

OneDrive

Dosyalarınız	her	zaman	yanınızda.	
Fotoğraf	ve	videolarınızı	asla	
kaybetmeyin,	her	zaman	
yanınızda	taşıyın.

Resimler,	videolar	ve	belgeler	
otomatik	olarak	OneDrive'a	kaydedilir.

Fotoğraflar

Muhteşem	düzenleme	özellikleriyle	
fotoğraflarınızı	düzenleyin	ve	organize	
edin,	kırpın,	geliştirin	ve	onlara	
efektler	ekleyin.

Ses Kaydedicisi

Ders	anlatımlarından	bir	bebeğin	ilk	
sözcüklerine	kadar	her	şeyi	yerleşik	ses	
kaydedicisi	ile	kaydedin.	Kayıtlarınızı	
tekrar	çalın,	düzenleyin	ve	paylaşın.
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Her şey her yerde çalışır Windows	cihazları	ve	hizmetleri	
hayatınızla	eşitlenmiş	kalacak	şekilde	
tasarlanmıştır.	Bunun	önemli	bir	
kısmı	da,	siz	önem	verdiğiniz	şeylere	
odaklanabilin	diye,	önemli	işlevleri	
yerine	getirmek	anlamına	gelir.	
Windows	sizi	hem	özel	hem	de	iş	
yaşamınızda	ve	cihazlarınızda	güncel	
tutar,	koruma	ve	performansı	artırır	
ve	her	şeyi	birlikte	iyi	çalışır	durumda	
tutar.	Size	verdiği	güven	ve	özgürlük	
düzeyi	hoşunuza	gider.	
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İçiniz rahat olsun: 
Windows hem evde 
hem de işte daha 
fazlasını, daha 
iyi yapar 

Yazıcılar,	kameralar,	tarayıcılar,	
klavyeler,	sürücüler;	çoğumuz	çevre	
birimlerini	kullanırız	ve	cihazlarımızın	
da	onlarla	iyi	çalışması	gerekir.	
Windows	işbirliğinde	zirveye	
çıktığından,	bilgisayarınız	veya	
tabletiniz	muazzam	çeşitlilikteki	
uygulamalar	ve	bağlı	cihazlarla	
uyumludur.	Daha	fazla	konuda	daha	
iyi	çalışmak	Windows'un	işidir.	

Bunlara	başka	yerlerden	erişmeniz	
gereken	iş	yerinizdeki	çalışmalarınız	
dahildir.	Otomatik	tetiklenen	VPN	
gibi	yeni	özellikler,	çalışma	klasörleri,	
uygulamalar	ve	hizmetler	gibi	
kurumsal	kaynaklarınıza	herhangi	
bir	İnternet	bağlantısından	güvenli	
erişimle	daha	çok	yerden	çalışmanızı	
sağlar.	Mobil	geniş	bant	kullanan	
cihazınızı	diğer	cihazların	
bağlanmasına	izin	veren	bir	mobil	
Wi-Fi	etkin	noktasına	dönüştürerek	
geniş	bant	İnternet	paylaşımı	
ile	de	bağlı	kalabilirsiniz.	

Windows	kurumsal	ortamlarda	iyi	
çalışarak	sevdiğiniz	kişisel	cihazınızı	
işe	ve	iş	cihazınızı	da	eve	götürmenizi	
kolaylaştırırken	BT	bölümünüzü	de	
mutlu	eder.	Windows	8.1'in	Pro	veya	
Enterprise	sürümlerini	çalıştıran	BT	
bölümleri	cihaz	şifrelemesi	için	
BitLocker	teknolojisini	kullanabilir	

ve	iş	yerindeki	kişisel	cihazlar	için	
Multi-Factor	Authentication'dan	
yararlanabilir.	Hatta	kaybolan	veya	
çalınan	cihazları	korumak	için	iş	
verilerinin	silinmesini	bile	becerebilir.	
Enterprise	sürümdeki	Windows	To	Go	
özelliği	uygulamalar	dahil	bir	kuruluş	
ortamının	tamamının	evde	veya	ofiste	
kullanmak	üzere	USB	sürücüsüne	
geçirilmesini	sağlar.	

İster	evde	ister	iş	yerinde	olun,	
Windows	size	ihtiyaç	duyduğunuz	
şeylere	hızla	erişip	daha	güvenli	
kullanabileceğinizi	bilme	güvenini	
verir.	

Tarama

Belge	ve	resimleri	kolayca	ve	hızlıca	
tarayın	ve	istediğiniz	yere	kaydedin.	

Hesap Makinesi

Standart	hesap	makinesini,	bilimsel	
hesap	makinesini	ve	birim	çeviriciyi	
içeren	basit	ama	güçlü	bir	
uygulamadır.
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Windows	yazıcı	ve	
tarayıcılardan	klavye	ve	
farelere	kadar	çok	çeşitli	
donanım	ve	yazılımlarla	
birlikte	çalışarak	size	
uyumluluğun	getirdiği	
güveni	verir.
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Windows, 
gecikmeleri ve 
dikkat dağıtan 
fazlalıkları en aza 
indirirken siz işinize 
yoğunlaşın

Windows'da	dikkat	dağıtıcı	şeyleri	
uzaklaştırıp	yoğunlaşmanıza	yardımcı	
olan	harika	yeni	özellikler	vardır.	
İlk	fark	edeceğiniz	şeylerden	biri	
açılma	ve	kapanmanın	ne	kadar	
hızlı	olduğudur.	Bu,	cihazınız	bağlı	
bekleme	durumundayken	bile	ağ	
bağlantısını	sürdürüp	otomatik	olarak	
eşitleyerek	verileri,	uygulamaları	
ve	kutucukları	güncel	bilgilerle	
güncellenmiş	tutan	InstantGo*	
sayesinde	olur.	Cihazınız	300	
milisaniyeden	kısa	sürede	bekleme	
durumundan	“açık”	duruma	geçerek	
anında	uyanır	ve	14	günlük	pil	ömrü	
kadar	bir	güç	tasarrufu	sağlayabilir.	

Ayrıca,	dikkatinizi	daha	az	şeyin	
dağıttığını	görürsünüz.	Windows	ve	
uygulama	güncellemeleri	arka	planda	
olduğundan,	indirmelerle	kesintiye	
uğramadan	güncel	kalırsınız.	

Ancak	alarmınız	çaldığında	veya	bir	
Skype	çağrısı	geldiğinde	olduğu	
gibi	bazı	kesilmeler	iyidir.	Windows,	
bildirimler	üzerinde	size	daha	fazla	
kontrol	verir.	Tüm	bildirimleri	
kapatmak	ve	bitirme	süresine	
yoğunlaşmak	için	cihaz	düzeyi	ayarları	
kullanın.	Bir	saat	süreyle	e-posta	
bildirimlerini	askıya	alırken	Takvim	
gibi	diğer	uygulamaların	açık	

kalmasına	izin	veren	denetimleri	açık	
veya	kapalı	tutmak	için	uygulama	
düzeyi	ayarları	kullanın.	Denetimleri	
nasıl	kullanırsanız	kullanın	size	bir	
dokunuş	veya	tık	kadar	uzaktırlar	
ve	istediğiniz	zaman	onları	
değiştirebilirsiniz.

Alarmlar

Bu	basit	ama	güzel	ve	çok	işlevli	
saat	uygulaması	alarmlar,	geri	
sayım	sayaçları	ve	kronometre	
ile	birlikte	gelir.

Bing Finans

Bing	Finans	uygulaması,	ister	canlı	
kutucuğunuzda	portföyünüzü	takip	
edin,	dövizlerdeki	trendleri	yakalayın,	
ister	genel	finans	işlemleri	için	araç	
ve	hesap	makinelerini	kullanın,	hızla	
değişen	pazar	koşullarından	haberdar	
olup	kararları	bilgilenmiş	olarak	
vermenize	yardımcı	olur.

*Seçilen	cihazlarda	
kullanılabilir
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Güvenlik	her	zaman	önemli	olmuştur,	
ancak	sosyal	ağlara	bağlı	mobil	
dünyada	gizlilik	de	son	derece	
önemlidir.	Windows,	kullanışlı	
oldukları	kadar	güçlü	de	olan	
özellikleriyle	tüm	cephelerde	
korunmanıza	yardımcı	olur.	

Kutudan	çıkar	çıkmaz,	siz	sitelere	göz	
atarken	tehditleri	algılayıp	önlemek	
için	onları	çözümleyen	Windows	
Defender	ve	SmartScreen	ile	virüslere,	
kötü	amaçlı	yazılımlara	ve	web	
sitelerine	karşı	korunma	elde	
edersiniz.	

InstantGo	etkinleştirilmiş	cihazlarda,	
Windows	8.1,	cihazınız	kaybolmuş	
veya	çalınmış	bile	olsa	bilgilerinizin	
korunmasına	yardımcı	olmak	için	
verilerinizi	varsayılan	uygulama	olarak	
donanım	düzeyinde	şifreler.	Enterprise	
ve	Pro	sürümlerinde	bulunan	
BitLocker	cihaz	şifrelemesi	sayesinde	
Windows	cihazlarınızda	ek	yönetim	
korumaları	yerleşik	olarak	
bulunduğundan	indirmelerde,	
güncellemelerde	veya	güvenlik	
günlüklerini	kontrol	etme	
ihtiyaçlarında	daha	az	sıkıntı	olur.	

Bilgisayarı	çocuklar	kullanırken	
güvenlik	ve	gizlilik	başka	bir	anlam	
kazanır.	Windows,	her	aile	üyesine	
özel	güvenlik	ve	erişim	ayarları	
belirlemenizi	sağlayan	aile	koruması	
özellikleri	sunar.	Bu,	yalnızca	yasaklı	
web	sitelerini	engellemenin	çok	
ötesindedir.	Her	kişisel	profil	için	özel	
parametreler	belirleme	yeteneğiyle	
çocukların	ne	zaman	ve	ne	kadar	
süreyle	çevrimiçi	olacaklarını	
yönetebilir	ve	geçirilen	süre,	ziyaret	
edilen	siteler	ve	erişilen	uygulamalarla	
ilgili	etkinlik	raporları	bile	alabilirsiniz.	

*Seçilen	cihazlarda	
kullanılabilir

Gizlilik ve güvenlik 
alanlarındaki en 
son yeniliklerle 
daha iyi korunun
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İşletmelere yönelik 
Windows cihazları 
ve hizmetleri

İş	yeriniz	mobilite,	bulut	hizmetleri	ve	
çalışanların	kişisel	cihazlarının	olduğu	
yeni	bir	dünyada	işlerini	yürütür.	BT	
bölümünüz	ise	bambaşka	bir	zorluk	
yığınıyla	uğraşır.	Güvenilir	iş	ortağınız	
olarak	Windows'da	işinizin	bir	
adım	önde	olmasına	yardımcı	olan	
çok	zengin	yeni	özellikler	vardır.	

Windows,	çalışanlarınızın	herhangi	
bir	cihazdan	veya	konumdan	ihtiyaç	
duydukları	kaynaklara	erişmelerini	
sağlamak	için	güçlü	üretim	
uygulamalarını	ve	çeşitli	yöntemleri	
bir	araya	getirir.	Birbirine	bağlı	çeşitli	
muhteşem	cihazlar	ve	onları	iş	
kolunuza	göre	özelleştirmek	için	
güçlü	yöntemler	sunar.	Ayrıca	işinize	
yoğunlaşabilmeniz	için	temel	yönetim	
ve	güvenlik	konularıyla	ilgilenmeye	
yardımcı	olur.	
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Üretkenliği 
yükselten ortağınız

İş	yapan	kişiler	için	Windows'dan	iyi	
bir	üretim	ortağı	yoktur.	Çalışanlarınız	
ister	ofiste	ister	uzaktan	olsunlar,	
üretim	yapmalarına	ve	bunu	
sürdürmelerine	yardımcı	olması	
için	Windows'a	güvenebilirler.	

Outlook,	Word,	PowerPoint,	Excel	
ve	OneNote'u	içeren	Office*	üretim	
paketinin	tam	gücü	gibisi	yoktur.	
Çalışma	dosyalarından,	web'den	ve	
buluttan	genel	sonuçlar	çeken	yeni	
Bing	Akıllı	Arama'yı	başka	bir	üretim	
aracı	olarak	düşünün.	Ayrı	arama	
modlarına	hiç	gerek	yok,	arama	
teriminizi	Başlangıç	ekranına	
yazmaya	başlamak	yeterli.	

Windows	aynı	zamanda	işlerinizi	
yürütmek	için	şirket	içinde	
oluşturduğunuz	uygulamaların	yanı	
sıra,	gerek	kendi	müşterileriniz,	
çalışanlarınız	ve	iş	ortaklarınıza	
yönelik	olarak	gerekse	Windows	
Mağazası'nda	geniş	kitlelere	satma	
amacıyla	geliştirmekte	olduğunuz	
uygulamalar	için	de	ideal	platformdur.	
Çalışanlar	kritik	Windows	7	
uygulamalarını	uyumluluk	konusunda	
kaygı	taşımaksızın	kullanmaya	devam	
edebilecekleri	için	mevcut	masaüstü	
yazılımları	bir	sorun	değildir.	

Mobil	iş	gücünüz	için	erişim,	
uygulamalar	kadar	önemli	bir	
konudur.	Mobil	çalışanlara	kişisel	
cihazlarından	iş	kaynaklarına	sorunsuz	
bağlantı	sunarken	BT'nin	de	gerekli	

kontrolleri	sürdürmeye	devam	
etmesini	sağlamak	için	Windows'da	
güçlü	özellikler	ve	seçenekler	bulunur.

Çalışanlar	şirketin	sahip	olduğu	
cihazlar	için	kullanılan	tam	etki	
alanına	katılma	işlemi	olmadan	şirket	
kaynaklarına	seçkin	erişim	için	kişisel	
cihazlarının	kimliğini	Workplace	Join	
ile	doğrulatabilir.	Çalışanlar	Çalışma	
Klasörleri'ni	kullanarak	çalışma	
dosyalarını	işteki	klasörleriyle	
otomatik	olarak	eşitlenen	kişisel	
cihazlarındaki	bir	yerel	klasörde	
tutabilirler.	Bir	portal	seçeneği	
de	bulunur:	BT	bölümü,	kayıt	için	
Windows	Intune	hizmetini	kullanarak	
çalışanların	kişisel	cihazlarındaki	
uygulama	ve	hizmetlere	şirket	portalı	
üzerinden	erişmelerine	izin	verebilir.

Windows	8.1,	kurumsal	ağlarına	
tam	erişime	ihtiyacı	olan	kişiler	için	
Microsoft'un	ve	diğer	önde	gelen	
satıcıların	erişim	kazanmak	için	bir	
istemci	yüklenmesini	gerektirmeyen	
yerleşik	VPN	istemcilerini	sunar.	
Otomatik	olarak	tetiklenen	VPN	
özellikleri	olduğunda,	bağlantı	için	
kimlik	bilgileri	kişilere	otomatik	olarak,	
bir	iç	uygulamaya	veya	URL'ye	
erişmeleri	gerektiği	anda	sorulur.	
Oturum	açma	kimlik	bilgilerini	
zaten	girmişlerse	başka	bir	işlem	
gerekmeden	VPN	otomatik	
olarak	bağlanır.	

Workplace	Join,	şirketin	
sahip	olduğu	cihazlar	
için	kullanılan	tam	etki	
alanına	katılma	işlemini	
gerektirmeden	çalışanların	
kimliği	doğrulanmış	
kişisel	cihazlarla	şirket	
kaynaklarına	erişmelerini	
sağlar.

*Windows	RT	8.1	ile	
birlikte	gelir;	Windows	
8.1'de	ayrıca	satın	
alınması	gerekebilir.
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Mükemmel cihazlar 
yalnızca size özel hale gelir

Windows	bilgisayarınız	veya	tabletiniz	
deneyiminizi	kişiselleştiren	birçok	
yönüyle	sizin	bir	uzantınızdır.	
Mükemmel	cihazı	seçin,	Başlangıç	
ekranınızı	istediğiniz	içerikler	
ve	arka	planlarla	özelleştirin	ve	
Windows	Mağazası'ndan	sevdiğiniz	
uygulamaları	indirin.	Windows,	
en	önem	verdiğiniz	şeyleri	yansıtan	
bir	deneyim	oluşturmak	için	size	
neredeyse	sınırsız	seçenekler	sunar.	
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İşletmenize özel 
hale getirilmiş 
mükemmel cihazlar 

Her	işletme	eşsizdir	ve	Windows	8.1	
Pro	ve	Windows	8.1	Enterprise,	işinize	
ve	çalışanlarınızın	çalışma	biçimlerine	
uyan	özelleştirme	seçeneklerine	
sahiptir.	

Başlangıç	ekranı	Windows'un	en	
görünen	kısmıdır	ve	işinize	özel	
uygulama,	hizmet	ve	siteleri	satış	
siparişleri	ve	hisse	senedi	fiyatları	gibi	
canlı	güncellemeleri	görüntüleyen	
kutucuklarına	kadar	görüntülemek	
için	ideal	bir	konumdur.	Çalışma	
gruplarının	işlevlerine	özel	
ekranları	olması	için	düzeni	bile	
özelleştirebilirsiniz.	Belirli	bir	
uygulamayla	çalışan	kullanıcıların	
cihazlarını	Başlangıç	ekranını	
tamamen	atlayarak	o	uygulamada	
başlayacak	şekilde	ayarlayabilirsiniz.	
Perakende	katındaki	bir	bilgi	
noktasında	olduğu	gibi	bir	cihazı	
tek	bir	uygulamaya	veya	Internet	
Explorer'a	kilitlemek	istediğinizde	
Atanan	Erişim'i	kullanın.	

Windows	8.1	Enterprise	kullanan	
ve	aynı	zamanda	çeşitli	cihazlardaki	
uygulama	ve	dosyalara	erişme	
esnekliği	de	isteyen	müşteriler	
için	Windows	To	Go	vardır.	Bütün	
bilgisayar	deneyimini,	üzerindeki	
işletim	sisteminden	bağımsız	olarak	
herhangi	bir	onaylı	Windows	

cihazından	önyüklenebilen	USB	
sürücüsüne	koyduğu	için	bunu	‘arka	
cebinizdeki	Windows’	olarak	düşünün.	

Windows	aynı	zamanda	çeşitli	
kablosuz	esneklik	olanaklarını	
destekler.	Bir	yazıcıyı	ağa	
bağlanmadan	kullanmak	için	Wi-Fi	
doğrudan	yazdırma,	tümleşik	Miracast	
kablosuz	ekranı	(birden	çok	donanım	
kilidi	bağdaştırıcısını	yanınızda	
taşımanız	gerekmez)	ve	sadece	yakın	
alan	fiziksel	bağlantısı	kurarak	sizi	
kuruluş	yazıcısına	bağlayan	NFC	
dokunarak	eşleştirme	işlevi	vardır.	

Wi-Fi	bağlantısından	sıkça	uzak	olan	
kişiler	için	bazı	Windows	cihazları	
şimdi	daha	hızlı	çevrimiçi	bağlantılar	
yapan	ve	pili	daha	verimli	kullanan	
doğrudan	“çip	üzerindeki	sistemle”	
tümleştirilmiş	mobil	geniş	bant	ile	
birlikte	gelir.	Wi-Fi	yalnızca	ara	sıra	
olmuyorsa,	Windows	8.1	cihazınızı	
mobil	geniş	bant	bağlantısının	Wi-Fi	
ağı	olarak	göründüğü	bir	kişisel	etkin	
noktaya	dönüştürmek	için	telefon	
İnternet	paylaşımını	kullanabilirsiniz.	
Sadece	ağ	adınızı	ve	parolanızı	
paylaşarak	İnternet	erişimini	
yakındaki	iş	arkadaşlarınıza	
bile	genişletebilirsiniz.

Her zaman işe hazır Windows	cihazları	ve	hizmetleri	
işinizle	eşitlenmiş	kalacak	şekilde	
tasarlanmıştır	ve	bu,	temel	işlevlerin	
üstlenilmesi,	böylece	her	zaman	
odaklanmış	ve	hazır	olmanız	
anlamına	gelir.	

Windows,	çok	çeşitli	donanım	ve	
yazılımlarla	eşsiz	bir	şekilde	uyumlu	
olarak	teknoloji	yatırımlarınızı	
korumakla	tanınmıştır.	Windows,	BT	
personelinin	insanların	işe	getirdikleri	
kişisel	cihazları	yönetmesine	izin	
vererek	BT	altyapı	yatırımlarınızı	da	
korur.	Üçüncü	taraf	mobil	cihaz	
yönetimi	(MDM)	ürünlerine	yönelik	
yeni	destek	dahil	tabletlerin	ve	diğer	
cihaz	sınıflarının	yönetimi	için	BT'nin	
daha	fazla	seçeneği	vardır.	
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Windows,	kullanışlılık	ve	
güvenlik	gereksinimlerinizi	
karşılamaya	yardımcı	
olan	çok	çeşitli	kablosuz	
bağlantı	seçenekleri	
sunarak	iş	yerinden	
uzaktayken	de	işlerinizi	
yürütmeyi	kolaylaştırır.		



Kurumsal düzeyde 
güvenlik ve kimlik 
doğrulaması

Bulut,	mobilite	ve	kendi	cihazını	getir	
etkenlerinin	güvenliği	her	
zamankinden	önemli	kıldığı	bir	
dünyada,	Windows,	gelişmiş	veri	
koruması,	yeni	kimlik	doğrulama	
seçenekleri	ve	cihazları	kötü	amaçlı	
tehditlere	daha	dayanıklı	yapan	
özelliklerle	kurumsal	düzeyde	
güvenlik	sağlar.

Kaybolmuş,	çalınmış	veya	sahibi	
kullanıcı	olan	bir	cihazda	şirket	verileri	
varsa	Windows	o	verileri	yetkisiz	
erişime	karşı	koruyan	özellikler	sunar.	
İş	verilerinin	uzaktan	silinmesi,	BT	
yöneticilerinin	kişisel	kullanıcı	verilerine	
dokunmadan	şirket	verilerini	uzaktan	
silmelerine	olanak	tanıyarak	
kullanıcının	sahip	olduğu	cihazlardaki	
şirket	verileri	üzerinde	ek	bir	denetim	
düzeyi	sağlar.	Bu	özellik,	artık	tüm	
Windows	sürümlerinde	olan	Cihaz	
Şifrelemesi'ne	ek	olarak	bulunur	ve	
InstantGo	gerekliliklerini	karşılayan	
cihazlarda	otomatik	olarak	
etkinleştirilir.	Ek	yönetim	ve	güvenlik	
gereksinimleri	olan	kuruluşlar	
için	Windows	8.1	Pro	ve	Enterprise	
çalıştıran	cihazlara	BitLocker	
koruması	eklenebilir.	

Windows	aynı	zamanda	kullanıcı	
kimliklerini	doğrulamak	için	yerel	
parmak	izi	tabanlı	yeni	biyometrik	
seçeneklerini	içerir.	Buna,	dokunma	
özellikli	yeni	nesil	algılayıcılara	yönelik	
destek,	çekerek	kullanılan	yeni	ve	
mevcut	algılayıcılarla	çalışan	ortak	
kayıt	deneyimi	ve	kullanıcıların	
Windows	kimliklerini	biyometrik	
yoldan	doğrulama	desteği	dahildir.	
Parola	yazmak	yerine	dokunarak	
oturum	açıp	Windows	Mağazası'ndan	
uygulama	satın	alabilir	veya	
uygulamalara	ya	da	belirli	bir	
uygulama	özelliğine	erişebilirsiniz.	

Kötü	amaçlı	yazılımlara	karşı	korunmayı	
artırmak	için	Windows'da,	kötü	amaçlı	
kod	yürütülmeden	önce	site	kodunu	
çözümleyen	bir	Internet	Explorer	
güncellemesi	dahil	bir	dizi	yeni	
özellik	vardır.	Bir	Windows	Defender	
güncellemesi,	kuşkulu	uygulama	
davranışlarını	algılamak	için	ağ	
davranışının	izlenmesini	içerir.	
Windows	şimdi	aynı	zamanda	bulutun	
gücüyle	korunur:	uzaktan	kötü	amaçlı	
yazılım	denetimleri	yapan	bulut	tabanlı	
bir	hizmet,	Windows	ve	kötü	amaçlı	
yazılımdan	koruma	uygulamaları	
tarafından	algılanmaktan	kaçacak	
şekilde	tasarlanmış	olanlar	dahil	
son	derece	gelişmiş	tehditleri	
tanımlayabilme	yeteneğine	sahiptir.	
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Windows 8.1 Update Nisan	2014'te	yayımlanan	Windows	8.1	
Update,	insanların	Windows'da	sevdiği	
özelliklerin	daha	fazlasını	sağlayan	bir	
dizi	geliştirmedir:	önemli	olan	şeylere	
daha	hızlı	erişim;	dokunmatik	olan	
ve	olmayan	cihazlarda	daha	alışılmış	
ve	tutarlı	bir	deneyim	ve	harika	
uygulamalar	keşfetmenin	daha	
fazla	yolu.	Ayrıca,	yeni	verimlilikler	
Windows'un	daha	çeşitli	cihazlar	
tarafından	kullanılmasına	
yardımcı	olur.
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Kuruluşlara avantajları

Siteler,	Windows	8.1	Update,	Internet	
Explorer’ın	uyumluluğunu	geliştirir	ve	
en	son	donanım	platformlarına	yönelik	
desteği	artırır.	Ayrıca	mobil	cihaz	yönetimi	
için	genişletilmiş	destek	sağlar	ve	
geleneksel	Windows	müşterilerinin	daha	
verimli	olmalarına	yardımcı	olmak	için	
daha	rafine	bir	deneyim	sunar.	Daha	fazla	
bilgiyi	windows.com/win81biz	adresinden	
alabilirsiniz.

Diğer seçenekler

Yeni	bir	Windows	cihazı	satın	almak	için	
bakıyorsanız	daha	fazla	olasılık	içinden	
seçim	yapabilirsiniz.	Yeni	yazılımların	
verimli	özellikleri	ve	donanım	
ortaklarının	yaptığı	yenilikler	nedeniyle	
Windows	artık	en	küçük	ve	en	bütçe	
dostu	tabletler	ve	dizüstü	bilgisayarlar	
dahil	her	zamankinden	fazla	çeşit	
bilgisayarda	çalışabiliyor.

Güncellemeyi 
bugün alın ve tüm 
geliştirmelerden 
yararlanın

Önem verdiklerinize daha kolay 
erişim

Sık	kullandığınız	uygulamalar	ve	temel	
kontroller	gibi	önem	verdiğiniz	şeylere	
erişmek	daha	hızlı	ve	daha	kolaydır.	
Güç*,	arama	ve	bilgisayar	ayarlarınız	
hemen	Başlangıç	ekranında,	artık	
Windows	Mağazası	uygulamaları	ile	
birlikte	masaüstü	uygulamalarını	ve	
sık	kullandığınız	web	sitelerini	görev	
çubuğunuza	sabitleyebilir	ve	onları	
kolayca	açabilir	ve	aralarında	geçiş	
yapabilirsiniz.	Ayrıca	yeni	varsayılan	
özellik*	masaüstüne	önyükleme	ile	
önyükleme	ekranınızı	ayarlamak	için	
kolay	yollarla,	önyüklemeyi	istediğiniz	
zaman	değiştirebileceğinizi	bilerek	
sizin	için	en	rahat	ve	verimli	yerde	
başlatabilirsiniz.

Daha tanıdık

Hangi	ekranda	olursanız	olun	fare	ve	
klavyeniz	daha	sezgisel	çalışır.	Windows	
Mağazası	uygulamalarında	bile	
bildiğiniz	Simge	Durumuna	Küçült	veya	
Kapat	düğmelerine	erişmek	için	farenizi	
herhangi	bir	uygulama	ekranının	üstüne	
getirin;	görev	çubuğuna	ulaşmak	için	
farenizi	herhangi	bir	ekranın	altına	
getirin.	Dokunmatik	olan	ve	olmayan	
cihazlarda	deneyiminiz	daha	tutarlıdır	

ve	dokunmatik	olmayan	bir	
cihazdaysanız	bir	menüyü	getirmek	
üzere	sağ	tıklamak	gibi	diğer	denetimler	
ise	size	tanıdık	gelecektir.

Yeni uygulamaları bulmak daha kolay 

Windows	Mağazası	görev	çubuğunuza	
sabitlenmiş	olarak	geldiğinden	yeni	
uygulama	keşifleri	her	zaman	yanı	
başınızdadır.	Bing	Akıllı	Arama	ile	
Windows	Mağazası'nda	bulunan	
uygulamalar	dinamik	öneri	listelerine	
eklenir	ve	arama	sonuçlarında	daha	
belirgin	görüntülenerek	aradığınıza	
uyan	uygulamaları	almayı	kolaylaştırır.	
Başlangıç	ekranınız	bile	nelere	sahip	
olduğunuzu	unutmamanız	için	son	
yüklediğiniz	uygulamaları	size	gösterir.

Windows	Mağazası’nda	yeni	favori	
uygulamalarınızı	keşfetmenize	yardımcı	
olacak	ve	ilgi	alanlarınızı	temel	alan	En	
Çok	Puan	Alan,	Yükselişe	Geçen	ve	
düzenlenmiş	Koleksiyonlar	gibi	yeni	
kategoriler	var.	Özel	indirimli	
uygulamalar	yararlandığınızı	fırsatı	
görebilmeniz	için	artık	normal	fiyatıyla	
görüntüleniyor.		Windows	8.1	veya	
Windows	Phone	8.1’de	zaten	satın	
aldığınız	uygulamalar	tercihinize	bağlı	
olarak	uyumlu	Windows	cihazlarına	
ücretsiz	olarak	indirilebilir.

Önem	verdiklerinize	
daha	hızlı	erişin.		Windows	
Mağazası	uygulamaları	
dahil	sık	kullandığınız	tüm	
siteleri	doğrudan	görev	
çubuğunuza	sabitleyin.	
Ayrıca	birçok	
bilgisayardaki	
masaüstüne	önyükle	
özelliği	ile	bilgisayarı	alışık	
olduğunuz	masaüstünde	
başlatabilir	ve	görev	
çubuğunuza	sabitlenmiş	
her	şeye	anında	
erişebilirsiniz.

*Başlangıç	ekranındaki	Güç	düğmesi	ve	
masaüstüne	önyükle	varsayılan	ayarı	
seçilen	cihazlarda	kullanılabilir.		
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Hemen alın Windows	8.1	Update	ücretsizdir.	
Windows	8.1	çalıştırıyorsanız	
güncellemeyi	otomatik	olarak	
Windows	Update*	aracılığıyla	
alırsınız;	Windows	8'deyseniz	
Windows	Mağazası'ndan	Windows	
8.1'i	yüklediğinizde	Windows	8.1	
Update*	kendiliğinden	içerecektir.	
Windows'un	önceki	sürümlerinden	
yükseltmek	bir	yazılım	satın	alınmasını	
gerektirebilir.

*İnternet	erişimi	gereklidir;	ücretli	olabilir.		

Başlangıç	ekranı	son	
yüklenen	Windows	
Mağazası	uygulamalarınızı	
size	gösterir	ve	böylelikle	
sahip	olduğunuz	ve	
sevdiğiniz	uygulamaları	
kullanmaya	her	zaman	
hazır	olursunuz.			

Güç	düğmesi*	ve	
Başlangıç	ekranınızın	
hemen	üzerindeki	arama	
alanı	ile	bilgisayarı	hızla	
kapatabilir	veya	bir	arama	
başlatabilirsiniz.

*Seçkin	cihazlarda	
kullanılabilir.		

Hangi	ekranda	olursanız	
olun	farenizle	daha	
bilindik	ve	sezgisel	bir	
deneyimden	yararlanın.		
Burada	Başlangıç	
ekranında,	kullanışlı	
denetimlerin	olduğu	bir	
menüyü	çıkarmak	için	
kutucuklara	sağ	tıklayın.
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Uygulama geliştiriciler 
için Windows

Windows	8.1	uygulama	geliştiriciler	
için	büyük	bir	fırsat	demektir.	
Windows	masaüstüne	yönelik	
kanıtlanmış	teknolojiyle	oluşturulan	
üretime	dönük	uygulamalardan	
Windows	Mağazası'nda	bulunan	
zengin	mobil	uygulamalara	ve	
oyunlara	kadar	başka	hiçbir	
platformda	Windows'daki	
kadar	çeşitli	deneyim	yoktur.	

Windows	uygulamalarınızı	mobil	ve	
dokunarak	kullanılan	bir	deneyim	için	
iyileştirmeyi	kolaylaştırır.	Uygulamalar	
7	inçlik	tabletlerden	40	inç	ve	üzeri	
ekranlara	kadar	çeşitli	donanımlarda	
düzgün	çalışacak	şekilde	
ölçeklenebilir.	Windows	Mağazası,	
bulunabilirlik	ve	paraya	çevrilebilirlik	
özellikleri	vurgulanmış	şekilde	global	
bir	uygulama	pazarı	olarak	yeniden	
tasarlanmıştır.	Bunun	sonucunda	
benzersiz	çeşitlilikte	fırsatların	
olduğu	bir	platform	ortaya	
çıktığından,	uygulama	geliştiriciler	
en	iyi	Windows	uygulamalarını	
geliştirirken	yaratıcılıklarını	
kullanabilir	ve	gelir	potansiyelinden	
çıkar	sağlayabilirler.
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Kanıtlanmış 
teknolojiler ve 
sektöründe 
lider araçlar

Windows	8.1	medya,	ağ	iletişimi	ve	
DirectX	gibi	önemli	alanlara	yatırım	
yapmış	ve	bunların	getirisi	daha	büyük	
yeteneklere	ve	daha	fazla	seçeneğe	
sahip	daha	iyi	bir	uygulama	platformu	
olmuştur.	Windows	geliştiricilerinin	
programlama	dilinde,	dağıtım	
modelinde	ve	dağıtım	yönteminde	
çeşitli	seçenekleri	vardır.	Son	teknoloji	
web	uygulamaları	için	HTML5	ve	
JavaScript'ten	yüksek	performanslı	
oyunlar	için	Microsoft	DirectX	11.2	ve	
C++	diline,	iş	ve	üretim	uygulamaları	
için	de	C#	ve	XAML	veya	WPF'ye	kadar	
kapsam	altına	alınmıştır.	Uygulamanızı	
Windows	masaüstüne	yerleştirin	ve	
istediğiniz	şekilde	dağıtın	ya	da	mobil	
uygulamalarınızı	sertifikalandırıp	
Windows	Mağazası'ndaki	muhteşem	
yeni	özelliklerden	yararlanın.	

Microsoft	Visual	Studio	2013	de	
özellikleri	ve	kullanım	kolaylığı	ile	
sektörde	öncü	olan	araç	takımı	
sayesinde	yaratıcı	vizyonunuzu	
gerçekleştirmenizi	kolaylaştırır.

Uygulama	geliştiricileri	
Microsoft'un	hem	sağlam	
hem	de	kolay	kullanılan	
araç	ve	şablonlarıyla	
hızla	Windows'a	yönelik	
olağanüstü	ve	ilginç	
kapsamlı	deneyimler	
oluşturabilirler.	
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En iyi donanımlar 
için en iyi oyunları 
geliştirin

Tüm	platformlarda	en	gelişmiş	
oyunları	oluşturmak	için	DirectX	
11.2'nin	gücünü	kullanarak	
bilgisayarınızın	içindeki	güçlü	
donanımlardan	yararlanın.	DirectX	
oyunlarınızın	daha	da	iyi	görünmeleri	
ve	daha	düzgün	çalışmaları	için	
Windows	8.1'de	bazı	değişiklikler	
yaptık.

GPU	ölçeklendirmesini	kullanarak	
çerçeve	arabelleğinizi	3B	grafiklerinizi	
düzgün	tutacak	şekilde	dinamik	olarak	
yeniden	boyutlandırabilirsiniz;	bu	
sırada	donanım	çok	düzlemli	yer	
paylaşımlı	katman	desteği,	görkemli	
2B	çizim	ve	arabirimlerinizin	standart	
çözünürlüklerinde	en	iyi	halleriyle	
görünmelerini	sağlar.

Kutucuklardaki	kaynaklar	büyük	
dokulardan	en	verimli	şekilde	
yararlanmanıza	yardımcı	olur.		

Düşük	düzeyli	yeni	Direct3D	
Trim	API'leri	daha	verimli	kaynak	
yönetimine	olanak	tanır.

GPU	varsayılan	arabelleklerine	ara	
kopyalama	işlemi	olmadan	doğrudan	
uygulamanızdan	erişmek	için	
(cihazınız	destekliyorsa),	varsayılan	
arabelleği	eşleme	işlemini	
kullanabilirsiniz	.

Gölgelendiriciler	şimdi	çalışma	
zamanında	derlenebiliyor	ve	
ilişkilendirilebiliyor.	Gölgelendiriciler	
uygulamanız	içinde	yordam	olarak	
oluşturulabilir,	ilişkilendirilebilir	ve	ayrı	
HLSL	dosyaları	olmadan	çalıştırılabilir.

Windows	8.1,	düzgün	
3B	grafikler	için	GPU	
ölçeklendirmesi	ve	büyük	
dokuları	verimli	kullanmak	
için	kutucuk	içindeki	
kaynaklar	dahil	DirectX	
oyunlarının	performansını	
destansı	bir	düzeye	
çıkarmak	için	bir	dizi	
değişiklik	içerir.		
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Zengin uygulama 
deneyimleri 
oluşturun

Performans	ve	kullanılabilirlik	
özelliklerindeki	yeni	gelişmelerle	
Windows	8.1,	ilgi	uyandıran	uygulama	
deneyimleri	tasarlamanız	için	size	
esnek	bir	tuval	verir.	Gelişmiş	video	ve	
ses	performansı	ile	birlikte	dokunma	
öncelikli	ilkeler,	uygulamaların	hızlı,	
akıcı	ve	yanıt	verici	olduğu	mükemmel	
bir	uygulama	ortamı	oluşturur.	Çeşitli	
yeni	denetimler,	yüksek	çözünürlüklü	
monitörler	için	geliştirilmiş	destek	ve	
kompozisyon	yenilikleri	de	daha	
düzgün	animasyon	ve	efektler	sağlar.

Başlangıç	ekranındaki	canlı	kutucuklar	
uygulama	yüklenir	yüklenmez	
çalışmaya	başlar	ve	kullanıcıların	daha	
fazla	kutucuk	boyutlandırma	seçeneği	
vardır.	Kullanıcılar	Windows	8.1	
uygulamalarının	ekran	boyutlarını,	
Windows	8'deki	tutturulmuş	
uygulamaların	sahip	olduğundan	
daha	büyük	bir	minimum	genişlikte	
belirleyebilir.	Windows	8.1'de	
varsayılan	minimum	500px'tir,	ancak	
geliştiriciler	uygulamalarını	daha	
küçük	boyutta	sabitlemek	için	320px	
belirtebilir.	Mevcut	masaüstü	veya	
Windows	Mağazası	uygulamaları	
Windows	8'de	olduğu	gibi	çalışmaya	
devam	ederler.	

Ayrıca,	ekranı	aynı	anda	ikiden	fazla	
uygulama	paylaşabilir	ve	tek	bir	
uygulama	da	birden	çok	monitör	
kullanabilir.	Uygulamalar,	başka	bir	
uygulama	başlatıldığında	ekranı	
paylaşarak	ve	bellekte	kalarak	
ön	planda	açık	durabilir.	

Tüm	bunlar	daha	fazla	yanıt	veren	bir	
ortama	katkı	sağlayarak	Windows'da	
en	iyi	geliştirme	çalışmanızı	yapmanız	
için	daha	fazla	olanak	sunar.
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Windows,	uygulamanızın	
çeşitli	cihazlarda	kusursuz	
çalışmasını	kolaylaştırmak	
için	ihtiyaç	duyduğunuz	
araçları	sağlar;	
uygulamalarınızı	bir	
kez	oluşturun,	sonra	
desteklenen	herhangi	bir	
form	faktöründe	dağıtın.

Windows 8.1 Ürün Kılavuzu80 – 81



Windows,	işlerinizde	
başarıyı	yakalamak	için	
size	araçlar	ve	kazanç	
fırsatları	sunar.



Daha fazla 
cihazda daha 
fazla uygulama 
kullanıcısına ulaşın

Windows	Mağazası	240’ın	üzerinde	
pazara	global	erişim	sunar;	daha	fazla	
pazar	daha	fazla	müşteri	potansiyeli	
demektir.		Mağaza	finansal	işlemleri	
ve	para	birimi	çevrimlerini	hallederek	
dünya	genelindeki	satışların	
ödemesini	almanızı	sizin	için	
kolaylaştırır.

Windows	8.1	en	küçük	tabletlerden	
ve	dönüştürülebilir	bilgisayarlardan	
yüksek	güçteki	ve	hepsi	bir	arada	
özellikli	bilgisayarlara	kadar	
müşterilere	birçok	fiyat	kademesinde	
çok	çeşitli	mükemmel	cihazlar	ve	
özelleştirme	seçenekleri	sunduğu	
için	insanlar	kendileri	için	en	uygun	
bilgisayarı	veya	tableti	bulabilirler.	
Çok	çeşitli	bağlı	cihazları	geniş	ölçüde	
kapsamına	alan	Windows	8.1	büyük	ve	
sadık	bir	kullanıcı	tabanına	ulaşmak	
için	güçlü	bir	olanak	sağlar.	

Uygulamanızın	tüm	bu	cihazlarda	
kusursuz	çalışmasını	kolaylaştırmak	için	
tasarımı,	geliştirilmesi	ve	dağıtımıyla	
ilgili	ihtiyaç	duyduğunuz	araçları	
sağlıyoruz.	Uygulamalarınızı	bir	kez	
oluşturun,	sonra	desteklenen	herhangi	
bir	form	faktöründe	dağıtın.	Birisi	
uygulamanızı	indirdiği	zaman	onun	
Microsoft	hesabıyla	ilişkilendirildiği	
için	sahip	olduğu	tüm	Windows	8.1	
cihazlarında	uygulama	hazır	olur.	

Daha fazla kazanç 
fırsatı

Siz	uygulama	oluşturdukça	Windows	
Mağazası	da	işletme	oluşturmanıza	
yardımcı	olur.	Şu	an	desteklenen	daha	
fazla	para	birimi	ile	240’ın	üzerinde	
küresel	pazara	erişmeniz	mümkündür.	
Windows	8.1’de	yeni	özellik	olan	
Windows	Mağazası	hediye	kartları	
Windows	Mağazası,	Windows	Phone	
Mağazası	ve	Xbox	Live	Mağazası’nda	
kullanım	için	kullanıcının	hesabına	
uygulanabilir.

Ayrıca,	uygulama	içi	satın	alma	
kataloğunun	boyutu	üzerindeki	
sınırlamalar	kaldırılarak	zaman	içinde	
oluşturmaya	devam	edebileceğiniz	
büyük	kataloglara	olanak	tanınmıştır.	
Windows	Mağazası	ticaret	platformu	
şimdi	bir	de	müşteri	tarafından	satın	
alınabilen,	kullanılabilen	ve	sonra	
tekrar	satın	alınabilen	uygulama	içi	
tüketim	ürünü	satışları	için	destek	
veriyor.	Uygulama	içi	satışlarda	
üçüncü	taraf	ticaret	sistemini	
kullanıyorsanız,	Windows	Mağazası	
üçüncü	taraf	işlemler	için	ücret	
istemediğinden	o	gelirleri	%100'e	
kadar	kazanabilirsiniz.	

 

Windows	hediye	kartları	
kullanıcıların	çok	çeşitli	
pazarlarda	alışveriş	
yapmasına	olanak	tanır	ve	
kartlar	Windows	Mağazası,	
Windows	Phone	Mağazası	
ve	Xbox	Live	Mağazası'nda	
kullanılabilir.		
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Windows Mağazası 
işi sizin yerinize 
halletsin

Windows	8,	harika	uygulamalar	
indirmek	ve	keşfetmek	için	Windows	
Mağazası'nı	dünyaya	tanıttı.	Windows	
Mağazası,	işinizi	büyütmenize	
yardımcı	olabilen	bulma,	satma	
ve	paraya	çevirme	seçenekleriyle	
evrimleşmeye	devam	ediyor.	

Windows	Mağazası	harika	
uygulamaları	öne	çıkarmak	ve	kullanıcı	
katılımını	artırmak	için	her	şeye	
sahiptir	ve	bu	durum	yeni	özelliklere	
ve	güncellenen	tasarımına	yansımıştır.	
Yepyeni	düzenler	ve	‘Sizin	İçin	
Seçtiklerimiz’	ve	‘En	Çok	Puan	Alan’	
gibi	kategoriler	kullanıcıların	yeni	
girişleri	keşfetmesini	sağlar.	Windows	
Mağazası	uygulamaları	artık	dinamik	
öneri	listelerine	eklenmiştir	ve	arama	
sonuçlarında	daha	dikkat	çekici	

şekilde	görüntülenir.	Uygulamalar	
varsayılan	yöntem	olarak	otomatik	
güncellendiğinden,	çoğu	kullanıcının	
uygulamanızın	en	yeni	ve	en	iyi	
sürümüne	sahip	olacağından	emin	
olabilirsiniz.		Daha	da	iyisi,	Windows	
Mağazası	artık	uygulama	alışverişi	
yapacak	kullanıcılar	için	tek	bir	
dokunuşla	ulaşabilecekleri	şekilde	
görev	çubuğuna	sabitlenmiştir.				

Ayrıca	Başlangıç	ekranı	kullanıcıların	
uygulamaları	nasıl	düzenleyeceklerini	
tercih	etmelerini	sağlayarak	ve	onlara	
en	son	yükledikleri	uygulamaları	
hatırlatarak	uygulamalarını	görüp	
bulmalarına	ve	keyfini	çıkarmalarına	
yardımcı	olur.	Kullanıcılar	uygulamaları	
Windows	içinde	herhangi	bir	yerden	
kolayca	bulabilmek	için	Bing	Akıllı	

Arama’yı	da	kullanabilirler.		Bu	özellik,	
uygulama	deneyimini	olumlu	kılmaya	
ve	kullanıcıları	uygulamalarıyla	daha	
çok	zaman	geçirmek	için	
heveslendirmeye	yardımcı	olur.

Bir	uygulama	geliştiricisi	olarak,	
müşterilerin	uygulamanızı	nasıl	
bulduğundan	onu	nasıl	kişilerin	
indirdiğine	ve	ayrıntılı	finansal	
raporlara	kadar	kapsamlı	uygulama	
çözümlemelerine	erişebilirsiniz.	Bir	
bütün	olarak	Windows	Mağazası	
genelindeki	eğilimlerle	ilgili	ölçümleri	
de	keşfedebildiğiniz	için	farklı	
pazarlarda	ne	tür	uygulamaların	
popüler	olduğunu	görebilir	ve	bu	
bilgileri	kullanarak	yeni	uygulamalar	
veya	yeni	özellikler	planlayabilirsiniz.

Windows	Mağazası,	kişiye	
özel	öneriler	ve	yeni	
çıkanlar	içinde	öne	
çıkanlarla	kullanıcıların	
yeni	uygulamaları	
keşfetmelerine	yardımcı	
olarak	işinizin	büyümesine	
katkı	sağlayan	yollardan	
evrimleşmiştir.	

Ayrıca	uygulama	
kategorileri	ve	
koleksiyonlarının	yanı	sıra	
hesap	bilgilerini	bulmayı	
kolaylaştırmak	için	kalıcı	
bir	gezinti	çubuğu	eklendi.
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Windows iş başında Windows	başkalarına	bağlanmayı,	
ayrıntılı	planlar	yapmayı,	dosyaları	
düzenlemeyi	ve	hareket	halindeyken	
belge	paylaşmayı	kolaylaştırır.

Sınıftaki	bir	öğrenci,	iş	projesinde	
çalışan	bir	profesyonel	veya	sadece	
bir	şeyleri	daha	iyi	bir	yoldan	yapmak	
isteyen	birisi	de	olsanız,	Windows	
birlikte	çalışarak	istediklerinizi	
gerçekleştiren	güçlü	uygulamalar	
ve	hizmetler	sunar.
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OneNote	ile	kolayca	
not	alabilir,	notları	
düzenleyebilir	ve	
paylaşabilirsiniz;	harika	
Ses	Kaydetme	özelliği	
kolay	başvuru	için	
sesleri	yakalar	ve	
zaman	damgası	vurur.		

Ders notları alma 
ve paylaşma

Avrupa	Tarihi	dersinde	sınavlar	
yaklaşıyor	ve	notlarınızın	yüksek	
olmasını	istiyorsunuz.	Bugünkü	ders	
başladığında	Windows	cihazınızı	
kişiselleştirdiğiniz	Başlangıç	ekranında	
açıyor	ve	“Okul”	etiketli	gruba	
gidiyorsunuz.	Her	dersle	ilgili	tüm	
uygulama	kutucuklarını	ve	klasörleri	
koyduğunuz	yer	burası	olduğundan	
ihtiyaç	duyduğunuz	her	şey	doğrudan	
tek	bir	yerdedir.

Profesör	konuşmasına	başladığında,	
ekranınızda	yan	yana	açılmış	iki	
uygulamanız	var.	Birisi	metin	
üzerinden	takip	etmek	için	Kindle	
uygulamanızda	açtığınız	ders	kitabı,	
diğeri	de	bugünkü	dersin	notlarını	
tutmak	için	açtığınız	OneNote	sayfası.	
Profesör	hızlı	bir	konuşmacı	ve	her	
şeyi	yakalamaya	çalışmak	çok	zor	
olduğundan	notlarınızla	birlikte	
konuşmanın	tamamını	yakalamak	için	
Kayıt	özelliğini	doğrudan	OneNote	
uygulaması	içinden	kullanıyorsunuz.	
OneNote	notlara	zaman	damgası	
vurduğu	için	kayıtlardaki	ilgili	yeri	
çapraz	başvuru	için	kolayca	
bulabilirsiniz.	
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Uygulamalar	uyumlu	
çalıştığından	CNN	
uygulamasından	(burada	
görülen)	Okuma	Listenize	
veya	OneNote'a	daha	
sonra	okumak	üzere	
makale	paylaşır	gibi	
uygulamalar	üzerinden	
paylaşım	yapabilirsiniz.

Profesör	sık	sık	konuşmasında	ders	
kitabına	başvuruyor.	Windows	
uygulamaları	birlikte	iyi	çalışacak	
şekilde	tasarlandığı	için	ders	kitabı	
uygulamasından	OneNote	dosyanıza	
kolayca	kesip	yapıştırabilirsiniz.	
Bundan	önce	OneNote'a	birçok	şey	
kaydetmiştiniz,	ancak	7	GB	ücretsiz	
bulut	alanı	sağlayan	OneDrive	ile	her	
yerden,	hatta	arkadaşınızın	dizüstü	
bilgisayarından	bile	kolayca	erişmek	
üzere	birçok	dosyayı	kaydedebilirsiniz.	

Ders	sırasında,	profesör	gazetede	
okuduğu	yeni	bir	olaydan	söz	ediyor…
yoksa	bu	ders	kitabında	mı	geçiyordu?	
Diğer	arama	motorlarının	tersine,	Bing	
Akıllı	Arama	dosyalarınızdan,	
uygulamalarınızdan,	buluttan	ve	
web'den	sonuçlar	toplar.	Profesör	

bilginin	kaynağını	unutmuş	bile	olsa	
doğru	referansı	hızlıca	bulup	daha	
sonra	görüntülemek	üzere	Okuma	
Listenizde	paylaşabilirsiniz.	

Bugünkü	ders	bitti	ve	siz	kütüphaneye	
doğru	yönelmişken	telefonunuzda	bir	
kısa	mesaj	beliriyor.	Dersi	kaçırmış	bir	
öğrenci	arkadaşınız	ders	notlarınızı	
paylaşmanızı	umut	ediyor.	Bundan	
da	iyisini	yapabilirsiniz:	her	şey	
OneDrive'da	olduğundan	ve	otomatik	
olarak	eşitlendiğinden	notlara	ve	
tüm	dersin	ses	kaydına	bir	an	bile	
duraklamadan	buluttan	erişebilirsiniz.	
Şöyle	yanıtlarsınız:	“Dersin	tamamı	
burada.	Çabuk	iyileş!”	
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Bir	varış	noktası	bulun,	
güzergahınızı	planlayın,	
bilgileri	paylaşın	ve	
uygulamalar	arasında	
kolayca	geçiş	yapın.	İki	
uygulamayı	yan	yana	
bitiştirebilirsiniz	veya	
monitörünüze	bağlı	olarak	
dört	uygulamayı	yan	yana*	
aynı	anda	açabilirsiniz.

Bing	Akıllı	Arama	
dosyalarınızda,	bulutta	ve	
web'de	evrensel	arama	
gerçekleştirir	ve	sonuçları	
arayanlar	içinde	en	
popüler	olanlara	göre	
akıllı	ve	düzenli	bir	
şekilde	görüntüler.

 
 
*		Ekran	çözünürlüğünüze	
bağlı	olarak.	

Şahane bir tatil 
planlama

Otobüsteki	koltuğunuzdan	Windows	
tabletinizle	San	Diego'da	güneşli	ve	
eğlenceli	bir	tatil	planlarken	olduğu	
gibi	birçok	konuyu	bir	araya	getirirken	
Windows'u	en	iyi	performansında	
deneyin.

Birçok	yolculuk	araştırmayla	başlar	ve	
Bing	Akıllı	Arama,	San	Diego	hakkında	
sizinle	en	çok	ilgili	ve	popüler	bilgileri	
güzel	bir	sunumla	verir:	gidilecek	
yerler,	çarpıcı	fotoğraflar	ve	tek	
tıklamada	ulaşılan	Bing	Haritalar	
ve	Seyahat	uygulamaları.	Bağlantı	
listesinin	çok	ötesinde,	harekete	
geçmeye	hazır	düzenli	ve	toplu	
bir	sonuç	kümesi	elde	edersiniz.

Akıllı,	iyi	planlanmış	bir	eylem	Bing	
Seyahat'in	ana	fikridir.	Yöre	bilgileri,	
en	çok	ilgi	çeken	yerler,	yapılacak	
şeyler,	oteller	ve	daha	birçoğu	ile	
bu	uygulama	seyahatlerimizi	
planlamak	için	yapılmıştır.

Sanki	limanın	içinde	veya	
plajdaymışsınız	duygusu	veren	360°	
panoramalar	ve	Fodor’s,	Frommer’s,	
Lonely	Planet	ve	Trip	Advisor'ın	
incelemeleri	en	iyi	özelliklerinden	
bazılarıdır	ve	bunların	tümüne	tek	
bir	ekrandan	ulaşabilirsiniz.	Böylece	
ailedeki	herkesin	ilgi	duyabileceği	
plajlar,	parklar	veya	gece	hayatı	gibi	
bir	şeyler	olduğundan	kolayca	emin	
olabilirsiniz.
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Bing	Seyahat,	en	çok	ilgi	
çeken	yerlerle	ilgili	bilgiler	
ve	Fodor’s	ve	Lonely	
Planet	gibi	çok	tutulan	
sitelerin	görüşlerini	
vererek	insanların	
seyahat	planları	yapmaları	
için	tasarlanmıştır;	yol	
tarifleri	için	Haritalar'a	ve	
planlarınızı	paylaşmak	
için	de	Posta'ya	
kolayca	erişirsiniz.		

Seyahatler	çok	fazla	lojistik	gerektirir	
ve	Windows	koordinasyon	konusunda	
birinci	sınıftır.	Ne	zaman	mı	gidilecek?	
Ziyaret	edilecek	en	iyi	ayı	(Eylül)	
gösteren	yağış	ve	sıcaklık	
ortalamalarını	yan	yana	pencerelerde	
açmak	için	Hava	Durumu	
uygulamasını	başlatın.	Oraya	nasıl	mı	
ulaşılacak?	Yol	mesafelerini	ve	süreleri	
yan	yana	pencerelerde	gösteren	
Haritalar	uygulamasını	başlatın	ve	
güzergahı	Kişiler	uygulaması	
üzerinden	kolayca	sık	kullandığınız	
sosyal	ağ	sitelerinde	paylaşın.	Tek	
çekme	ile	e-postalarınız	açılır	ve	
kesme	yapıştırma	olmadan	ayrıntılar	
otomatik	olarak	yüklenir.	

Peki,	nerede	kalmalı?	Otelleri	tarihe,	
konfora,	fiyata,	sınıfına	göre	

değerlendirin	ve	yakınlarındaki	her	
şeyi	görmek	üzere	haritadan	bakın.	
Rezervasyon	yapmadan	önce	
yapılacak	son	iş	birlikte	seyahat	
edeceğiniz	sevdiklerinizin	onayını	
almaktır.	Planları	sonuçlandırabilmek	
için	seyahat	ayrıntılarını	(otel,	yöre	ve	
gidilecek	yerler)	e-posta	ile	kolayca	
onlara	gönderebilirsiniz.		

Artık	rezervasyon	yaptırmaya	
hazırsınız.	En	çok	tercih	edilen	
rezervasyon	siteleri	Kayak.com,	hotels.
com,	Priceline,	Orbitz	ve	diğerleri	
tarayıcınızda	görünerek	tercihleriniz	
otomatik	olarak	aktarılır,	böylece	
ayrıntıları	yeniden	girmeden	odanızı	
ayırtabilirsiniz.	

Sık	kullandığınız	
rezervasyon	sitesini	
doğrudan	Bing	Seyahat'in	
içinden	başlatarak	kolayca	
otel	rezervasyonu	yaptırın.	
Windows'daki	çoklu	görev	
özelliği	tabletlerde	bile	
aynı	anda	birden	fazla	
uygulama	açmanızı	sağlar.		

Araştırma,	seçim,	rezervasyon,	
paylaşım	ve	onaylar:	birbiriyle	
eşgüdüm	içindeki	uygulamaları	
kullanarak	her	şeyi	sadece	birkaç	
dakikada	hallettiniz.	Bunları	başka	
bir	tablette	denemiş	olsaydınız,	
siteden	siteye	zıplıyor	olurdunuz	
ve	uygulamalar	bütün	bu	lojistiği	
tarayıcı	üzerinden	yönetmeye	çalışırdı.	

Artık	geriye	sadece,	büyükanne	ve	
büyükbabaya	haber	vermek	kaldı.	
Haberi	yüz	yüze	vermek	için	Skype	
uygulamasını	açın.	O	kadar	
heyecanlandılar	ki	size	birkaç	
günlüğüne	katılabilirler.	
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Windows	tabletiniz,	iş	
bilgisayarınızı	yanınızda	
taşımanızı	gerektirmeden	
yoldayken	işlerinizi	devam	
ettiren	mükemmel	bir	
çalışma	ve	yolculuk	
arkadaşıdır.

İşe eğlence katma İster	çalışma	haftası	ister	yaz	tatili	
olsun	eğlenmek	ve	iş	yapmak	en	
büyük	önceliklerdir.	Özel	hayatlarla	iş	
dünyaları	yepyeni	yollarla	
birleştiğinden	Windows'da	herkesin	
dünyaya	bağlı	kalmasına,	çocukları	
eğlendirmesine	ve	işyeri	ile	
bağlantısını	sürdürmesine	yardımcı	
olan	uygulamalar	ve	hizmetler	vardır.	

Tatil	zamanı	geldi	ve	ailenizle	San	
Diego'ya	yol	alıyorsunuz.	Ama	işte	de	
devam	eden	bazı	kritik	projeler	var	ve	
uzaktayken	ofisinize	bağlı	kalmanız	
gerekiyor.	Hem	işlerinizi	aksatmamada	
hem	de	tüm	ekibe	harika	bir	yol	
arkadaşı	olmada	Windows	tablete	
güvenebilir	misiniz?	Evet,	
güvenebilirsiniz.	İş	bilgisayarınızı	da	
yanınızda	sürüklemeye	gerek	yok	yani.	
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Başka	birisi	oturum	
açtığında	onun	kişisel	
Başlangıç	ekranı	görünür.	
Yani	çocuklar,	tamamen	
güvende	ve	sizinkilerden	
ayrı	tutulan	kendi	içerik	ve	
ayarlarına	sahip	olabilirler.	

*Windows	RT	8.1	ile	birlikte	
gelir;	Windows	8.1'de	
ayrıca	satın	alınması	
gerekebilir.

Yolda	geçen	birkaç	saatten	sonra,	
çocuklar	koltuklarında	duramamaya	
başladılar	ama	Windows	tabletiniz	
becerikli	bir	eğlendirici	olabiliyor.	Ayrı	
kullanıcı	hesapları	oluşturduğunuzdan	
çocukların	her	biri	kendi	özel	ayar	ve	
uygulamalarıyla	oturum	açabilir.	
Görüştükten	sonra	birlikte	film	
izlemeye	karar	verirler,	ancak	
indirdikleri	oyunları	da	oynayabilirler	
veya	müzik	de	dinleyebilirler;	tüm	
içerik	ve	ayarlarınızın	ayrı	tutulduğunu	
ve	korunduğunu	bilirsiniz.

Windows,	yoldayken	iş	yeri	
ile	bağlantıda	kalmanızı	
kolaylaştırır:	Direct	
Access'i	kullanarak	
kurumsal	ağa	bağlanabilir	
ve	Çalışma	Klasörleri	
üzerinden	dosyalarınıza	
ulaşabilirsiniz.	

Birkaç	saat	sonra,	öğle	yemeği	ve	
telefonunuzdaki	iş	e-postalarınızı	
gözden	geçirme	zamanı	gelir.	
Patronunuzdan	acil	mesaj:	15:00'a	
kadar	bir	yönetim	kurulu	sunumunun	
düzeltilmesine	ihtiyaç	vardır.	Birçok	
tablet	gerçek	işlere	uygun	değildir,	
ancak	Windows	tabletinizdeki	tam	
Office*	paketi	ile	e-postadaki	
bağlantıya	tıklayıp	patronunuzun	
başlattığı	PowerPoint	dosyasında	
doğrudan	çalışmaya	başlayabilirsiniz.	
Düzeltmelerini	gözden	geçirir,	kendi	
değişikliklerinizi	yapar,	eke	koymadan	
ve	sürüm	karmaşası	yaşamadan	
güncellemeyi	kaydedersiniz.	Direct	
Access	ve	Çalışma	Klasörleri	sayesinde,	
herhangi	bir	Wi-Fi	bağlantısından	
kurumsal	ağa	kolayca	bağlanırsınız.
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Yola	geri	dönersek,	tam	gün	batmak	
üzereyken	San	Diego	yakınlarında	
sahile	ulaştınız.	Arka	koltuktaki	
çocuklardan	biri	deniz	üzerinde	
büyüleyici	bir	manzara	gördüğünü	
haykırdı.	Kenara	çekersiniz,	8	yaşındaki	
çocuğunuz	tam	güneş	denize	dalarken	
tableti	yukarıda	tutar.	Deniz,	gökyüzü	
ve	karanın	tam	panoramasından	
oluşan	mükemmel	bir	fotoğraf	
çekmiştir,	çünkü	dahili	Kamera	
uygulaması	bunu	kolay	kılar.	Kilit	
ekranındayken	parola	girmeden	
anında	fotoğraf	çekebilir	ve	fotoğraf	
döngüsü*	denilen	hızlı	bir	seri	çekim	
yapabilirsiniz,	bu	fotoğraflardan	
birinin	kusursuz	resim	anı	olduğundan	
eminsinizdir.	En	sevdiğinizi	hızla	seçer,	
sonra	yolunuza	devam	edersiniz.

Otelde	o	akşamın	ilerleyen	
saatlerinde,	yol	boyunca	çektiğiniz	
fotoğraflara	bakmak	için	Windows	
tabletinizi	açarsınız.	Muhteşem	gün	
batımı	paylaşmaya	değer	bir	fotoğraf	
olduğundan	fotoğrafı	doğru	şekilde	
kırpmak	üzere	düzenleme	araçlarına	
ulaşırsınız.	Kişiler	uygulaması	ile	
Paylaşmak	için	hızla	çekerek	e-posta	
gönderir	veya	sosyal	ağınıza	iletirsiniz:	
“CA	seyahatimizdeki	olağanüstü	
gün	batımı!”	

Kamera	ve	Fotoğraflar	
uygulamaları	fotoğraf	
çekmek	ve	düzenlemek	
için	mükemmeldir.	
Windows	uygulamaları	
birlikte	o	kadar	iyi	çalışır	
ki	fotoğrafları	kolayca	
e-posta	ile	paylaşabilir	
veya	sosyal	ağlarınıza	
gönderebilirsiniz.		

 
 
*		Özel	donanım	gerektirir.
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Windows: Yaşam 
tarzınıza ayak 
uydurur ve anında 
kullanıma hazır

Windows	8	vizyonunun	evrimi	
olarak	Windows	8.1,	yaşam	tarzınız	
düşünülerek	tasarlanmış	muhteşem	
cihazlar,	temel	uygulamalar	ve	
bulut	tabanlı	hizmetler	sunar.	
En	iyi	donanım	tasarımlarından	
ve	teknolojilerinden	yararlanın,	
deneyiminizi	kişiselleştirme	
eğlencesinin	ve	özgürlüğünün	
tadını	çıkarın	ve	sonra	uygulama	
ve	hizmetlerinizin	birbiriyle	akıllı	ve	
estetik	şekilde	etkileşmesi	ve	sizinle	
uyumlu	kalması	için	Windows'un	her	
şeyi	bir	araya	getirmesine	izin	verin.	

Yeni Windows 
hakkında hemen 
daha fazla bilgi alın

Windows	8.1	ve	Windows	RT	8.1	
çalıştıran	yeni	tabletleri	ve	
bilgisayarları	inceleyin	ve	size	
uygun	olanı	bulun.		 
windows.microsoft.com/shop

Sisteminizi	Windows	8.1'e	
yükseltme	hakkında	bilgi	alın. 
windows.microsoft.com/upgrade

Windows	8.1'in	temel	özelliklerini	
nasıl	kullanacağınız	hakkında	
daha	fazla	bilgi	edinin.		 
windows.microsoft.com/how-to
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