
Windows Xp Format ve Yükleme Aşamaları 

* İlgili işletim sistemi cd'si temin edilir ve Cd-Rom'a takılır. 

* Bilgisayar Yeniden Başlatılır 

* "Cd'den önyükleme için bir tuşa basın" yazısı beklenir. Görüldüğünde 5 saniye içinde bir tuşa basılarak işlem başlatılır.  

* Windows Xp Professional Kur Ekranı Gelinceye Kadar Bekle ve Bu ekranı Enter ile Geç,  

* Windows XP Lisans sözleşmesi gelecektir, bu ekran F8 tuşuyla kabul edilerek geçilir.  

* Karşımıza işletim sisteminin yükleneceği pencere gelecektir, bu pencereden ESC ile çıkılır ve diskler penceresine ulaşılır.  

* Hdd ikiye bölünmüş ise burada C ve D olmak üzere iki yerel disk görünecektir. Silme işlemi için C diskinin üzerine gelinerek D 

harfi ile silinir enter ile devam edilir. Şayet Yerel Disk D yok ise oluşturulabilir, Şöyle ki; C'nin üzerine gel D / Enter / L / C / (C'nin 

boyutunu girebileceğimiz ekran gelecektir MB olarak gir. Örnek 20 Gibayt için 20000 yazılır. / Enter / Bölümlenmemiş alana ge l / 

Enter / Esc / Enter 

* Ntfs dosya sistemi kullanarak biçimlendir seçeneği seçili olarak gelecektir. Değişiklik yapmadan enter ile geçilir.  

* Biçimlendirme tamamlanıncaya kadar bekle , kendiliğinden kurulum aşamasına geçerek işletim sistemi yüklenmeye 

başlayacaktır. Bu noktalarda herhangi bir  müdahaleye gerek yoktur. 

* Karşımıza bölge ve dil seçenekleri gelecektir. Herhangi bir  değişiklik yapılmadan ileri denilir. 

* Karşımıza adı gireceğimiz ekran gelir , bir ad yazılır. ( kuruluş satırına bişey yazmaya gerek yoktur) ileri butonu tıklanır. 

* Ürün anahtarı girilir. ( lisans kodları) 

* Sonra bilgisayar adı ve yönetici parolası ekrana gelecek , bu ekran ileri denilerek geçilir.  

* Tarih ve saat ayarları ekranı gelecektir , ileri denilip geçilir. Yükleme devam edilir.  

* Kurulum kendini yeniden başlatacaktır ve ekrana görüntü ayarları seçimi diyalog  penceresi gelecektir. Bu pencere tamam 

denilerek geçilir.  

* Sonraki gelen pencereye de ( monitör ayarları) 30 saniye içinde tıklanır.  

* Microsoft Windows'a hoşgeldiniz penceresi gelecektir. Bu ekran ileri denilerek geçilir. 

* Bilgisayarınız korunmasına yardımcı olun penceresine "şimdi değil" seçeneği işaretlenerek ileri denilir.  

* Bu bilgisayarı kimler  kullanacak pencresinde bir isim ya da isimler yazılır , ileri tuşuyla  geçilir. 

* Son denilerek  kurulum tammalanır. 

Buraya kadar anlatılanların tamamı bütün bilgisayarlarda ortak olup, bundan sonra anlatılacak olanlar bilgisayardan bilgisayara 

farklılıklar gösterecek unsurlardır.  

 



Format atma ve İşletim Sistemi Kurulumundan Sonra Yapılacak İşlemler 

* Format atılarak kurulumu tamamlanan bilgisayarlda yapılacak ilk işlem Aygıt Yöneticisine gözatmaktır.  

* Aygıt yöneticisine ulaşabilmek için, Bilgisayarım simgesinin üzerinde sağ tıklayarak özellikler / donanım / Aygıt 

yöneticisi denilerek ulaşılır, 

* Burada, Sarı renk ile gösterilen herhangi bir ünlem işareti yoksa, her şey yolunda demektir, işletim sistemi bütün aygıtları 

otomatikmen tanımıştır. yani bilgisayarın çalışmayan herhangi bir aygıtı yoktur. Ancak ünlem işareti varsa, bu ünlem işareti olan 

aygıtların tek tek  sürücülerinin (driver) yüklenmesi gerekir. 

* Driver yüklemenin birçok yolu vardır. Bizim önerdiğimiz ise Driver Pack Solution adında bir program yardımıyla yapmaktır. Bu 

Cd  bilgisayara takılır ve  çalıştırılır. 

* Ekarana eski sürüm uyarısı gelecektir. "iptal" ile geçilebilir.  

* Programın yüklenebilir sürücülerinin bulunması beklenir. 

* Kur ve güncelle deyip devam edilir. 

* Ekarana kurulacak program  ve sürücülerin listesi gelecektir. 

* Sürücü kur bölümüne dokunulmaz, ancak programlar bölümündeki istenmeyen programların işaretleri kaldırılır ve "yüklemeyi 

başlat"diyerek devam edilir. 

* Yükleme aşamasında herhangi bir soruyla karşılaşılırsa devam et denilir.  

* Sürücüler yüklendikten sonra yeniden başlatılma isteğine "tamam" denilerek geçilir.  

* Sürücüler yüklendikten sonra yine aygıt yöneticisinden, sorunlu aygıt olup olmadığına bakılır. 

* Eğer herhangi bir  aygıtın önünde ünlem yoksa herşey yolunda demektir. 

* Buraya kadar format atma, işletim sistemini yükleme ve aygıtların (sürücülerin driver'leri) tanıtılmasını öğrenmiş olduk. Buraya 

kadar yapılan bütün işlemler her bilgisayarda mutlaka yapılması gereken işlemlerdir. Bundan sonrakiler ise kişiden kişiye, 

kurumdan kuruma isteğe  göre  değişecek program kurumlarından oluşmaktadır. 

 

Noya Bilgisayar Kursu Sınıf Bilgisayarlarına Özel Uygulamalar 

* Format, İşletim sistemi kurulum ve Driverlerin tanıtım işlemi bittikten sonra program kurulumlarına geçilir. 

* Klasik Başlat Menüsü seçilir (Görev Çubuğu Üzerinde sağ tuş / Başlat Menüsü / Klasik Başlat menüsü / Tamam)  

* Görev çubuğunun sağ alt tarafında "anahtar" simgesi görünüyorsa işletim sistemi etkinleştirilmemiş demektir. 

Etkinleştirilmeyen işletim sistemlerinin kullanım ömrü 30 gündür, bunun için hemen etkinleştirmede fayda vardır. Ancak 

etkinleştirmek için internete bağlı olduğunuzdan emin olmalısınız. 

Etkinleştirme Nasıl Yapılır ?  

* Görev Çubuğu üzerinde bulunan anahtar simgesine çift tıklanır. 



* Eğer "anahtar" simgesi görev çubuğunda yok ise başlat / programlar / donatlar / sistem araçları / windows'u 

etkinleştir seçenekleriyle ilgili pencereye ulaşılır. 

* Windows'u Şimdi Etkinleştirmek İstiyor musunuz ? sorusuna ilk seçenek seçilir ve ileri denilir. 

* Karşımıza Mikrosoft'a kayıt yaptırmak istiyor musunuz ? penceresi gelecektir. Bu ekrana "hayır şimdi kayıt yaptırmak 

istemiyorum , yalnızca windows'u etkinleştirelim" seçeneği işaretlenir ve ileri butonuna basılır.  

* Ağ ayarlarınızı yapılandırın penceresi gelecektir. "ağları otomatik olarak algıla seçeneği işaretlenerek ileri denilir.  

* Windows kopyanızı başarıyla etkinleştirdiniz penceresi gelecektir. Bu pencereye ulaştıysanız etkinleştirme 

gerçekleştirilmiştir. Tamam denilerek pencere kapatılır. 

* Ağ bağlantısını görev çubuğuna alma: Ağ bağlantıları üzerinde sağ tuş / özellikler / gelen pencerede yerel ağ bağlantısı 

üzerinde tekarar sağ tuş / özellikler / "bağlandığında bildirim alanında simge göster" i işaretle / tamam . 

* İnternet varsayılan giriş sayfasına ayarlama: Internet Explorer üzerinde sağ tuş / özellikler / gelen pencerede adres 

satırına "www.noyabilgisayar.net"yaz. 

* F ve Q Klavye İçin Ayar Yapma (Ctrl + Shift ile Klavye Değişimi için Yapılacak ayar):  Başlat / ayarlar / denetim masası / 

tarih, saat, dil ve bölgesel seçenekler / bölge ve dil seçenekleri / diller / ayrıntılar / ekle Türkçe Q bulunarak tamam denir. 

Ancak İngiliz ABD klavye dillerinin kaldırılması gerektiği unutulmamalıdır. Çünkü her ctrl-shift basıldığında görünen klavyeler 

arasında geçiş yapılacaktır. 

* 10 Parmak Kurulumu: Programlar Cd'snden veya siteden kurulum yapılır. 10 Parmak programını çift 

tıkla / next / evet / start / next / exit bu şekilde yapılarak program kurulmuş olmaz tamamen kurulması için aşağıdaki gibi 

devam edilir. 

* Başlat / programlar / on parmak / on parmak kur'un üzerinde sağ tıklayarak Yönetici olarak çalıştır yapılır . Gelen 

pencereye bir isim girilir / ok / evet / Q ve F Klavyeler seçilir / tamam / devam / tamam yapılarak 10 parmak kurulumu 

tamamlanmış olur. 

* 10 Parmak Program Kısa Yollarının Masa Üstüne Alınması: Başlat / programlar / 10 pormak / 10 parmak F / ctrl tuşu 

basılıyken sürükle ve masa üstüne bırak sonra da ctrl tuşunu bırak, Alınacak bütün kısa yollar için aynı işlem yapılır.  

* Crome Yükleme ve Açılış Sayfası: Google'ye girilir, chrome indirilir, kurulur, Açılış sayfasını ayarlama; Açılış sayfası için 

Chrome'yi çalıştır / sağ üst köşedeki  butona tıkla / Ayarlar / gelen pencerede belirli bir sayfayı veya sayfaları aç' ı işaretle, 

hemen takibindeki sayfaları ayarla butonuna tıkla / gelen pencerede " yeni sayfa ekle" kutucuğuna istediğin  sayfanın adresini 

yaz (www.noyabilgisayar.net). 

* Winrar Kurulum: Winrar siteden indirilir ve kurulur . 

* Muhasebe Programlarının Kurulumu (Klasik Muhasebe): Siteden indir / winrar ile çöz , muhasebe klasörünü C dizinine 

koy. 

* Open Ofis Kurulumu:  İlgili Cd takılır / Open Ofis'e girilir / İlgili klasör açılır / setup  çalşıtırılır / ekrana gelen pencereye 

ileri denilerek geçilir / bundan sonraki gelen bütün pencerelere "ileri" denilir. Son olarak "bitir" denilir. Hemen takibinde 

Open Ofis'in dil dosyası da kurulur. 

* Open Ofis'in dil dosyası seçilir / setup çalıştırılır / gelen pencerelere olumlu cevaplar verilir. Son olarak "bitir" denilir. 

Masa üstüne bir kısa yol  gelecektir, çift tıklayarak çalıştırılır / ileri / ileri / kayıt olmak istemiyorum / bitir.  

* Antivürüs Kurulumu: İlgili Cd takılır, Mse Instaall dosyası çalıştırılır / ileri / kabul ediyorum /  programa şu anda  katılmak 

istemiyorum seçeneği seçilir / ileri / ileri / yükle / son denilir ve güncelleştirilmesi yapılır.  



* Deepfreeze Kurulumu: Deepfreeze çift tıklanır / karşımıza gelen pencerede D sürücüsünün işareti kaldırılır / Install 

tıklanır / gelen pencerede "accept licence agreement" seçilir / ok /  tamam denilir. 

* Deepfreeze'yi  devre dışı bırakmak için shift tuşu basılıyken Deepfreeze simgesine  çift tıklanır / şifre girilir / gelen 

penecerede boot thawed işaretlenir. 

* Program Kaldırma ( Silme): Başlat / ayarlar / denetim masası / program ekle veya kaldır / gelen listeden kaldırılacak 

programı bul , üstüne tek tıkla / sağ altında oluşan "kaldır" butonuna tıkla / son 

* Çalışmayan Aygıt İçin İnternetten Sürücüsünü Bulma: Google'ye bilgisayarın modeli yazılır ve arama yapılır, gelen siteler 

denenerek bulunur. 

* Masa Üstü Duvar Kağıdını Ayarlama: Masa üstünde sağa tıkla / özellikler / masaüstü / none / tamam  

* Ekran Koruyucusu Ayarı: Masa üstünde sağa tıkla / özellikler / ekran koruyucu / kayan yazı / ayarlar / Metin bölümüne "Noya 

Bilgisayar Kursları Yazılır" / tamam 

 

  

 

                                    

 

Power Supply'in çalıştığı nasıl anlaşılır? 

Yanda Görülen Resimdeki gibi kısa bir kablo ile devre atarak bilgisayarınızın güç kaynağının anakarta takmadan sağlam olup 

olmadığını anlayibilir siniz. 

Power Supply'den 

12 Volt Alma: resimdeki gibi çalıştırıldıktan sonra besleme uçlarından sarı ve siyah renkli  kablolardan 12 volt elde edilebilir, bu 

edinimde sarı + görevini üstlenir. 

 

 

 

  

 



 

  


