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1. Masaüstü, simgeler ve pencerelerin kullanımı
1.1.

Masaüstünün ve görev çubuğunun amacının taslağı

Masaüstü, Windows yüklendikten sonra bilgisayarınızda gördüğünüz ilk ekrandır ve bilgisayarınızı
kapatana kadar her zaman orada kalır (bazen diğer pencerelerin altında kaldığından göremeyebilirsiniz).
Masaüstünün amacı, oluşturduğunuz Kısayollar, Geri Dönüşüm Kutusu benzeri simgeleri barındırmaktır.

Şekil 1: Example of a desktop.

Görev çubuğunun amacı, kullanıcıya bilgisayarındaki yüklü programları açmak ve yönetmek için kolay bir
yol sağlamaktır.

1.2.

Temsil edilen genel simgeleri tanımlama: dosyalar, klasörler, uygulamalar,
yazıcılar, sürücüler ve kısayollar/takma adlar, geri dönüşüm kutusu/çöp kutusu

Masaüstü Simgeleri

Örnekler

Dosyalar

Klasörler
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Masaüstü Simgeleri

Örnekler

Uygulamalar

Yazıcılar

Sürücüler

Kısayollar
Kısayol sembolü

Geri Dönüşüm
Kutusu / Çöp Kutusu

Bilgisayarım
Tablo 1: Genel simgeler

Simgeleri seçme ve taşıma
Seçmek için simgeye tıklayın ve ardından simgeyi ihtiyacınız olan yere sürükleyin. Ayrıca Kes, Kopyala ve
Yapıştır tekniklerini de kullanabilirsiniz.

8|Page

1.3.

Oluştur, yeniden adlandır, taşı, kısayol

Bazen masaüstünde bir kısayol oluşturmak gerekebilir. Genelde bunun sebebi, belirli bir dosyayı/klasörü
düzenli aralıklarla kullanmanız ve onu kolayca ve hızlı bir şekilde açabilmenizi sağlamaktır.
Yeni Bir Kısayol Oluşturmak İçin:
• Bir dosya veya klasöre sağ tuş ile tıklayın.
• Gönderilecek işaretçiyi hareket ettirin.
• Masaüstüne tıklayın (Kısayol Oluştur). Masaüstünde bu dosya/klasör için bir kısayol
oluşturulacaktır.

Şekil 2: Creating shortcut

Kısayolu bilgisayarınızdaki başka bir konuma taşıma
• Bir dosya veya klasöre sağ tuş ile tıklayın.
• “Kısayol oluştur”a tıklayın.
• Kısayol, seçtiğiniz dosya/klasörün yanında oluşturulacaktır.
• Kısayolu istediğiniz konuma taşıyın (kes ve yapıştır veya sürükle ve bırak tekniklerini kullanarak).
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Şekil 3: Moving shortcut

Kısayolu yeniden adlandırma veya kısayolu silme



Kısayola sağ tuş ile tıklayın.
Kısayolun adını değiştirmek için Yeniden Adlandır’a, kısayolu kaldırmak için Sil’in üzerine tıklayın.

Şekil 4: Rename and delete shortcut
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1.4.

Bir pencerenin farklı kısımlarını tanımlama: başlık çubuğu, menü çubuğu, araç
çubuğu, şerit, durum çubuğu, kaydırma çubuğu

Şekil 5: Different parts of a window

Şekil 6: Options of a window

1.5.

Açık pencereler arasında geçiş yapma
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Açık pencereleriniz varsa, ancak simge durumuna küçültülmüşse, bunları hızlı ve kolay bir şekilde geri
yükleyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey açmak istediğiniz pencereyi görev çubuğunda
görüntülemektir.
İki açık pencere arasında geçiş yapmak istiyorsanız, yani bir pencere zaten açıksa ama siz küçültülmüş bir
pencereyi görüntülemek istiyorsanız, uygulama simgesine tıklayın ve daha sonra açmış olduğunuz
dosyalardan birini seçin.

Şekil 7: Switching windows

12 | P a g e

2. Metin ile çalışma
2.1.

Bir kelime işlem uygulamasını açma ve kapatma/Dosyaları açma ve kapatma

Kelime İşlem Uygulamasını Açma





“Başlat” düğmesine tıklayın.
“Tüm Programlar”a tıklayın.
“Microsoft Office”i seçin.
“Microsoft Office Word”e tıklayın.

Belge veya Microsoft Word'ü kapatmak için


Alt kısımda bulunan Microsoft Office sekmesine sağ tıklayın ve Kapat'a tıklayın.

VEYA


Pencerenin üst köşesinde yer alan küçük “x” butonuna tıklayın.

Mevcut bir belgeyi açma



Microsoft Office düğmesine tıklayın ve Aç'a tıklayın veya CTRL + O tuşlarına basın (―O‖ tuşuna
basarken CTRL tuşuna basın).
Dosyanın kaydedildiği konumu seçin.



Dosyaya çift tıklayın.

2.2.

Belgeye metin girme

Yanıp sönen ekleme noktası, yazdığınız bir sonraki karakterin nerede görüneceğini gösterir. Metin girmek
için yazmaya başlamanız yeterlidir. Herhangi bir hata yaparsanız, istenmeyen karakterleri silmek için
“Geri” tuşunu kullanın.

2.3.







Metni bir belge içine veya açık belgeler arasında taşıma, kopyalama/Bir
belgenin ekran görüntüsü alma

Kopyalamak istediğiniz metni seçin.
“Giriş” sekmesine tıklayın ve “Kopyala”yı seçin.
Metni belge içinde kopyalamak istediğiniz yere tıklayın.
Kopyalanan metni yapıştırın. Belgeyi başka bir yere yapıştırmak
istiyorsanız, görev çubuğundaki belge penceresine tıklayın.
“Giriş” sekmesine tekrar tıklayın ve “Yapıştır”ı seçin.

Şekil 8: Past button
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Metni bir belge içine veya açık belgeler arasında taşıma






Taşımak istediğiniz metni seçin.
“Giriş” sekmesine tıklayın ve “Kes” seçeneğini seçin.
Kopyalanan metni yapıştırmak istediğiniz belgenin içindeki
pozisyona tıklayın. Başka bir belgeye yapıştırmak istiyorsanız, görev
çubuğundaki belge penceresine tıklayın.
“Giriş” sekmesine tekrar tıklayın ve “Yapıştır”ı seçin.

Şekil 9: Past and cut button

Ekran görüntüsünü bir belgeye yapıştırma



Klavyenizdeki “Print Screen” düğmesini bulun ve bir kez basın. Bu, geçerli ekranın görüntüsünü
çekecektir.
“Yapıştır”a tıklayın.

Şekil 10: Print Screen button on keyboard and Paste button




Etkin pencerenin yalnızca bir kopyasını yakalamanız gerekiyorsa klavyenizden “Alt” tuşuna basın
ve “Alt” tuşunu basılı tutarken “Print Screen” düğmesine basın.
Bir uygulamada Yapıştır'a tıkladığınızda, ekranın tamamının değil yalnızca etkin pencerenin
yapıştırılacağını göreceksiniz.

Şekil 11: ALT and Print Screen button on keyboard and Paste button

2.4.



Bir belgeyi kaydetme ve adlandırma
“Dosya” düğmesine Tıklayın.
“Kaydet” veya “Farklı Kaydet”e tıklayın.
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Şekil 12: Save a document.





Veya
Klavyedeki “CTRL + S” tuşlarına basın (CTRL tuşuna basılı tutarken S tuşuna basın),
VEYA
Hızlı Erişim Araç Çubuğundaki “Kaydet” simgesine tıklayın.
Belgenin adını dosya adı alanına yazın ve ardından “Kaydet” düğmesine tıklayın.

Şekil 13: Name a document.

2.5.

Bir yazıcıyı kurma, kaldırma. Bir sınama sayfası yazdırma

Bir yazıcıyı kurma



“Başlat” düğmesine tıklayın.
“Denetim Masası”na tıklayın.
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Şekil 14: Başlat butonu ve Denetim Masası butonu



“Aygıtlar ve Yazıcılar”a tıklayın.

Şekil 15: Devices and Printers’ button



Yazıcı Ekleme Sihirbazı'nı başlatmak için “Yazıcı Ekle”ye çift tıklatın ve ardından ileriyi
tıklayın.

Şekil 16: Add Printer button



Sihirbazı bitirmek için ekrandaki talimatları izleyin.

Bir yazıcıyı kaldırma



“Başlat” düğmesine tıklayın.
“Denetim Masası”na tıklayın.

Şekil 17: Start button and Control Panel button
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“Aygıtlar ve Yazıcılar”a tıklayın.

Şekil 18: Devices and Printers’ button



“Aygıtı Kaldır”a tıklayın ve “Evet”e tıklayın.

Şekil 19: Remove device

Bir sınama sayfası yazdırma







“Başlat” düğmesine tıklayarak yazıcıları açın.
Daha sonra “Denetim Masası”na tıklayın.
“Donanım ve Ses”e tıklayın.
Sonra “Aygıtlar ve Yazıcılar”a tıklayın.
Test etmek istediğiniz yazıcıyı sağ tuş ile tıklatın ve ardından “Özellikler”i tıklatın.
Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunun Genel sekmesindeki Sınama Sayfası “Yazdır”a tıklatın.

2.6.

Kurulmuş bir yazıcı listesinden varsayılan bir yazıcı atama

Normalde bir bilgisayarın ağ ortamında birkaç yazıcısı olabilir.
Bu nedenle kullanıcıların dokümanlarını belirli bir yazıcıya- muhtemelen bilgisayara en yakın olan
yazıcıya- göndermeleri gerekecektir. Bu tür kullanıcılar bu yazıcıyı varsayılan yazıcı olarak ayarlayacaktır.
Varsayılan yazıcı, önce hangi yazıcıyı bir programla kullanmak istediğinizi belirtmeden “Yazdır” komutunu
seçtiğinizde, bilgisayarın belgeleri gönderdiği yazıcıdır. Yalnızca bir varsayılan yazıcınız olabilir; bu yazıcı
en sık kullandığınız yazıcı olmalıdır.
Bir yazıcıyı varsayılan yazıcı olarak atamak için:
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“Başlat” düğmesine tıklayın.
“Denetim Masası”na tıklayın.

Şekil 20: Start button and Control Panel button



“Aygıt ve Yazıcılar”a tıklayın.

Şekil 21: Devices and Printers’ button




Yazıcıyı varsayılan olarak atamak için yazıcının adına sağ tuş ile tıklayın.
“Varsayılan Yazıcı Olarak Ata”ya tıklatın.

Şekil 22: Set a Default Printer
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2.7.




Bir kelime işlem uygulamasından belge yazdırma

“Dosya” düğmesine tıklayın.
“Yazdır”ı işaretleyin.
Yazdır iletişim kutusu aşağıda gösterildiği şekilde görüntülenecektir.

Şekil 23: Print dialog box

Sayfa Aralığı bölümünde belgedeki tüm sayfaları, yalnızca geçerli sayfayı, seçilen sayfaları veya belirli bir
seçimi yazdırmak isteyip istemediğinizi seçin.
Kopya bölümünde, aynı belgenin kaç kopyasını yazdırmak istediğinizi belirtin.

Şekil 24: Number of copies

Belirtilen aralıktaki tüm sayfaları yazdırmayı seçebilir veya yalnızca tek veya çift sayfaları yazdırmayı
seçebilirsiniz.
Son olarak “Yazdır”a tıklayın.
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2.8.

Bir yazdırma işini görüntüleme, duraklatma, yeniden başlatma ve iptal etme

Bir yazdırma işini görüntüleme





Yazdırmaya başladıktan sonra bir yazdırma işinin işlemini görüntüleyebilirsiniz.
Ekranınızın sağ altında görüntülenen yazıcı simgesine çift tıklayın.
Bu, yazdırma işlerinin ilerlemesini gösteren bir iletişim kutusu görüntüler.
Aksi takdirde, Denetim Masası’ndan “Yazıcılar”a tıklayın, sonra kullanılan yazıcıya çift tıklayın.

Şekil 25: Dialog box showing the progress of your print jobs

Bir yazdırma işini duraklatma, yeniden başlatma veya iptal etme



Yazdırma işinin ilerlemesini görmek için onu açın.
İptal Etmek, Duraklatmak veya Yeniden Başlatmak istediğiniz dosyaya sağ tuş ile tıklayın ve
verilen menüden seçim yapın.

Şekil 26: Menu when right clicking on the file
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3. Dosya ve klasörleri tanıtma
3.1.

Bir işletim sisteminin dosyaları ve klasörleri hiyerarşik bir yapıda nasıl
düzenlediğini anlama/Sürücüler, klasörler, alt klasörler, dosyalar arasında
gezinme.

Sürücüler, Klasörler ve Dosyalar Nedir?
Bilgisayarınızdaki bir sürücüye erişirken Windows erişiminiz olan farklı fiziksel sürücülere mantıksal
işaretçiler olarak hizmet etmek için bir sürücü harf sistemi kullanır. Herbir sürücü harfinden belirli bir
fiziksel sürücüde depolanan tüm dosyalarınıza erişmek mümkündür. Örneğin Sabit Disk sürücü harfi
genellikle "C" dir. Bazı bilgisayarlarda, biri C, diğeri D sürücüsü olacak şekilde iki sabit disk bulacaksınız.
Diskete A sürücüsü adı verilir. Pen sürücülerine “Çıkarılabilir Diskler” denir ve bilgisayarınıza takılı disk
sayısına bağlı olarak farklı harfler atanabilir.
Dosyalarınızı düzenlemenize yardımcı olmak için mevcut çeşitli mantıksal sürücülerde depolanan
dosyaları bölmeye ve hatta alt bölmeye yardımcı olacak klasörler (dizinler olarak da bilinir) oluşturmak
mümkündür. Sabit diskinizi temsil eden klasörler içindeki hiyerarşik klasörler sistemi, genellikle klasör
(dizin) ağacı olarak adlandırılır; aynı şekilde, dosya sisteminin en üstünde de kök klasör (dizin) olarak
bilinir. Son olarak, bu yapının en sonunda kullandığımız çeşitli dosyalar var. Her dosya adı en çok 255
karakter uzunluğunda olabilir.

3.2. Dosyayı görüntüleme, klasör özellikleri gibi: ad, boyut, konum



Klasöre sağ tıklayın.
“Özellikler”e tıklayın.
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Şekil 27: Folder properties

3.3. Dosya ve klasörleri görüntülemek için görünümü değiştirme: dosyalar, simgeler,
liste ve detaylar
Klasörü açın ve ekranın sağ tarafındaki “Görünüm” sekmesine tıklayın ve kutucuklar, simgeler, liste ve
detaylar arasından seçim yapın.

Şekil 28: View to display files and folders

3.4.

Genel dosya türlerini tanımlama: kelime işlem, elektronik tablo, sunum,
taşınabilir belge biçimi, görüntü, ses, video, sıkıştırılmış, çalıştırılabilir dosyalar.

Windows Gezgini penceresinde, her dosya gösterildiği gibi küçük bir simgeyle işaretlenir. Gösterilen
örnekte, ilk dosya PDF'yi temsil eden bir simge görüntüler ve bu dosya hakkındaki bilgi satırına
bakarsanız, dosyanın (gerçekten de dosyaları görüntülemek için ayrıntılar modunu kullandığınızı
varsayarak) PDF dosyası olduğu açıkça belirtilir. İkinci dosya aynı şekilde bir Microsoft Word dosyası
olarak işaretlenmiştir.
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Şekil 29: Example of files

Dosya Uzantıları
Dosya adları genellikle 3 karakterlik bir uzantıyla biter. Bir nokta (.), dosya adını dosya uzantısından
ayırır. Yaygın dosya uzantılarından bazıları aşağıda listelenmiştir:
Dosya Uzantısı
.doc
.rtf
.txt
.xls
.ppt or .pps
.mdb
.bmp
.gif
.jpg
.wav
.mid
.mpe, .mpg
.avi
.zip/ .rar
.tmp
.exe

3.5.

Dosya Türü
MS Word document
Word processing program – Rich Text Format
MS Notepad – Text file
MS Excel workbook
MS Powerpoint file
MS Access database
MS Paint Bitmap Image
Graphics Interchange Format (image)
Joint Photographic Experts Group (image)
Wave file (sound)
Midi file (music)
MPEG animation
MS video for Windows movie
Zipped/ compressed file
Windows temporary file
Executable file
Tablo 2: Dosya Uzantıları

Bir dosya, klasör, sürücü açma

Bir dosyayı, klasörü veya sürücüyü açmak için üzerine çift tıklayın.

3.6.

Bir klasör oluşturma

Klasördeki iyi uygulamaları tanıma, dosya adlandırma: arama ve organizasyona yardımcı olmak için
klasörler ve dosyalar için anlamlı adlar kullanın.







Tüm kullanıcılar için anlamlı, mantıklı, okunması basit ve alakalı dosya adları oluşturun.
Dosyaları adlandırırken küçük harf kullanın.
Şu karakterleri kullanmayın: &, ( ) % # â€˜ â€oe / \ - { } [ ] < > @
Benzer dosya veya sekans türlerini numaralandırırken maksimum sayı beklemeye çalışın.
Dosyalar, dosyalara erişirken ve arşivlerken zorluklar yaratabileceğinden, altı seviyeden fazla
olan dizin yapılarında bulunmamalıdır.
Yeni klasörünüzü oluşturacağınız alanı tanımlayın, örn. Masaüstü veya Belgelerim.
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Boş bir alana sağ tuş ile tıklayın, Yeni'nin üzerine gelin ve ardından Klasör'e tıklayın.
Yeni bir klasör oluşturulur ve klavyeyi, klasör için bir ad yazmak için kullanabilirsiniz.
“Enter”a basın.

Şekil 30: Create folder

3.7.





Bir dosyayı, klasörü yeniden adlandırma

Dosyaya/klasöre sağ tuş ile tıklayın.
“Yeniden Adlandır”a tıklayın.
Yeni bir ad yazın.
“Enter”a basın.

Şekil 31: Rename file
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3.8.

Dosyaları özelliklerine göre arama

Ara iletişim kutusunu açmak için “Başlat” düğmesine tıklayın ve aramaya başladığınız dosyayı/klasörü
yazın ve daha fazla sonuç görün.

Şekil 32: Search dialog box

Tam adı yerine joker karakter kullanarak bir dosyayı aramak için:
Önceki örnekte, aradığımız dosyanın veya klasörün tam adını biliyorduk. Bazı durumlarda, adın yalnızca
bir bölümünü bilebiliriz, bu durumda joker karakterleri kullanabiliriz.
Örneğin:





Adı z ile başlayan tüm dosyaları aramak için
Türü: z *
Adı za ile başlayan tüm dosyaları aramak için
Türü: za *
İsimleri za ile başlayan ve 5 karakter içeren tüm dosyaları aramak için
Türü: za ???
Adları za ile başlayan ve 5 karakter içeren tüm Microsoft Excel dosyalarını aramak için
Tür: za ???. Xls

3.9.


Bireysel, bitişik, bitişik olmayan dosyaları ve klasörleri seçme

Bir bireysel dosya/klasör seçmek için dosya/klasöre bir kez tıklayın. Dosya/klasör mavi
renkte vurgulanır.
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Bir dizi bitişik dosya/klasör seçmek için. Seçmek istediğiniz bloktaki ilk dosyaya/klasöre
tıklayın, daha sonra Shift'e basın ve bloktaki son dosya/klasöre tıklarken tuşu basılı
tutun.

Şekil 33: Select a number of adjacent files / folders



Çok sayıda bitişik olmayan dosya/klasör seçmek için. Seçmek istediğiniz ilk dosya/klasöre
tıklayın. Ardından, seçmek istediğiniz diğer dosya/klasörleri tıklatırken “Ctrl” tuşuna basılı tutun.

Şekil 34: Select a number of non-adjacent files / folders

3.10. Dosyaları artan, azalan düzende ada, boyuta, türe ve değiştirilme tarihine göre
sıralama
Görüntülenen dosyalar Bu PC penceresinde ismine, boyuta, dosya tipine ve en son değiştirilen
tarih/saate göre sıralanabilir:
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Şekil 35: “This PC” window



“Görünüm”e sonrasında “Ayrıntılar”a tıklayın.

Şekil 36: View menu



Uygun başlığa tıklayın:

Şekil 37: Sort files

Not: Sıralama düzenini tersine çevirmek için istediğiniz başlığa tekrar tıklayın.
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Bir klasördeki belirli bir türdeki dosya sayısını sayma




Diyelim ki farklı türde dosyalar içeren bir klasörünüz var ve .txt (metin dosyaları) türündeki dosya
sayısını bilmek istiyorsunuz. Bu adımları takip edin:
“Görünüm”ü “Ayrıntılar”a ayarlayın.
Dosyaları türe göre sıralayın.

3.11. Dosyaları, klasörler arasında klasörlere ve sürücülere taşıma, kopyalama




Çoğaltmak/taşımak istediğiniz dosyaları/klasörleri seçin.
Çoğaltmak için “Kopyala”yı VEYA taşımak için “Kes”i seçerek dosya veya klasöre sağ tuş ile
tıklayın.
Dosyaları/klasörleri yapıştırmak istediğiniz klasörü açın ve sağ tuş ile tıklayıp “Yapıştır”ı seçin.

Şekil 38: Move files

3.12. Dosyaları, klasörleri geri dönüşüm kutusuna/çöp kutusuna silip orijinal
konumuna geri yükleme. Geri dönüşüm kutusunu/çöp kutusunu boşaltma.
Dosyaları silme



Bir dosyayı silmek için, üzerine sağ tuş ile tıklayın ve “Sil”e tıklayın. Aynı prosedür bir klasör için
de geçerlidir.
Sildiğiniz dosyalar ve klasörler, bir dosyayı kalıcı olarak silebileceğiniz veya geri yükleyebileceğiniz
Geri Dönüşüm Kutusu’na yerleştirilir.
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Şekil 39: Delete files

Bir dosyayı/klasörü kalıcı olarak silmek için:


Geri Dönüşüm Kutusu'nda kalıcı olarak silmek istediğiniz dosyaya/klasöre sağ tuş ile tıklayın ve
ardından “Sil” seçeneğine tıklayın.

Şekil 40: Permanently delete a file / folder

Geri Dönüşüm Kutusu'ndan geri yükleme:




“Geri Dönüşüm Kutusu”na çift tıklayın.
Geri yüklemek istediğiniz dosya veya klasöre sağ tuş ile tıklayın.
“Geri Yükle”ye tıklayın.
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Şekil 41: Restore from recycle bin

VEYA
Hepsini geri yüklemek istemeniz durumunda:



“Geri Dönüşüm Kutusu”na çift tıklayın.
“Tüm Ögeleri Geri Yükle”ye tıklayın.

Şekil 42: Restore all items from Recycle bin

Geri Dönüşüm Kutusu’nu boşaltmak için:



“Geri Dönüşüm Kutusu”na sağ tuş ile tıklayın.
“Geri Dönüşüm Kutusu’nu Boşalt”a tıklayın.

Şekil 43: Empty recycle bin
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