Windows 10 Koyu Tema
Etkinleştrme

Windows 10 Koyu Tema

Windows 10 1809 versiyon güncellemesi ile gelen ve hoşuma giden
özelliklerden biri de yukardaki ekran görüntüsünden de
görebileceğiniz siyah tema özelliği oldu. Siz de Windows
sisteminizi siyah tema ile kullanmayı sevenlerden iseniz aşağıdaki
adımları takip ederek siyah tema etkinleştirebilirsiniz.

1. Windows 10, başlat menüsü / butonuna tıklayarak ayarlara
gidiniz
2. Ayarlar anasayfasından “Kişiselleştirme” seçeneğine

tıklayınız
3. Kişiselleştirme sayfasında sol tarafta “Renkler” seçeneğine
tıklayarak Windows renk ayarları menüsüne geçiş yapılır.
4. Açılan renk sayfasının en altında yer alan “Uygulama Modu
Seçin” ayarından “Koyu” seçeneğini seçtikten sonra Windows
sisteminiz siyah moda geçecektir.

Windows 10’da Fotoğraf
Görüntüleyicisini Açmak
Yeni çıkan bilgisayarların çoğunda Windows 10 işletim sistemi
varsayılan olarak gelmektedir fakat Windows 10’da fotoğraflarımıza
bakmak istediğimizde “Fotoğraflar” isimli hem yavaş hem de
fotoğrafları bulanık gösteren bir program açılıyor. Windows 10
öncesi Windows sürümlerinde kullanılan “Windows Fotoğraf
Görüntüleyicisi”ni kullanmak isterseniz aşağıdaki adımları
izlemeniz yeterlidir.
1. Yeni bir metin belgesi açıp metin belgesinin içine aşağıdaki
kodları kopyalayın.
2. Bu metin belgesini Dosya kısmında Farklı Kaydet olarak
kaydedin.
3. Bize dosyanın ismini ve kayıt türünü soracaktır. Dosya ismini
“goruntuleyici.reg” ve kayıt türünü de “Tüm dosyalar” olarak
ayarlayıp masaüstüne kaydedin.
4. Masaüstüne kaydettiğiniz bu “goruntuleyici.reg” dosyasını
çift tıklayarak açın ve kayıt defterine ekleyin.

Bundan sonra yapmanız gereken bir fotoğrafa tıklayıp Özellikler >
Birlikte aç > Değiştir’e tıkladığınızda “Diğer seçenekler” adı
altında Windows Fotoğraf Görüntüleyici görünecektir. Varsayılan
olarak seçerek “Windows Fotoğraf Görüntüleyicisi”ni
kullanabilirsiniz.

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Photo
Viewer\Capabilities\FileAssociations]
".tif"="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"
".tiff"="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"
".png"="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"
".bmp"="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"
".jpeg"="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"
".jpg"="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"
".ico"="PhotoViewer.FileAssoc.Tiff"

Windows 10 Kaldırılamayan
Uygulamaları Kaldırma
Windows 10 ile gelen varsayılan programlar faydalı olsalar da
bazıları da varlıkları ile bile sinir bozucu. Windows 10 ile gelen
ve varsayılan olarak kaldırılamayan uygulamaları kaldırmka için
uygulanacak adımlar aşağıdaki gibidir:

1. Başlat menüsünde Tüm Programlar > Windows Powershell komut
sistemini sağ tıklayarak yönetici olarak çalıştır tıklayınız.
Açılan onay pencerinde Evet tıklayarak onaylayınız.
2. Açılan PowerShell ekranına aşağıdaki kodu yazın

3. Enter tuşuna basarak kodu çalıştırın. İşlem sonunda Windows
10 ile gelen hesap makinesi kaldırılacaktır.
Başka programları kaldırmak için windowscalculator yerine aşağıda
program karşılıklarında yazan isimlerini yazıp aynı adımları
tekrarlayın.
3D Builder: 3dbuilder
Alarms and Clock (Alarm ve Saat): windowsalarms
Calendar and Mail (Takvim ve Mail): windowscommunicationsapps
Camera (Kamera): windowscamera
Groove Music: zunemusic
Maps (Haritalar): windowsmaps
Movies & TV (Filmler ve TV): zunevideo
OneNote: onenote
People: people
Photos (Kişiler): photos
Store (Mağazalar): windowsstore
Voice Recorder (Ses Kaydı): soundrecorder
Xbox: xboxapp

