
Microsoft OneDrive ile 
Çalışmaya Başlama
Dosyalarınızı tüm cihazlarınızdan dilediğiniz zaman 
erişebileceğiniz biçimde koruyup yedeklemek için OneDrive’a 
kaydedin. 



Her yerden erişim
OneDrive.com ve OneDrive 
mobil uygulaması sayesinde 
tüm cihazlarınızdan ve her 
yerden dosyalarınızı oluşturabilir, 
düzenleyebilir ve bunlara 
erişebilirsiniz.

PC klasörüne 
yedekleme
Masaüstü, Belgeler ve Resimler 
klasörlerinizi otomatik olarak 
OneDrive’a yedekleyip eşitlemek 
için PC klasörü yedeklemeyi açın.

PC klasörü yedeklemeyi ayarlama

Bulut depolama alanı
OneDrive, dosyalarınız ve fotoğraflarınız  
için güvenli bir yer sağlar. 5 GB ücretsiz 
depolama alanıyla başlayın ya da 1 TB için 
Microsoft 365’e yükseltin.

Dosyaları karşıya nasıl yükleyeceğinizi öğrenin

https://onedrive.com/
https://onedrive.com/download
https://onedrive.com/download
https://support.office.com/article/d61a7930-a6fb-4b95-b28a-6552e77c3057
https://support.office.com/article/b00ad3fe-6643-4b16-9212-de00ef02b586


Office tümleştirmesi
OneDrive, web için Office ile sorunsuz 
çalışır. Kolayca dosya oluşturmak, 
düzenlemek ve paylaşmak için Word, 
PowerPoint ve Excel’i ücretsiz kullanın.

Web için Office’i kullanmayı öğrenin

Paylaşım ve işbirliği
Belge, klasör ve fotoğrafları dilediğiniz 
kişiyle paylaşın. Paylaştığınız kişiler, 
dosyaları görüntüleyip düzenlemek veya 
bunlar üzerinde gerçek zamanlı işbirliği 
yapmak için hesaba ihtiyaç duymaz.

Dosya paylaşmayı öğrenin

Güvenlik
Kişisel Kasa, Fidye yazılımı algılama 
ve kurtarma1 ile dosya şifreleme 
gibi güvenlik özellikleri sayesinde 
çalışmalarınız ve anılarınız her zaman 
güvende kalır.

1Microsoft 365 Bireysel veya Ev aboneliği gerekir.

https://products.office.com/free-office-online-for-the-web?rtc=1
https://support.office.com/article/dc62cfd4-120f-4dc8-b3a6-7aec6c26b55d
https://support.office.com/article/9fcc2f7d-de0c-4cec-93b0-a82024800c07
https://support.office.com/article/6540ef37-e9bf-4121-a773-56f98dce78c4
https://support.office.com/article/0d90ec50-6bfd-40f4-acc7-b8c12c73637f
https://support.office.com/article/0d90ec50-6bfd-40f4-acc7-b8c12c73637f


Mobil uygulamayla daha 
fazla özellik elde edin

Otomatik film rulosu 
yedekleme
Hiçbir anıyı kaybetmemek için 
telefonunuzdaki fotoğraf ve videoları 
otomatik olarak yedekleyin. 

Daha fazla bilgi edinin: iOS veya 
Android

Basılı belgeleri 
tarama ve kaydetme
Basılı belge, makbuz veya beyaz 
tahta notlarını tarayıp OneDrive’da 
depolamak için telefonunuzu 
kullanın.

Daha fazla bilgi edinin: iOS veya 
Android

OneDrive hakkında daha fazla bilgi için OneDrive yardım merkezini 
ziyaret edin

https://support.office.com/article/74d406bb-71d0-47c0-8ab8-98679fa1b72e
https://support.office.com/article/66605e54-48b8-4f55-bcff-34159702e344
https://support.office.com/article/7b5425d5-754f-4201-b88f-13fc765d7d3a
https://support.office.com/article/d74d52bc-dd44-4a20-babb-b75621c32da0
https://support.office.com/onedrive


Daha yaratıcı, düzenli ve güvenli olmak için

Microsoft 365

1 TB OneDrive bulut depolama alanı ile dosyalara erişin, 
dosyaları düzenleyin ve paylaşın.

Gelişmiş güvenlik ile dosyalarınızı ve fotoğraflarınızı 
koruyun.

Tüm cihazlarınız için Word, Excel, PowerPoint ve daha 
fazlası gibi premium uygulamalar edinin.

Microsoft 365 hakkında daha 
fazla bilgi için OneDrive planları 
sayfasını ziyaret edin

https://onedrive.live.com/about/plans/

