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İçindekiler



• Resmi belgeler, dokümanlar, kitaplar ve birçok farklı dosya standardı 
olarak PDF kullanılmaktadır. 

• Bu dosyalar boyutları küçük, işlevsel ve çok amaçlı olduğu için genel 
olarak bu format tercih edilmektedir.

• Office programlarının yanı sıra, dosyaların değiştirilememesi PDF 
formatının tercih edilmesinin bir başka nedenidir.

• Bilgisayarlarda rahat bir şekilde açılabildiği gibi, tablet ya da telefonlardan 
da çok kolay kullanılabilmektedir.

Kullanımı kolay olması, yaygın kullanılması ve ücretsiz 
olması nedeni ile bu sunumda Adobe Reader DC tercih 
edilmiştir.

PDF Nedir?



• Öncelikle aşağıdaki linke tıklayarak indirme sayfasına erişiniz.

https://get.adobe.com/tr/reader/

Adobe Reader Nasıl Kurulur?

https://get.adobe.com/tr/reader/


Adobe Reader Nasıl Kurulur?

• Resimde gösterilen iki adet tiki devre dışı bırakın ve «Adobe Reader’i
İndir» butonuna tıklayınız.



Adobe Reader Nasıl Kurulur?

• Kurulum dosyanız indirilecektir. 

• İndirilen kurulum dosyasını çalıştırınız.



• Yükleme başlatılacaktır. Lütfen yüklemenin tamamlanmasını bekleyiniz.

• Yükleme tamamlandıktan sonra «Son» butonuna tıklayınız ve kurulumu 
tamamlayınız. 

Adobe Reader Nasıl Kurulur?



Adobe Reader DC

Ekran görüntüsü.



Eğer tüm pdf dosyalarınız farklı 
uygulamalarda açılıyor yada Adobe
Reader üzerinden açılmasını istiyorsanız 
lütfen bu adımları uygulayınız.

1. Pdf dosyanızın üzerine gelip ve sağ 
tıklayınız.

2. «Özellikler» seçeneğine tıklayınız.

3. Özellikler penceresinden, Birlikte aç 
bölümünde bulunan «Değiştir» 
butonuna tıklayınız.

4. Açılan pencereden «Adobe Acrobat
Reader DC» seçiniz ve «Tamam» 
butonuna tıklayınız. 
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