Outlook BOUN e-posta hesabı tanımlama

Not: Outlook 2010,2013,2016 veya Office 365’te boun e-posta hesabı kurma işlem ara yüzleri birbirine
benzerdir önemli olan sunucu bilgilerinin doğru girilmesidir.
İlk defa hesap kurulumu yapacaksanız:

1. Microsoft Outlook’u açınız. Eğer Outlook’ta herhangi bir posta hesabı kurulu değil ise aşağıdaki gibi
bir ekran açılacaktır. Buradan İleri tuşuna basınız.

Herhangi bir hesap kurulu ve yeni hesap eklemek istiyorsanız:
Üst menüden Dosya > Hesap Ekle’ yi seçiniz.

Gelen ekranda “Elle kurulum veya ek sunucu türleri” ni seçerek işleme 3. Adımdan devam ediniz.

2. Açılan ara yüzde Evet seçip İleri tuşuna basınız.

3. Gelen ekranda Elle kurulum veya ek sunucu türleri ‘ni seçip İleri tuşuna basınız.

4. Gelen ekranda POP veya IMAP seçip İleri ile devam ediniz:

E-posta için hangi sunucu ayarlarını kullanmalıyım: IMAP ve POP3 nedir?
POP veya IMAP gelen e-postalarınızı bilgisayarınıza ya da diğer cihazlarınıza
indirmenizi sağlayan iletişim protokolleridir.
POP3 :
Mail kurulumu sonrasında tüm mailleriniz sunucudan cihazınıza indirilir. Mesaj
içeriği ile birlikte bilgisayarınıza otomatik olarak kayıt edilir.
Mail gönderdiğinizde giden maile yalnızca gönderim yaptığınız cihazdan
erişebilirsiniz.
Outlook üzerinden herhangi bir maili sildiğinizde eğer mailin bir kopyasını sunucu
üzerinde bırakma ayarını yaptıysanız o mail sunucudan silinmez, yerel cihazda silmiş
olduğunuz maile tekrar Roundcube, Horde üzerinden ulaşabilirsiniz (kullanıcı dilerse
1-999 arası dilediği gün sonra mailleri sunucudan otomatik silme vb. spesifik ayar
tanımları da yapabilir ya da sunucu üzerindeki mailleri sadece manuel-el ile silme
işlemini kendiniz yapabilecek şekilde ayarlayabilirsiniz).
Gelen Kutusu vb. altına oluşturduğunuz özel alt klasör yapınız sadece o yerel cihazda
saklanır.
Yerel cihazda daha fazla yer kaplar.
POP3 NASIL ÇALIŞIR?
POP3 Örnek : Pop protokolü kullanan Microsoft Outlook programınızı açtınız.
Gönder/Al tuşuna tıkladığınızda Outlook mail serverdan, serverdaki tüm mailleri,
tüm içerikleriyle beraber kendi bilgisayarınıza atma emrini verir. Böylece mailler
teker teker download edilip size sunulur. İnternetiniz olmasa bile maillerinize
ulaşabilir eski mailleri kontrol edebilirsiniz.
IMAP :
Mail kurulumu sonrasında tüm maillerinizi sunucu üzerinden görüntülersiniz. Siz
maili okumazsanız download etmez sadece başlıkları gösterir.
Mail gönderimi yaptığınızda, gönderim yaptığınız maile herhangi bir cihazdan,
herhangi bir tarayıcı üzerinden (Roundcube, Horde) erişebilirsiniz.
E-posta sunucusu ile sürekli senkron çalışır.

Outlook üzerinden herhangi bir maili sildiğinizde o mail sunucudan da silinmiş
olacaktır.
Gelen Kutusu vb. altına oluşturduğunuz özel alt klasör yapınıza her yerden erişim
sağlayıp görüntüleyebilirsiniz. Yapmış olduğunuz tüm değişiklikler bilgisayarınız,
akıllı telefonunuz ya da tabletiniz üzerinde de senkronize olur.
Yerel cihazda az yer kaplar. E-postalarınızı telefon, dizüstü bilgisayar ve tablet gibi
çeşitli cihazlardan denetlemeniz gerektiği durumlarda IMAP yönteminin
kullanılması önerilir.
IMAP NASIL ÇALIŞIR?
IMAP Örnek : IMAP protokolü kullanana Microsoft Outlook programınızı açtınız.
Gönder/Al tuşuna tıkladığınızda Outlook mail serverdan sadece e-postanın
başlıklarını size gösterir. Maili aç’a tıkladığınızda ise içeriği download edip size
sunar. Siz maili okumazsanız download etmez.

5. IMAP Hesap Tanımı:

Açılan Yeni Hesap Ekle penceresinde istenen bilgileri giriniz.

Kullanıcı Bilgileri
Adınız: Adınızın gönderdiğiniz mesajlarda Gönderen kısmında nasıl gözükmesini istiyorsanız o şekilde
yazınız.
E-posta Adresi: Üniversitemize ait mail adresinizi yazınız. ( Örn: gunes.deniz@boun.edu.tr )
Sunucu Bilgileri:
Hesap Türü: Standart olarak POP3’tür. IMAP olarak değiştiriniz.
Gelen Posta Sunucusu (IMAP): imap.boun.edu.tr
Giden Posta Sunucusu (SMTP): smtp.boun.edu.tr
Oturum Açma Bilgileri
Kullanıcı Adı: Kullanıcı adınızı yazınız ( @boun.edu.tr eklemeyiniz. Örn: gunes.deniz )
Parola: Şifrenizi giriniz

6. İleri tuşuna basmadan önce “Diğer Ayarlar” seçeneğine de girmeniz önemli bir ayrıntıdır.
Açılan Internet E-posta Ayarları penceresinde Giden Sunucusu sekmesine geliniz ve
“Giden sunucum (SMTP) için kimlik doğrulaması gerekiyor” kutucuğunu seçiniz. “Gelen
posta sunucum ile aynı ad ayarlarını kullan” seçeneğini işaretleyiniz.

7. Gelişmiş sekmesine geliniz.
Gelen sunucu (IMAP) port numarasını 143,
Giden sunucu(SMTP) port numarasını 587 olarak giriniz ve Tamam tuşuna basınız.

Veya 2. Metod: İletişim güvenliği için SSL/TLS :
Gelen sunucu (IMAP) port numarasını 993,
Giden sunucu(SMTP) port numarasını 465 olarak girebilirsiniz.

8. Yeni Hesap Ekle penceresinde İleri tuşuna basınız.

9. Hesap Ayarlarını Sına penceresi açılacaktır. İşlemin sonlanmasını bekleyiniz. Tüm sınamalar başarı
ile tamamlandığında devam etmek için Kapat’ı tıklayınız.

10. POP Hesap Tanımı

Açılan Yeni Hesap Ekle penceresinde istenen bilgileri giriniz.

Kullanıcı Bilgileri
Adınız: Adınızın gönderdiğiniz mesajlarda Gönderen kısmında nasıl gözükmesini istiyorsanız o şekilde
yazınız.
E-posta Adresi: Üniversitemize ait mail adresinizi yazınız. ( Örn: gunes.deniz@boun.edu.tr )
Sunucu Bilgileri:
Hesap Türü: Standart olarak POP3’tür.
Gelen Posta Sunucusu (POP): pop.boun.edu.tr
Giden Posta Sunucusu (SMTP): smtp.boun.edu.tr
Oturum Açma Bilgileri
Kullanıcı Adı: Kullanıcı adınızı yazınız (@boun.edu.tr eklemeyiniz. Örn: gunes.deniz )
Parola: Şifrenizi giriniz

11. İleri tuşuna basmadan önce “Diğer Ayarlar” seçeneğine de girmeniz önemli bir ayrıntıdır.
Açılan Internet E-posta Ayarları penceresinde Giden Sunucusu sekmesine geliniz ve
“Giden sunucum (SMTP) için kimlik doğrulaması gerekiyor” kutucuğunu seçiniz. “Gelen
posta sunucum ile aynı ad ayarlarını kullan” seçeneğini işaretleyiniz.

12. Gelişmiş sekmesine geliniz.
Gelen sunucu (POP3) port numarasını 110,
Giden sunucu(SMTP) port numarasını 587 olarak giriniz ve Tamam tuşuna basınız.

Veya 2. Metod: İletişim güvenliği için SSL/TLS :
Gelen sunucu (POP) port numarasını 995,
Giden sunucu(SMTP) port numarasını 465 olarak girebilirsiniz.

13. Yeni Hesap Ekle penceresinde İleri tuşuna basınız.

14. Hesap Ayarlarını Sına penceresi açılacaktır. İşlemin sonlanmasını bekleyiniz. Tüm sınamalar başarı
ile tamamlandığında devam etmek için Kapat’ı tıklayınız.
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