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Sayfa 2

Posta

Outlook 2013
Microsoft Outlook 2013 e-postalarınızı, kişilerinizi, görevlerinizi ve yapılacaklar listelerinizi tek bir
yerde düzene koyar. E-postalarla çalışmaya başlayarak, onları görev ve randevulara
dönüştürebilirsiniz. E-posta adresleri ve telefonları anımsamak yerine, iletişim kurduklarınızı kişiler
altında saklayabilirsiniz.
Sayfa 3

E-Posta Hesabını Ayarlama

Aynı bilgisayarda Outlook'un daha eski bir sürümünü kullandıysanız kurulum otomatik olarak
gerçekleştirilir. Kullanmadıysanız, Outlook'u ilk kez başlattığınızda Otomatik Hesap Kurulumu
başlatılır ve işlemler adım adım gösterilir.
Adınız, e-posta adresiniz ve parolanız sorulur. Bu bilgiler genellikle yeterlidir; ancak otomatik
kurulum başarısız olursa, Outlook posta sunucunuzun adı gibi başka bilgileri de ister.

Daha sonra başka bir e-posta hesabı eklemek isterseniz, Otomatik Hesap Kurulumu'nu başlatmak
için Dosya > Hesap Ayarları'nı tıklatın.

Profil Oluşturma

Outlook e-posta hesaplarını farklı profiller içine kurabilirsiniz.
Yeni bir profil oluşturabilmek için Denetim Masası > Kullanıcı Hesapları > Posta (32 Bit)’i tıklatın.

Sayfa 4

Profiller penceresinden yeni bir profil ekleyerek, bu yeni profil içine e-posta hesapları kurabilirsiniz.

Profilleri göster penceresinde Outlook için oluşturulmuş tüm profilleri görebilirsiniz. Herhangi bir
profili silmek, o profile yüklenmiş e-posta hesaplarını da siler.
Ekle diyerek Outlook profiliniz için bir isim belirleyip tamam dediğinizde, yeni bir profille birlikte eposta hesap kurulumu sihirbazı otomatik olarak başlar.

Sayfa 5

Eğer kayıtlı bir profil için e-posta hesabı ekleyecekseniz
Posta Kurulumu penceresi içinden E-Posta Hesapları
seçeneğini
kullanarak
hesap
ekleme
işlemini
başlatabilirsiniz.

Outlook 2013 birçok e-posta hesabına ait ayarları otomatik olarak yapılandırabilme özelliğine
sahiptir.
Hesap ekleme için Adınızı, E-posta
adresinizi ve parolanızı yazarak ileri
dediğinizde hesap ayarları otomatik olarak
kurulacaktır.
Kurulum
otomatik
tamamlanmaz
ise
sizden
e-posta
sunucusuna ait bilgiler istenecektir. Bu
bilgileri kurulumun başında “Elle kurulum
veya ek sunucu türleri” seçeneği ile devam
ederek de kendiniz manuel kurulumu
gerçekleştirebilirsiniz.

Sayfa 6

Yeni E-Posta iletisi oluşturma

GİRİŞ menüsü Posta altından Yeni E-Postayı tıklatın
Klavye Kısayolu Ctrl+N veya Ctrl+Shift+M kullanılarak
Yeni E-Posta penceresi açılır.

İLETİ menüsü altında veya METİN BİÇİMLENDİR
menüsü altında daha detaylı yer verilen seçenekleri
kullanılarak, oluşturduğunuz e-posta metninin yazı
fontu,
rengi,
sitili,
hizalanması
gibi
biçimlendirmeleri uygulayabilirsiniz.

İLETİ menüsü altından yine e-posta için Dosya ve
Öğe Ekle seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Sayfa 7

E-Posta Gönderim Seçenekleri

Kimden, Kime, Bilgi, Gizli Seçenekleri

Standart olarak yeni bir e-posta seçeneği ile birlikte sadece Kime ve Bilgi alanları aktif olarak
gelmektedir. SEÇENEKLER menüsü altından Gizli alanını aktif hale getirebilirsiniz.
Kime (TO) kutusuna alıcı e-posta adresini yazabilirsiniz
veya Kime butonu ile adres defterine erişim sağlayıp
alıcıları adres defterinden seçebilirsiniz.
Bilgi ve Gizli seçeneklerinin kullanımı da Kime seçeneği
ile aynıdır.
Bilgi (CC) alanına eklenecek olan e-posta adresleri Kime kısmına yazılan e-posta adreslerine
gönderilen posta içeriğini görmektedir. Gelen e-postanın bilgi amaçlı gönderildiği anlaşılmaktadır.
Kime ve Bilgi alanına eklenen e-posta adresleri alıcılar tarafından görülebilmektedir.
Gizli (BCC) seçeneği de bilgilendirme amaçlı alıcı eklemek için kullanılır. Bilgi seçeneğinden tek farkı,
alıcılar Gizli seçeneği alanına eklenen adresleri görememektedirler.
Outlook üzerinde birden fazla e-posta hesabı kurulu ise,
gönderici e-posta adresinin belirlenebilmesi için
SEÇENEKLER menüsünden Kimden alanı aktif
edebilirsiniz.

Sayfa 8

Oylama Düğmeleri, Teslim ve Okundu Bilgisi
Alıcılar tarafından Evet-Hayır, Onayla-Reddet şeklinde cevaplar almak istiyorsanız bunu Oylama
Düğmelerini kullanarak yapabilirsiniz.
Oylama Düğmelerini SEÇENEKLER menüsü altından kullanabilirsiniz.

Bunun haricinde gönderilen e-postanın alıcının hesabına ulaştığının bilgisini ve postanın alıcı
tarafından okunduğu bilgisi yine Yeni E-posta SEÇENEKLER menüsü altından belirleyebilirsiniz.
Oylama düğmeleri eklenen bir e-posta Gönderilmiş Öğelerin altında Oylama Düğmelerine ait simge
ile birlikte görülmektedir.

Sayfa 9

E-posta alıcılara teslim edildiğinde otomatik olarak alıcılara teslim edildiğine dair bilgilendirme epostası geri döner.

Alıcı okundu bilgisi ile gelen e-postayı seçtiğinde
karşısına okundu bilgisini gönderip göndermek
istemediğini soran bir pencere açılır.

Oylama düğmeleri kullanılarak alıcı cevabı talep edildiğinde okuma bölmesinin üzerinde ikaz işareti
ile birlikte bu iletide oylama düğmelerinin bulunduğu bilgisi görünür. Alıcı bu satırı tıklayarak
istenilen cevaplardan birini seçer.

Sayfa 10

Yanıtlama ile birlikte okuma bölmesinin üstünde hangi tarihte ne yanıtı verildiği bilgisi kaydedilir.
Verilen yanıt artık değiştirilemez.

Davetiyeyi gönderen e-posta hesabında okundu bilgisine olumlu cevap veren hesaplar ve Oylama
Düğmeleri ile yanıt gönderenlerden gelen cevaplar görünmektedir.

Oylama sonuçları toplu olarak görüntülemek için oylama yanıtlarını görüntüle seçeneği kullanılır.
Hangi yanıttan toplam kaç tane olduğu bilgisi ve kimin hangi yanıtı verdiği bilgisi toplu olarak
görüntülenebilir.

Sayfa 11

Zamanlanmış E-posta Gönderimi
Yeni E-posta SEÇENEKLER menüsü altında teslimi geciktir seçeneği ile ileri bir tarihte gönderilmesi
gereken bir e-posta hazırlayabilirsiniz. Teslimi geciktir seçeneğindeki tarih saat gelmeden gönderme
işlemi gerçekleşmez.

Belirlemiş olduğunuz tarih saate kadar oluşturduğunuz e-posta Giden Kutusunda bekletilir.

Outlook İmza Oluşturma

Göndereceğiniz e-postaların altında otomatik olarak imza eklenmesini sağlayabilirsiniz. Yeni E-posta
İLETİ menüsü altından İmza seçeneği ile İmzalar ve İleti Örneği penceresine geçiş yapılır.

Sayfa 12

Yeni butonu ile imza için bir isim belirleme penceresi açılır.

İmza için herhangi bir isim belirlenir ve tamam butonu kaydedilir.

İmza Metni tanımlaması yapıldıktan sonra, menüden biçimlendirme seçenekleri kullanılarak yazı
fontu, rengi, büyüklüğü, hizalaması gibi seçenekleri değiştirebilirsiniz. Ayrıca imza içinde resim veya
bir linke köprü tanımlamak isterseniz yine menü içinden resim ekleme ve köprü ekleme seçeneklerini
kullanabilirsiniz.

Sayfa 13

Oluşturulan imzanın iletilerde kullanılabilmesi seçeneklerini belirlemek için;
1- Yeni iletilerde imza görünsün isteniyorsa resimde 1 numaralı alan için açılır kutudan kayıtlı
imza ismi seçilir.
2- Bir e-postayı yanıtlarken veya iletirken imza kullanılacaksa resimde 2 numaralı alan için yine
kayıtlı olan imza ismi seçilir.

Birden fazla imza tanımlaması yapılabildiğinden istenildiğinde yeni iletiler için farklı, yanıtlama ve
iletme e-postalarında farklı imzalar kullanabilirsiniz. Ayrıca profil üzerinde birden fazla e-posta
tanımlı ise her bir e-posta adresi içinde yine farklı farklı imzalar tanımlayabilirsiniz.

Sayfa 14

Ör: Yeni Postalar için imza

Yeni bir ileti oluşturduğunuzda resimdeki imza kullanılacaktır.

Sayfa 15

Ör: Yanıtlanan veya iletilen postalar için imza

Bir e-postayı yanıtlarken veya iletirken resimdeki imza kullanılacaktır.

Sayfa 16

Ayrıca Dosya > Seçenekler > Posta yolu takip edilerek te imza oluşturma penceresine geçiş
yapılabilir.

Sayfa 17

Adres Defteri

Posta Sayfası GİRİŞ menüsü altından Adres Defterine erişim sağlayabilirsiniz.

Adres defteri üzerinde arama kutusu kullanılarak varsayılan adres defteri üzerinde arama
gerçekleştirilir. Adres Defteri seçenekleri özel e-postalarınızı içerebildiği gibi kurumsal yapılarda
Exchange sunucuları üzerindeki kayıtlı e-posta adreslerini gösterecek şekilde yapılandırılmıştır.

Sayfa 18

Adres defteri varsayılanını değiştirmek için Araçlar > Seçenekler Menüsünü kullanabilirsiniz.

Sayfa 19

E-posta gönderirken Kime, Bilgi ve Gizli alanlara
yazılan isim yada e-posta adresinin Adres defterinde
kayıtlı olup olmadığını Adları Denetle seçeneği ile
kontrol ederken, hangi adres defterinden başlayarak
denetleyeceğini belirleyebilirsiniz. Varsayılan olarak
Genel Adres Listesi ile başla seçeneği aktif
konumdadır. Burayı “Kişi Klasörleri ile başla”
olarak değiştirilebildiğiniz gibi, “Özel” seçeneği ve
Ekle Butonu ile farklı Adres defterlerini ekleyebilir ve
sıralamasını değiştirebilirsiniz. Adres Defteri
açıldığında arama kutusuna yazılacak ismin
öncelikle hangi adres defterinde aranması gerektiği
de açılır kutu yardımı ile belirlenmektedir. Varsayılan
değeri “Otomatik Olarak Seç” tir.

E-posta Gönderimi esnasında Kime, Bilgi ve Gizli alanlarına yazdığınız isimleri Adları Denetle
yardımı ile Adres Defterinden kontrol edebilirsiniz.

Adları Denetle kullanıldığı zaman kime alanına yazılı ad soyada ait e-posta adresi Adres Defterinde
kayıtlı ise e-posta adresi otomatik olarak eklenir.

Sayfa 20

Aynı isme ait birden fazla kayıt Adres Defterinde kayıtlı ise Adres Defterinden gelen kayıtlar liste
halinde gösterilir.

Örnek olarak Ali ismi için Adları Denetle dediğiniz zaman Ali isimli tüm kayıtlar listelenir.

EKLE Seçenekleri

Oluşturacağınız bir e-posta Dosya, Resim, Grafik, Metin Kutusu, Şekiller vb. ekleri ekleyebilirsiniz.
İLETİ menüsüne Dosya, Öğe ve İmza ekleme seçenekleri çabuk erişim için eklenmiştir ancak tüm
ekleme seçenekleri için EKLE menüsünü kullanmalısınız.
Yeni bir e-posta oluştururken yada gelen bir e-posta için yanıtla/ilet seçenekleri kullanırken EKLE
seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Sayfa 21

Gelen Kutusu

Gelen e-postalar, e-posta servis sağlayıcılarının güvenlik yazılımları ile test edildikten sonra zararlı bir
içerik tespit edilirse Gereksiz e-Posta kutusuna, aksi takdirde herhangi bir kural tanımlı değil ise Gelen
Kutusu içine düşmektedir.

Yanıtla, Tümünü Yanıtla, Toplantı ile Yanıtla

Gelen e-posta için yanıtlama yapacaksanız, GİRİŞ Menüsünden ayrıca gelen e-postayı sağ tıklayarak
yada Okuma Bölmesi üstünden yanıtla seçeneği kullanabilirsiniz. Klavye kısayolu Ctrl+R dir.

Sayfa 22

Gelen e-posta için yanıtlama seçeneğini kullanıldığınızda sadece iletinin göndericisine e-posta
göndereceğiniz pencere açılır. E-postanın konusu ve alıcı adresi otomatik olarak ilgili alanlara
doldurulur.

Tümünü Yanıtla (Ctlt+Shift+R Kısayol) seçeneğine de, yanıtla seçenekleri ile aynı menülerden
erişebilirsiniz.
Tümünü Yanıtla seçeneğini kullandığınızda gelen iletide ki, Kimden ve Bilgi alanındaki tüm e-posta
adreslerine geri dönüş yapabilirsiniz.

Sayfa 23

Gelen bir e-postadan toplantı isteği oluşturmak için, Toplantıyla Yanıtla seçeneğini kullanabilirsiniz.
GİRİŞ Menüsünden (Ctrl+Alt+R Kısayol) Toplantıyla Yanıtla seçeneğine ulaşabilirsiniz.

Gelen e-posta Toplantıyla Yanıtla seçeneği ile yanıtlandığında, Kimden ve Bilgi alanındaki tüm
kullanıcılar Kime alanına eklenir.

Toplantıyla Yanıtla seçeneği ile birlikte açılan
pencerenin sağ tarafında takvim, odalar ve önerilen
toplantı saatlerini gösteren bir sütun açılır. Sunucu
üzerinde All Rooms alanı için toplantı odalarını belirten
kayıtlar girilmiş ise, toplantı salonlarının boş yada
doluluğu hakkında Outlook üzerinden bilgi alınabilir ve
gerektiğinde boş olan saatler için toplantı ayarlanabilir.

Sayfa 24

Toplantı ile yanıtlanan e-postaların alıcıları için takvim üzerinde randevu talebi gönderilir. E-posta
alıcıları gelen toplantı davetini kabul edebilir, reddedebilir, kesin olmayan yanıtı ile belirsiz cevap
verebilir veya bu toplantı için yeni bir tarih ve saat önerisinde bulunabilir.

Yanıtlar toplantı daveti gönderen kullanıcının hesabına gönderilir

İlet, Ek Olarak İlet

Gelen bir e-postayı iletmek istiyorsanız, GİRİŞ Menüsünden ayrıca gelen postayı sağ tıklayarak yada
Okuma Bölmesi üstündeki İlet seçeneğini kullanabilirsiniz. Klavye kısayolu CTRL+F

Sayfa 25

E-posta iletiminde, e-postanın konusu ve metni otomatik olarak pencere içinde ilgili alanlara
doldurulur.

E-posta içeriğini Ekli dosya şeklinde iletmek istiyorsanız GİRİŞ menüsü altından Ek Olarak İlet
seçeneğini kullanabilirsiniz.

E-postaya bağlı tüm yazışmalar Ekli dosya haline dönüşür.

Sayfa 26

Hızlı Adımlar

Seçili e-postalar için belirlenen ayarların hızlı adım seçeneklerini kullanarak yerine getirilmesini
sağlayabilirsiniz. Örneğin Yöneticinize yada çalışma ekibinize sürekli e-posta gönderimi yapıyorsanız,
hızlı adımlarda bunun için gerekli ayarlar yapıldıktan sonra tek bir seçeneği tıklayarak tüm çalışma
ekibinize veya öneticinize e-posta gönderebilirsiniz.

Hızlı Adımlarda kayıtlı seçenekler için ilk ayarlar ilk kullanımla birlikte tamamlanır. Örneğin Yöneticiye
seçeneği seçildiği zaman yöneticinin e-posta adresinin kaydedilmesini sağlayan bir pencere ekrana
gelmektedir. Bir defaya mahsus bu ayarlamalar yapıldıktan sonra hızlı adımlar seçeneğini kullanmaya
başlayabilirsiniz.
Yapılandırılan
ayarlar
istenildiğinde
düzenle
seçeneği
ile
tekrar
güncellenebilmektedir.
Yeni bir Hızlı Adım eklemek için Yeni Oluştur seçeneği kullanılır.

Yeni bir hızlı adım için bir isim belirlenir. Daha sonra açılır kutudan yeni bir eylem seçilir. Örneğin İlet,
yanıtla, tümünü yanıtla, kategorilere ayır vb. Seçilen eylem için başka bir ayar gerekli ise
seçeneklerden bu ayarlar girilir. Örneğin bir ilet seçeneği için e-posta adresi eklemek gibi. Bir hızlı
adım için birden fazla eylem ayarlanabilmektedir.

Sayfa 27

Örnek olarak tanımlanan Benim Adımım hızlı adımı için Yanıtla, İlet ve Bayrak Ekle Eylemleri bir
arada kullanılmıştır.

Hızlı adım gerçekleştirildiğinde Eylemler Sırası yerine getirilir. İlet ve yanıtla şeklinde ki eylemlerde
değişiklik yapılmadığı sürece manuel e-posta gönderim pencereleri açılır.

Sayfa 28

İstenildiği takdirde 1 dakika gecikmeli olarak e-posta eylemleri otomatik gönderilebilmektedir.

Otomatik gönderim için eylem seçeneklerinden “1 dakika gecikmeden sonra otomatik olarak
gönder” seçeneği aktif hale getirilmelidir.

Hızlı adım uygulandıktan sonra e-postalar, 1 dakika boyunca Giden Kutusunda bekletildikten sonra
otomatik olarak gönderilmektedir.
Sayfa 29

Taşı

Kayıtlı e-postalarınızı başka klasörlere taşıyabilmek için GİRİŞ menüsü Taşı seçenekleri yada e-posta
sağ tıklanarak Taşı menüsü seçeneklerini kullanabilirsiniz.

3 farklı taşıma seçeneği kullanılmaktadır. Başka Klasör seçeneği
ile e-posta bir klasörden bir başka klasöre kes-yapıştır yöntemi
ile taşınmaktadır. Klasöre Kopyala seçeneği ile birlikte epostanın bir kopyası alınarak başka klasöre taşınmaktadır.
Burada da kopyala yapıştır yöntemi kullanılmaktadır. Son olarak
ta Bu konuşmadaki İletileri Her Zaman Taşı seçeneği
kullanılmaktadır. Bu seçenek ile yine kes-yapıştır yöntemi ile eposta başka klasöre taşınmaktadır. Başka Klasör seçeneğinden
farkı, bu e-postaya bağlı olarak gelecek tüm e-postalar artık
otomatik olarak taşınmaktadır.
Taşıma işlemini fare ile yapmak için, e-posta yada e-postalar seçildikten sonra fare sol tuşu ile basılı
tutularak sürükle bırak yöntemi ile başka bir klasöre kes-yapıştır yöntemi ile taşınabilir. Ayrıca sürükle
bırak yöntemi esnasında Ctrl tuşuna klavyeden basılı tutulduğunda kopyala-yapıştır yöntemi ile epostalar taşınmaktadır.

Sayfa 30

Klasörler

E-postaların daha düzenli ve daha erişilebilir olmalarını sağlamak için Klasör seçenekleri
kullanılmaktadır. Oluşturacağınız farklı klasörlere e-postalarınızı taşıyarak daha sonra ki süreçte bu
e-postalara daha kolay erişim sağlayabilirsiniz.

KLASÖR menüsü altından Yeni Klasör butonu yada Klasör Bölmesinde fare sağ tuşu yardımı ile yeni
bir klasör oluşturulabilir. Klasör Bölmesinde hangi klasör seçili ise, yeni oluşan klasör o klasörün bir
alt klasörü olarak oluşturulur.
Örnekte mailTest ve mailTest1 Klasörleri Gelen Kutusu
oluşturulmuştur. Deneme Klasörü ise mailTest klasörünün
oluşturulmuştur.

altında
altında

Klasörler ihtiyaca göre oluşturulduktan sonra ilgili klasöre ilgili e-postalar taşınarak Outlook Posta
yönetimi daha kolay bir hale getirilebilmektedir.

Sayfa 31

Kural Ekleme

Gelen e-posta iletilerinizi düzenlemek için kurallar ekleyebilirsiniz. Dosya menüsünden Kurallar ve
Uyarıları Yönet penceresi açılabilir.

Yeni bir kural ekle diyerek sihirbazı çalıştırabilirsiniz.

Sayfa 32

Kural sihirbazı ile birlikte hazır şablonlardan bir
kural seçilebilir veya boş bir kural seçilerek bu kural
için ayarlamalar yapabilirsiniz.
Örnek olarak birisinden gelen iletileri bir klasöre
taşıma işlemini otomatik gerçekleştirmek için kural
oluşturmak,
Kural oluşturmanın birinci aşamasında “Birisinden
gelen iletileri bir klasöre taşı” şablonu seçildikten
sonra 2. Adım altı çizili değerler için ayarlama
yapılması gerekmektedir.

kişi veya ortak grup linki tıklanır. Adres defteri penceresi açılır. Buradan e-posta gönderecek olan kişi
yada gruba ait adres seçilir.

Sayfa 33

Kişi veya ortak grup için e-posta adresi seçildikten
sonra belirtilen klasörün seçilmesi gerekmektedir.

Klasör olarak mailTest klasörü seçilir ve Tamam
denilerek Kural oluşturma işleminin ikinci aşaması
tamamlanmış olur.

Kural için eklemek istediğiniz başka eylem yok ise kural bu aşamadan sonra son diyerek hazır hale
getirilebilir. Başka eylemler eklemek için ileri denilerek sihirbaz yardımı ile kuralın birinci ve ikinci
aşamasına eklemeler yapılabilir.

Sayfa 34

Kural için tüm eylemler eklendikten ve ayarları yapıldıktan sonra Son denilerek kural kaydedilir.
Kayıtlı kuralın çalışabilmesi için Kuralları Şimdi
Çalıştır seçeneği kullanılır.

Çalıştırılacak kurallar işaretlendikten sonra
çalışma klasörü ve uygulanacak hedef belirlenir
ve Şimdi Çalıştır seçeneği ile kural çalıştırılır.

Sayfa 35

Kural çalıştırıldıktan sonra kuralı karşılayan tüm iletiler ilgili klasörün altına taşınır. Bu işlemden sonra
aynı kurala uyan tüm yeni iletiler hiçbir işlem gerektirmeden otomatik olarak ilgili klasöre taşınır.

E-posta sağ tıklanıp kurallar menüsünden veya GİRİŞ menüsü altından kurallar seçeneği kullanılarak
bir e-postanın farklı bir klasöre taşınmasını sağlayan kural pratik olarak oluşturulabilir.

Sayfa 36

Etiketler

Bayrak Ekleme (izle)
Bir iletiye izleme bayraklarından birtanesi eklenerek izleme zamanı geldiğinde gerekli hatırlatmaları
otomatik almayı sağlayabilirsiniz. GİRİŞ menüsünden yada izleme yapılacak mail de bayrak simgesi
aktif hale getirilerek izleme başlatılabilir. Bayrak simgesi sağ tıklandığı zaman farklı bayraklar
seçilerek izleme için tarih verilebilmektedir. Ayrıca sesli uyarı için anımsatıcı eklenebilmektedir.

İzleme bayrağı eklenen bir ileti Görevler olarak kaydedildiğinden izleme işlemi bittiğinde
Görevlerden kaldırılması için Tamamlandı Olarak İşaretle seçeneği ile görev tamamlanmalıdır.
Anımsatıcı tarih saati belirlendikten sonra
tamam denilerek kaydedilir. Ve izleme sırasında
anımsatıcı tarih saati geldiğinde sesli uyarı ile
Görev hatırlatması sağlanabilir.

Anımsatıcı ve Bayrak eklenmiş bir iletinin görüntüsü aşağıdaki gibidir.

Sayfa 37

Arama Klasörleri

Belirli kriterlere uyan e-postaların arama klasörleri sayesinde otomatik olarak bulunmasını
sağlayabilirsiniz.
KLASÖR menüsünden veya Klasör Bölmesinde arama klasörlerini sağ tıklayarak yeni arama klasörü
oluşturabilirsiniz.

Örnek olarak İzleme için işaretlenmiş e-postaları bulan
arama klasörü oluşturulduğunda bayrak eklenmiş tüm epostaları arama klasörü bulur.
Arama klasörü içinden silinen bir e-posta tamamen
silinmektedir. Fakat arama klasörünün kendisinin silinmesi
içinde bulunan e-postaları silmez.

Sayfa 38

Temsilci Erişimi Atama

Başka kişilere kendi adınıza öğeleri alma ve değiştirme yetkisi atayabilmek için Temsilci Erişimi
yetkisi tanımlayabilirsiniz.

Sayfa 39

Takvim, Görevler, Gelen Kutusu, Kişiler ve Notlar için Temsilci izinleri belirleyebilirsiniz.

Temsilciye hangi izinlerin verildiğini belirten bir e-posta gönderimi de yine Temsilci İzinleri
penceresinden ayarlanabilir.
Temsilciye gelen e-posta bildiriminde temsilci olarak nerelere bakabileceği ve yetkisinin nelerle sınırlı
olduğu detaylı bir şekilde bildirilmektedir.

Temsilci olarak belirlenen hesap, Dosya > Aç ve Dışarı Aktar menüsü altından “Diğer Kullanıcının
Klasörünü Gör” seçeneği ile temsil edilen hesaba ait gelen kutusu e-postaları ve verilen diğer
yetkilere bağlı olarak Takvim, Görevler vb. alanlara erişim sağlamış olur.

Sayfa 40

Adres defteri üzerinden Temsilci yetkisini veren hesap adı bulunur ve tamam denilir.

Temsilci yetkisi veren hesaba ait Gelen Kutusu açılmış olur. Burada ki e-postalar yanıtla veya ilet
denildiği zaman Temsilci Yetkisi veren hesap adına şeklinde e-posta gönderimi gerçekleşir.
Aynı şekilde Dosya > Aç ve Dışarı Aktar menüsü altından “Diğer Kullanıcının Klasörünü Gör”
seçeneği kullanılarak Takvim, Görevler, Notlar ve Kişiler de görüntülenebilmektedir.

Sayfa 41

Paylaşılan Takvim

Paylaşılan Görevler

Sayfa 42

GÖNDERİLMİŞ ÖĞELER

Yeniden Gönder veya Geri Çağır

Gönderilen bir e-postanın iptal edilmesi veya üzerinde değişiklik yapılması gereken durumlarda
Yeniden Gönder veya Geri Çağır seçenekleri kullanılır. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için Exchange
hesabının olması gerekmektedir. POP yada IMAP ayarlı e-posta hesaplarında bu özellik
kullanılamamaktadır. Gönderilen bir e-postanın iptal edilmesi yada üzerinde değişiklik yapılabilmesi
için alıcısı tarafından e-postanın açılmamış olması gerekmektedir. Yani çok hızlı olmak
gerekmektedir.

Gönderilmiş Öğeler Klasörü altından üzerinde değişiklik yapılacak olan e-posta çift tıklanır. Açılan
pencerede Dosya menüsüne geçilir ve Yeniden Gönder menüsü altından “Bu İletiyi Yeniden
Gönder” seçeneği seçilir.

Sayfa 43

E-posta yeniden düzenlenip gönderildiğinde alıcı adrese tek bir e-posta iletilmektedir.

Sayfa 44

Geri Çekme işlemleri de Yeniden Gönder işlemleri ile aynı şekilde yapılmaktadır.

Gönderilmiş Öğeler altından e-posta çift tıklanır. Dosya menüsüne geçilir ve Yeniden Gönder
menüsü altından “Bu İletiyi Geri Çek” seçeneği seçilir.

Sayfa 45

Yeni bir pencere açılır. Bu iletinin okunmamış kopyalarının silinmesini yada okunmamış kopyaları silip
yerlerine başka bir iletinin eklenmesini sağlayabilirsiniz.

Gönderilen e-postanın okunmuş kopyaları
üzerinde herhangi bir değişiklik ve geri çekme
işlemi gerçekleştirilemez.

Otomatik Arşivleme

Belli bir tarihten daha eski e-postaların otomatik olarak arşivlenmesini sağlamak için Otomatik
Arşivleme kullanabilirsiniz.
KLASÖR menüsü altından Otomatik Arşivleme ayarları belirlenmektedir.

Otomatik Arşivleme için varsayılan ayarlar kullanılabileceği gibi
özelleştirilmiş ayarlar kullanılarak ta Otomatik Arşivleme
başlatılabilir.

Sayfa 46

Otomatik Yanıt Gönderme

Dosya menüsü Otomatik Yanıtlar seçeneği ile e-postalarınıza cevap veremeyeceğiniz durumlar için
otomatik yanıtlama iletileri oluşturabilirsiniz.

Kuruluşunuzun dışındaki herkes için otomatik yanıtlar oluşturup kuruluşunuz içine açık tutabilirsiniz.
Yada kuruluş içinde kullanmak için otomatik yanıtlar verebilirsiniz.

Sayfa 47

Kişisel Veri Dosyası Oluşturma

Denetim Masası > Kullanıcı Hesapları > Posta (32 Bit) yolu kullanılarak veri dosyası oluşturma
penceresini açabilirsiniz.

Veri dosyaları penceresinde profillerinize ait Outlook Offline Folder File (.ost) dosyaları
bulunmaktadır. Bu dosyalar e-posta hesapları ile birlikte kurulmaktadır.

Ekle Menüsü ile Veri Dosyasının kaydedileceği pencere açılır. Bu yer standart olarak kullanıcı profili
altında gizli bir dizindedir. İstenildiği takdirde başka bir dizine kaydedilebilir.

Sayfa 48

Outlook veri dosyasını Outlook üzerinde kullanabilmek için Outlook Dosya menüsü > Aç ve Dışa
Aktar sekmesi altından Outlook Veri Dosyası Aç seçeneği ile dosya aç penceresi açılır.

Outlook veri dosyası kaydedildiği dizin içinde bulunur ve tamam denilere Outlook içinde açılması
sağlanır.

Sayfa 49

Outlook Veri Dosyası altında istenildiği kadar klasör oluşturulabilir ve e-posta klasörlerinizde tutulan
kayıtlı iletileriniz Outlook veri dosyası içine taşınabilmektedir. Outlook veri dosyası ile e-postalarınızı
bilgisayar üzerine yedekleyebilirsiniz. Kes-yapıştır yöntemi ile Outlook Veri Dosyası içine alınmış epostalara sadece yedekleme işleminin yapıldığı bilgisayar ve Outlooktan erişilebilir. Web arayüzü ile
e-postalarınıza erişim sağlıyorsanız Outlook Veri Dosyasındaki e-postalara web arayüzden erişim
sağlanamamaktadır.

Sayfa 50

GÖRÜNÜM

GÖRÜNÜM menüsü seçenekleri kullanılarak Klasör Bölmesi, Okuma Bölmesi, İleti Önizleme,
Yapılacaklar Çubuğu görünümleri tamamen değiştirilebilir.
Standart Görünüm

Özelleştirilmiş Görünüm

Sayfa 51

Takvim

TAKVİM
Takvim sayesinde Randevu ve Toplantılar planlayabilir ve bunları istediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz.
Ayrıca davet edildiğiniz Toplantı ve Randevu kayıtlarını takviminize kaydedebilirsiniz.
Sayfa 52

TAKVİM GÖRÜNÜMÜ

GİRİŞ menüsü altında Düzenle panelinden Takviminize ait görünüm seçeneklerini değiştirebilirsiniz.

Gün Görünümü ile bir günlük takviminizi saat aralıkları ile görebilirsiniz.

Çalışma Haftası Görünümü ile takvim ayarlarında belirlenmiş çalışma günleri ve bu günler için saat
dilimlerini görebilirsiniz.

Hafta Görünümü ile haftanın 7 gününü ve bu 7 gün için saat dilimlerini görebilirsiniz.

Sayfa 53

Ay Görünümü ile bir aya ait tüm günleri görebilirsiniz.

Zamanlama Görünümü ile takvimi dikey görünümde görebilirsiniz. Birden fazla takvim seçildiğinde
bu seçenek daha kullanışlı olmaktadır.

Ayrıca sol panel üzerindeki takvimden sadece fare ile seçtiğiniz günleri de görebilirsiniz.

Sayfa 54

Yeni Randevu

GİRİŞ menüsü Yeni paneli üzerinden randevu oluşturabilirsiniz.

Randevu için bir konu belirleyip, randevu konumu başlangıç ve bitiş saatini ekleyerek randevuyu
kaydedebilirsiniz.

Randevuya katılımcı davet ederek bu randevuyu bir toplantı haline dönüştürebilirsiniz.

Sayfa 55

Aynı periyotta yinelenen randevularınız için Yinelenme ekleyebilirsiniz.

Yineleme dönemlerini Günlük, Haftalık, Aylık veya Yıllık olarak belirleyebilir, seçilen dönem içinde kaç
defa ve hangi tarihlerde yineleme yapılacağını belirleyebilir ayrıca ne kadar süreyle yineleme
yapılacağını tanımlayabilirsiniz.

E-posta oluşturma ile aynı olarak EKLE ve METNİ BİÇİMLENDİR menülerini kullanarak randevu
metninizi zenginleştirebilirsiniz.

Sayfa 56

Yeni Toplantı

Toplantı planlarınızı takvim üzerinde oluşturabilir ve katılımcı davet edebilirsiniz.

Randevudan farklı olarak Toplantının yapılacağı odayı ekleyebilirsiniz. Odalar sunucu üzerinde All
Rooms alanına kaydedilmiş tüzel toplantı e-posta hesaplarıdır. Oda hesapları aracılığı ile toplantı
odalarının doluluk boşluk durumları otomatik olarak kontrol edilebilmektedir. Sunucu üzerinde
toplantı odalarına ait kayıtlar oluşturulmamışsa bu alan kullanılmadan toplantı planı
hazırlayabilirsiniz.

Sayfa 57

Takvim Aç Seçenekleri

Adres Defterinden aç seçeneği ile açılan takvim üzerinde yetkiniz yoksa sadece takvim üzerindeki
meşgul durumlarını görebilirsiniz.
Oda Listesinden seçeneği ile All Rooms hesaplarına ait takvimleri açabilirsiniz.
İnternet’ten seçeneği ile bir web arayüzünde yayın yapan .ics uzantılı bir takvimi ekleyebilirsiniz.
Ayrıca Paylaşılan takvimi aç diyerek sizin için paylaşım izni verilmiş bir takvimi açabilirsiniz.

Açtığınız takvimler üzerinde yetkilendirilmediyseniz kayıtları güncelleyemez ve yeni kayıt
ekleyemezsiniz.

Takvim Paylaşma

Takvimi E-Postayla Gönder

Bir .ics dosyası oluşturarak takvim üzerindeki istediğiniz tarihlere ait kayıtları e-posta ekli dosyası
olarak gönderebilirsiniz.

Sayfa 58

E-posta ile gönderim için takvim ayrıntılarını belirleyebilirsiniz.

Takvim İzinleri

Takvim izinleri vererek paylaştığınız takvim üzerinde başka kullanıcıların düzenleme yapmalarını yada
sadece görmelerini sağlayabilirsiniz.

Ekle seçeneği ile takviminiz üzerinde yetkili olacak
hesap Adres Defteri üzerinden seçilir ve hesabın izin
düzeyi belirlenir.

Sayfa 59

Takvimi Paylaş

Takviminizi görme yetkileriyle paylaşmak için sadece Takvimi Paylaş seçeneği yeterli olacaktır. Takvim
üzerinde düzenleme yetkisi takvim izinleriyle verilmektedir.

Takvim paylaş seçenekleri sadece uygunluk, sınırlı ayrıntılar ve tüm ayrıntılar olmak üzere üç farklı
şekilde yapılmaktadır.

Paylaşılan Takvimi Açma

Paylaşılan takvimi aç seçeneği ile Adres Defteri üzerinden paylaşımı yapan hesap adı seçilir.

Sayfa 60

Paylaşılan Takvim Grubunun altında ilgili takvim açılır.

Sayfa 61

Kişiler

KİŞİLER
Kişilerinize ait e-posta ve telefonları hatırlamak yerine hepsini tek bir alanda saklamanıza olanak
sağlar.
Sayfa 62

Yeni Kişi Ekleme

GİRİŞ menüsü altından yeni bir kişi ekleyebilirsiniz.

Açılan pencereden istenilen tüm alanlar doldurulduktan sonra yeni bir kişi daha eklenecekse Kaydet
ve Yeni seçeneği ile boş bir kişi penceresi açılır. Yeni bir kişi oluşturulmayacaksa Kaydet ve Kapat
ile yeni kişi penceresinden çıkılır.

Bilgisayarınıza kayıtlı kişi resmini resim alanını tıklatarak ekleyebilirsiniz. Kişi için oluşturulan
kartvizitle ilgili görselliği de istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Sayfa 63

Bunun için menüden Kartvizit seçeneğini kullanabilirsiniz.

Kartvizit üzerinde nelerin görünmesi gerektiği belirlenebilir. Kartvizit arka plan resmi değiştirilebilir.
Kartvizitin görselliği açılan bu pencere ile tamamen değiştirilebilir.

Sayfa 64

Yeni Kişi Grubu Oluşturma

Toplu e-posta göndermenin en kolay yöntemi, kişileri bir grup içinde toplamaktır. Yeni Kişi Grupları
oluşturarak toplu e-posta gönderimlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.
GİRİŞ menüsü altında yeni panelinden Yeni Kişi Grubu seçeneği ile grup oluşturabilirsiniz.

Kişi grubuna Outlook Kişilerinden, Adres Defterinden veya Yeni Kişi oluşturularak eklenmektedir.

Pencere
içinden
eklemek
istediğiniz kişilerin hepsini seçip
Tamam diyerek grup üyelerini
ekleyebilirsiniz.

Sayfa 65

Görünüm

Eklediğiniz Kişiler ve Kişi Grupları listenizde aşağıdaki gibi görünür. Bu görünüm Kişiler
görünümüdür.

Görünüm için ayrıca Kartvizit, Kart, Telefon ve Liste görünümleri de bulunmaktadır.

Kişileri Paylaş Seçenekleri

Kişileri e-posta gönderim yoluyla yada paylaştırma yöntemi ile paylaşabilirsiniz.
Kişiyi ilet seçeneği ile kişi kartvizitini veya Outlook kişi
görünümünü e-posta yoluyla gönderebilirsiniz.

Sayfa 66

Kişileri Paylaş

Kişileri paylaşmak için GİRİŞ menüsünden Kişileri Paylaş seçeneğini kullanabilirsiniz.

Kişiler Klasörü İzinleri

Kişiler klasörünü sağ tıklayıp özellikler diyerek Kişilerinize tam yetkili erişim hakkı verebilirsiniz.

Sayfa 67

Takvim paylaşımı ile aynı şekilde Kişilerde de Ekle menüsü
ile Adres Defterinden Kişi veya Kişiler eklenir. Daha sonra
izinler panelinden gerekli yetkilendirmeler yapılır.

Paylaşılan Kişileri Aç
Yetkilendirildiğiniz
ekleyebilirsiniz.

ölçüde

sizinle

paylaşılan

kişileri

görebilir,

düzenleyebilir,

yeni

kişiler

Adres Defterinden, sizinle takvimi paylaşan hesap bulunur.

Sayfa 68

Özel Kişi

Kişiler Listenize kaydettiğiniz özel kişileriniz varsa ve kişi grubunu paylaşıyorsanız, paylaşımda
bulunduğunuz hesabın size ait özel kişileri görmesini engelleyebilirsiniz.
Kişi seçili iken GİRİŞ menüsü altından Özel seçeneğini seçmeniz kişiyi paylaşım ortamlarında
gizleyecektir.

Sayfa 69

Görevler

GÖREVLER
E-posta ilen görevleri takip edebilmek veya kendiniz yeni görevler oluşturarak işlerinizi daha planlı
bir şekilde yapabilirsiniz.
Sayfa 70

Yapılacaklar Listesi

E-posta iletilerinizde bayrak ekleyerek izlemeye aldığınız işleriniz Görevler Penceresinde
Yapılacaklar Listesi altında tutulmaktadır.

Görevler

Yapılacaklar Listesi
planlayabilirsiniz.

haricinde kendiniz görevler

ekleyebilir

bu

görevlere göre işlerinizi

GİRİŞ menüsü altından Yeni Görev seçeneği ile görev oluşturabilirsiniz.

Yeni görev için öncelik atayabilir, anımsatıcı ekleyebilirsiniz. Oluşturulan bir görev için Görev Ata
denilerek başka birisine bu görevi gönderebilirsiniz.

Sayfa 71

SEÇENEKLER

Dosya menüsü Seçenekler yolu ile Outlook ayarları ile ilgili pencereye erişebilirsiniz.

Tüm Outlook menülerinin ayarlarını değiştirebilirsiniz. Örneğin takvim ayarları ile çalışma saatlerinin
belirlenmesi, haftanın ilk gününün seçilmesi, Posta ayarları ile varsayılan yazı stillerinin değiştirilmesi.

Sayfa 72

