
MS Outlook 2003 

MEB e-Posta Hesaplarının Outlook ile kullanımı için hazırlanmıştır. 
Eskişehir MEBBİS-İlsis ( http://eskisehir.meb.gov.tr ) 

1/24 

 

 
İçindekiler 

 
1. Giriş......................................................................................................... 2 

2. Outlook Programına Giriş........................................................................... 3 

3. Hesap Ekleme...........................................................................................4 

4. Gelen Kutusu............................................................................................ 6 

5. Araçlar-Seçenekler ....................................................................................6 

6. Posta Kurulumu - Gönder/Al ...................................................................... 7 

7. Posta Biçimi – İmza...................................................................................8 

8. Adres Defteri .......................................................................................... 10 

9. Kişi Ekleme............................................................................................. 13 

10. Kişi Silme ............................................................................................... 15 

11. Dağıtım Listesi ........................................................................................ 15 

12. Veri Dosyası Yönetimi.............................................................................. 17 

13. Veri Dosyası Eklemek .............................................................................. 18 

14. Veri Dosyası Silmek................................................................................. 19 

15. Posta Teslim Konumu Değiştirmek............................................................ 20 

16. Al ve Ver (Dışarı Vermek) ........................................................................ 20 

17. Al ve Ver (Dışarıdan Almak) ..................................................................... 22 

18. Sorular / Cevaplar................................................................................... 24 

 



MS Outlook 2003 

MEB e-Posta Hesaplarının Outlook ile kullanımı için hazırlanmıştır. 
Eskişehir MEBBİS-İlsis ( http://eskisehir.meb.gov.tr ) 

2/24 

 

 

1. Giriş 
 
Bilindiği üzere Bakanlığımız tarafından tüm resmi ve özel kurumlarımıza POP3 des-

tekli e-posta hesabı tahsis edilmiştir. Bu hesabı web tabanlı olarak kullanabileceğiniz gibi 
Outlook vb. gibi e-posta istemci bir programla da kullanabilirsiniz. E-posta istemci bir 
program kullanmak size bazı avantajlar sağlayacaktır. 

Web tabanlı kullanımda gelen postaları okumak istediğiniz anda internete bağlı ol-
mak, kota aşımına uğramamak için okuduktan sonra ise silmek ve çöp kutusunu boşalt-
mak zorunda kalırsınız. 

E-Posta istemci program ise bilgisayar başında olmasanız bile, adınıza gelen posta-
ları bilgisayarınıza indirir ve kota aşımına uğramamanız için sunucudaki postalarınızı siler. 
Böylece internete bağlı değilken bile postalarınızı okuyabilir, hatta internet bağlantısı sağ-
landığı anda gönderilmek üzere giden kutusuna bırakabilirsiniz. Bilgisayarınıza indirilmiş 
postalar sayesinde e-posta arşivine de sahip olur ve taşınabilir bellek sayesinde yedekle-
yebilir ve taşıyabilirsiniz. 

Bakanlığımız sistem yöneticileri de e-posta istemci program kullanılmasını önermek-
tedir. 

Adınıza tahsis edilmiş olan resmi e-posta hesabının şifre güvenliğinden, gelen pos-
taları zamanında okumaktan, kotanızı her zaman boş tutmaktan sorumlusunuz.  

İnternet tarayıcınız ile http://mail.meb.k12.tr adresine bağlanınız. Aşağıdaki ekran 
karşınıza gelecektir. Bu ekranda açıklamalar ve Outlook kullanımı için gerekli ayarlar bu-
lunmaktadır. 

 

 
 

Web Tabanlı Kullanım İçin İlk Ekran 
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2. Outlook Programına Giriş 

 
Outlook programına giriş için Başlat-Programlar-Microsoft Office-Microsoft Office 

Outlook 2003 kısayoluna veya kendi oluşturduğunuz kısayolunuza tıklatınız. 
 

 
 

MS Outlook Programına Giriş 
 
 
 

İlk defa çalıştırıyor ise-
niz Outlook başlangıç sihirbazı 
ekranı gelecektir. 

 
Daha önce Outlook 

programına girmiş iseniz bu 
ekran gelmeyecektir. 

 

 

 
 

Outlook 2003 Başlangıç Sihirbazı 
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3. Hesap Ekleme 

 

e-Posta iletisi almak, 
göndermek istiyorsanız bir e-
Posta Hesabı eklemelisiniz. 

Ekrandaki Evet seçe-
neği ile devam edebilirsiniz. 

Bu ekranda Hayır se-
çeneği ile de devam edebilir, 
sonraki ekranda görüldüğü 
gibi sonradan da e-Posta he-
sabı ekleyebilirsiniz. 

 

 
 

Outlook 2003 Başlangıç Sihirbazı 

İlk açılışta sihirbaz ile 
e-Posta Hesabı eklememiş 
iseniz sonradan Araçlar-
E~Posta Hesapları komutu 
ile de ekleyebilirsiniz. 

 
 

Yeni Hesap Ekleme Başlangıcı 
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Bakanlığımız tarafından 
tüm resmi ve özel kurumları-
mıza tahsis edilmiş olan 
kurumkodu@meb.k12.tr bi-
çimindeki e-Posta hesapları 
için sunucu türü POP3 seçil-
melidir. 

 
 
 

Ekranda görüldüğü gibi 
bilgilerinizi giriniz. 

Diğer Ayarlar ekra-
nında MEB sunucuları için 
ayar 2009 Yılı Eylül ayında 
gerekli kılınmıştır. Buna göre 
“Diğer Ayarlar–Gelişmiş” sek-
mesinde Giden Sunucusu 
(SMTP) Bağlantı Noktası Nu-
marası 587 yapılmalıdır. 

 
Hesabınızın doğru ku-

rulup kurulmadığını Hesap 
Ayarlarını Sına düğmesine 
tıklatıp sınayabilirsiniz. 

 
 

Hesap Bilgileri Girişi 
 

Hesap bilgileri sınan-
mış ve sonuçlar normaldir. 

Sonuçlarda hata iletisi 
alınırsa, internet bağlantınız 
veya sunucudan kaynaklanı-
yor olabilir. Daha sonra tekrar 
denemelisiniz. 
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4. Gelen Kutusu 
Bu görünümde gelen iletileri çeşitli görünümlerde izleyebilirsiniz. Görünüm menü-

sündeki seçenekleri ayarlamak suretiyle değişik görünümler elde edebilirsiniz. Resimdeki 
örnekte Gezinti Bölmesi, Geçerli Görünüm Bölmesi ve Okuma Bölmesi (Sağda) görüntü-
lenmektedir. 

 

 
 

Gelen Kutusu Görüntüleniyor 
 

5. Araçlar-Seçenekler 
 

Araçlar menüsündeki Seçenekler 
komutu ile birçok ayar yapabilirsiniz. 

Seçenekler 6 sekmede toplanmıştır. 
Tercihler sekmesinde önerilen bir ayar 
yoktur. 

Ayarlamanızda fayda görülen diğer 
seçenekler aşağıda açıklanmıştır. 
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6. Posta Kurulumu - Gönder/Al 

 

Bu sekmede bulunan 3 düğmeyi de 
kullanmanız gerekebilir. 

E-Posta Hesapları düğmesine tık-
latıp varolan hesap ayarlarınızı gözden geçi-
rebilir ve parola, sunucu, görünen adınız 
değişikliklerini güncelleyebilirsiniz. 

Veri Dosyaları düğmesi ile veri 
dosyası yönetimi yapabilir, veri dosyanızın 
yerini ve adını değiştirebilirsiniz. Bu konu 
ileri sayfalarda ayrıca açıklanacaktır. 

Gönder/Al düğmesi ile ayar yap-
manızda fayda vardır. 

 

 
 
 

Örnek Gönder/Al ayarı sağda gö-
rünmektedir. 

Görünen ayara göre Outlook prog-
ramı açık iken her 5 dakikada bir e-posta 
sunucunuz denetlenecek, gelen posta varsa 
alınacak ve giden posta varsa gönderilecek-
tir. 

İnternet bağlantınız yoksa bu ayar 
sebebiyle hata iletileri alırsınız. Bu durumda 
sık sık hata iletileri almamak için Outlook 
programını kapatabilirsiniz. Ancak bilgisayar 
başında değilseniz veya kullanmıyor iseniz 
programı kapatmaya gerek yoktur. Çünkü 
internet bağlantısı kurulduğu anda yine 
otomatik Gönder/Al işlemi başlayacaktır. 
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7. Posta Biçimi – İmza 

 
Bu sekmede ileti düzenleyici prog-

ramı ve ileti biçimini seçebilirsiniz. 
Resimdeki örnekte ileti metni düzen-

leyicisi olarak MS Word programı seçilme-
diğinden Outlook kendi metin düzenleyicisi 
kullanılacaktır. 

HTML biçiminde metinleri kendiniz 
biçimlendireceğiniz gibi varsayılan ileti ör-
neğinde seçeceğiniz şablondaki biçimler de 
kullanılabilir. 

İletinizi alacak alıcıların e-Posta gö-
rüntüleyicileri de aynı biçimleri destekleme-
lidir. Desteklediğinden emin değilseniz ileti-
lerinizi Düz Metin olarak gönderiniz. 

İletilerinizde imza kullanmanız alıcıla-
rın sizi daha kolay tanımalarını ve yerleşim 
yeri adresiniz, telefonunuz gibi diğer bilgile-
ri de edinmelerini sağlar. 

Resimde EsMeM adlı imza kullanıla-
cağı anlaşılmaktadır. Bu imza aşağıdaki gibi 
oluşturulmuştur. 

 

 
 
 

 
İmza örneğiniz yoksa İmzalar düğ-

mesine tıklatıp oluşturunuz. 
İmzalar düğmesine tıklattığınızda 

varsa imzalarınızın listesi görünür. 
Yeni düğmesine tıklatınız. 
 

 

 

 



MS Outlook 2003 

MEB e-Posta Hesaplarının Outlook ile kullanımı için hazırlanmıştır. 
Eskişehir MEBBİS-İlsis ( http://eskisehir.meb.gov.tr ) 

9/24 

 

 

Yeni imzanız için bir ad giriniz ve 
İleri düğmesine tıklatınız. 

 

 

İmza olarak kullanacağınız metni ya-
zınız ve biçimlendiriniz. 

Son düğmesine tıklattığınızda imza 
düzenleme işleminiz bitmiştir. 

 

 

Oluşturduğunuz imza ve önizlemesi 
görüntülenir. 

İsterseniz yeni başka imzalar oluştu-
rabilirsiniz. 
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Yeni ve yanıtlanan iletilerde imza hazır gelecektir. Ayarınıza göre resimde belirtilen 

düğme ile imza ekleyebilir veya imzalarınız arasından bir başka imza seçebilirsiniz. 
 

 
 
 

8. Adres Defteri  
MS Outlook programında Kişiler klasörü adres defteri olarak kullanılmaktadır. Bu 

klasörün altında yeni alt klasörler oluşturulabilir. 
Kişiler klasörünün adres defteri olarak kullanılması için aşağıdaki ayarların yapılmış 

olması gerekir. Bu ayarlar zaten varsayılan olarak yapılmış durumdadır. Fakat dışarıdaki bir 
dosyadan veri aldığınız zaman veya adres defterinde aldığınız kişileri göremediğiniz zaman 
kontrol ediniz ve düzeltiniz. 

 

Araçlar menüsünde 
E-Posta Hesapları komu-
tunu tıklatınız. 

Resimdeki gibi Adres 
Defterini Görüntüle veya 
Değiştir seçeneği ile de-
vam ediniz. 
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Seçili olan Outlook Adres 
Defteri için Düzenle düğmesi-
ne tıklatınız. 

 

 

Adres defteriniz kulla-
nımdadır.  

Kişiler klasöründe bulu-
nan kayıtlarınızı adres defterin-
de görüntüleyebileceksiniz. 

 

Adres defteriniz kulla-
nımda değildir. 

Kişiler klasöründe kayıt-
larınız varsa bile adres defte-
rinde görüntüleyemezsiniz. 
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Kullanımda adres defteriniz yok ise 
Kişiler veya alt klasörlerini adres defteri 
olarak ayarlamalısınız. 

Kişiler klasörüne sağ tıklatınız ve 
Özellikler komutunu veriniz. 

Outlook Adres Defteri sekmesinde 
resimde görülen Bu Klasörü Elektronik 
Posta Adres Defteri Olarak Görüntüle 
seçeneğini onaylayınız. 

 

 

 
Yeni ileti oluşturduğunuzda aşağıda görüldüğü gibi Kime düğmesine tıklattığınızda 

kişileri eklemek üzere Adres Defteri (Adları Seç) formu açılacaktır. 
 

 
 

Listeden istediğiniz adları seçerek Kime, Bilgi veya Gizli düğmelerine tıklatınız. 
Seçtiğiniz adresler ilgili alanlara eklenecektir. 
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9. Kişi Ekleme 

Kişiler klasörü seçili iken Yeni düğmesine tıklatınız. 
 

 
 
 
Aşağıdaki gibi kişi ekleme formu açılacaktır. 
Tam Adı, E-Posta, Şirket gibi alanlara veri girişi yapınız. 
Kaydet düğmesine tıklatıp yeni kişi kaydına geçiniz veya başka kişi eklemeyecek 

iseniz Kaydet ve Kapat düğmesi ile çıkış yapınız. 
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Kişiler klasörü adres defterinde bulunan kayıtlarınızı görüntülemektedir.  
Görüntüleme Kategoriye Göre olarak seçilmiştir. İsteğinize uygun (Şirkete Göre, 

Konuma Göre gibi) başka görünümler de mevcuttur.  
 

 
 
 
 

Görünüm menüsündeki komutu ile seçtiğiniz her görünümü özelleştirebilirsiniz. Sa-
dece istediğiniz alanları görüntüleyebilir, istediğiniz alanlara göre gruplandırma yapabilirsi-
niz.  
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10. Kişi Silme 

Artık geçersiz olan kişileri adres defterinden silebilirsiniz. 
Silmek istediğiniz adresleri seçiniz, Sil düğmesine tıklatınız veya klavyeden Delete 

tuşuna basınız. 
Sildiğiniz kişileri eğer varsa Dağıtım Listelerinden de silmelisiniz. 
 

 
 

11. Dağıtım Listesi 

Kategori, Şirket veya Bölge gibi değişik 
amaçlı dağıtım listeleri oluşturmanız, e-posta 
iletinizi daha çabuk hazırlamanızı sağlar. 

Böylece birçok kişi kaydını tek kayıt altın-
da toplamış olursunuz. 

Yeni düğmesini genişleterek Dağıtım 
Listesi komutunu tıklatınız. 
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Dağıtım Listesi oluşturmak için; 
 
Dağıtım Listesi adını yazınız. 
Üyeleri Seç veya Yeni Ekle düğmeleri ile listeye kişileri ekleyiniz. 
Listeniz tamamlandıktan sonra Kaydet ve Kapat düğmesi ile kaydedip çıkınız. 
 

 
 

 
 
Dağıtım Listeleri listede kalın yazı ile görünür. 
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Aşağıdaki resimde daha önce oluşturulmuş dağıtım listelerine e-posta gönderilmek 

üzere olduğu görünmektedir. 
 

 
 

12. Veri Dosyası Yönetimi 

MS Outlook programı gelen ve gönderilmiş posta iletileri, kişiler, görevler ve notlar 
gibi içerdiği tüm verileri saklamak üzere veri dosyası kullanır. Veri dosyası bulunmayan 
program çalışamaz. Bu dosya programa ilk giriş esnasında otomatik olarak oluşturulur. 
Genellikle adı Outlook.PST olup program tarafından varsayılan özel bir klasör içinde oluş-
turulmuştur. Ancak daha sonra adı ve yeri değiştirilebilir. 

Veri dosyanızın yerini ve adını bilmeniz önemlidir. Böylece dosyanızı her gün başka 
ortama (örneğin; taşınabilir belleğinize) kopyalayıp yedekleme yapmış olursunuz. Veri 
dosyanız Outlook programı içinde yaptığınız tüm çalışmalarınızı içermektedir. Taşınabilir 
belleğinize kopyaladığınız veri dosyanızı, başka bilgisayarlarda (internet bağlantısı olmasa 
bile) Outlook programı ile kullanabilir, geçmiş tüm kayıtlarınıza göz atabilirsiniz. 

Veri dosyanızın adı ve kolayca ulaşılabilecek yerini değiştirmek için Veri Dosyası Yö-
netimi komutu kullanılır. 

Dosya menüsünde Veri Dos-
yası Yönetimi komutunu tıklatınız. 

Mevcut veri dosyasının adı, 
dosya adı görüntülenir. Dosya adı bil-
gisinde konum bilgisi de yer almakta-
dır. Resimde; 

Veri dosyası adı Kurs’tur. 
Konumu C:\Kurs\Ornekler\ 

klasörüdür. 
Veri dosyası Kurs.PST’dir.  
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13. Veri Dosyası Eklemek 

Tek bir veri dosyası yerine daha çok sayıda veri dosyası ile çalışmak mümkündür. 
Yeni bir veri dosyası oluşturmak için yukarıdaki formda Ekle düğmesini tıklatınız. 

 
 
 
 

Yeni dosyanızın türü-
nü seçiniz. Eski sürüm 
Outlook programı ile de kul-
lanmak isterseniz Outlook 
97-2002 Kişisel Klasörler 
Dosyası (.pst) seçmelisiniz. 

 

Veri dosyanızın yerini 
ve adını belirleyiniz. Resimde 
Belgelerim klasörü içindeki 
Ornekler klasöründe e-Okul 
adında oluşturulacağı gö-
rülmektedir. 

 

 
 
 
 
 



MS Outlook 2003 

MEB e-Posta Hesaplarının Outlook ile kullanımı için hazırlanmıştır. 
Eskişehir MEBBİS-İlsis ( http://eskisehir.meb.gov.tr ) 

19/24 

 

 
Kurs ve e-Okul adlı 2 adet veri dosyası bulunduğu görülmektedir. Veri dosyalarında 

bulunan klasörler arasında öğe taşıma ve kopyalama yapabilirsiniz. Kurs içindeki Gelen 
Kutusundaki iletiler Kurs.PST, e-Okul içindeki Gelen Kutusundaki iletiler de e-Okul.PST 
dosyasında saklanmaktadır. 

Gerek gördüğünüzde veri dosyalarınızın sayısını artırabilirsiniz. 
 

 
 

14. Veri Dosyası Silmek 

 

Veri Dosyası Yönetimi komu-
tunu tıklatınız. 

Silinecek veri dosyasını seçiniz. 
Kaldır düğmesini tıklatınız.  
Posta Teslim Konumu olarak 

belirlenmiş dosya silinemez, diğerleri 
silinebilir. 
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15. Posta Teslim Konumu Değiştirmek 

Varsayılan posta teslim konumu olarak belirlenmiş dosya silinemediğinden, öncelikle 
teslim konumu olarak başka dosya belirlenmelidir. 

Bu dosyayı belirlemek için Araçlar-E-Posta Hesapları-Var Olan E-Posta He-
saplarını Görüntüle ve Değiştir komut sırasını veriniz. 

Aşağıdaki formda teslim konumu olarak başka dosya belirleyiniz. 
 

 
 
 

16. Al ve Ver (Dışarı Vermek) 

Outlook veri dosyasını kopyalamak, kısaca tüm verileri dışarı vermek sayılabilir. 
Çünkü bu dosyada Outlook programında depoladığınız tüm iletiler, kişiler ve diğer klasör-
lerdeki kayıtlar bulunmaktadır. 

Tüm klasörler yerine sadece belirli klasörleri dışarı vermek isteyebilirsiniz. Bu du-
rumda dosya menüsündeki Al ve Ver komutu kullanılır. 

 
Örnek olarak Kişiler klasöründeki kayıtları dışarı verelim. 
Dosya menüsünde Al ve Ver komutunu tıklatınız. 
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Oluşturulacak dosya 
türü seçiniz. Listeden anlaşı-
lacağı üzere çok sayıda dos-
ya türü desteklenmektedir. 

 

İçinden öğe verilecek 
klasörü seçiniz. Varsa alt 
klasörleri de listeye ekleyebi-
lirsiniz. 

 

Hedefi belirleyiniz. 
Resimden anlaşılacağı üzere 
verilecek olan dosya Masa-
üstünde Kişilerim.PST adlı 
dosya olacaktır. 
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Son düğmesine tıkla-
tıldığında verme işlemi ta-
mamlanacaktır. 

Masaüstündeki Kişile-
rim.PST dosyası başka bilgi-
sayarlarda Outlook programı 
içine alınabilir. 

 

 
 

17. Al ve Ver (Dışarıdan Almak) 

Başka bilgisayar ortamlarında dışarı verilmiş ve size ulaşmış dosyaları Outlook prog-
ramınıza yüklemek için de aynı komut kullanılır. 

Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da tüm kurumlarımızın ve şubelerimizin 
adres listesi zaman zaman güncellenerek internette yayınlanmaktadır. 

 
Örnek olarak yayınlanmış olan Kişilerim.PST dosyasını dışarıdan alalım. 
 
Dosya menüsünde Al ve Ver komutunu tıklatınız. 
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Alınacak dosya türünü 
seçiniz. Listeden anlaşılacağı 
üzere çok sayıda tür destek-
lenmektedir. 

 

Kaynak dosyanın bu-
lunduğu konumu ve dosyayı 
Gözat düğmesi ile seçiniz.  

 

Kaynak dosya yapısı 
görüntülenecektir.  

Kaynak dosya içinde 
bulunan klasörü seçiniz. 

Son düğmesine tıklat-
tığınızda işlem tamamlanacak-
tır. 
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18. Sorular / Cevaplar 
 

1. MEB e-Posta hesabımızı Outlook programına kurmak zorunlu mudur? 

E-Posta hesabınızı Outlook programına kurmak zorunlu değildir. Web tabanlı olarak 
ta kullanılabilir. Ancak, kota sorununu ortadan kaldırmak, gelen iletilerinizi otomatik olarak 
kendi bilgisayarınızda depolamak, internet bağlantısı olmadığı zamanlarda bile eski iletile-
rinizi incelemek, veri dosyasını kopyalamak suretiyle kolaylıkla yedekleme yapmak, kulla-
nışlı bir adres defterine sahip olmak gibi birçok avantaja sahip olacağınızdan kurulması 
önerilir. 

 
2. MEB e-Posta hesabı birden fazla bilgisayara kurulabilir mi? 

E-Posta hesabınızı birden fazla bilgisayarda Outlook programına kuracak olursanız, 
e-posta iletileri sadece bir bilgisayara gelir ve diğerlerine gelmez. Hangi bilgisayara gele-
ceği de garanti edilemez. Böylece gelen e-posta iletileriniz farklı birkaç bilgisayarda depo-
lanmış olacağından, eski iletilerinizi aramak ve bulmak zor olur. Eski iletilerinizi saklamak 
gibi bir sorununuz yok ise birkaç bilgisayara kurabilirsiniz. Merkezi e-Posta ileti arşivine 
sahip olmak isterseniz, tek bilgisayara kurmanız önerilir. 

 
3. Kota sorunu nedir? 

Her e-posta iletisinin e-posta sunucusunda kapladığı bir büyüklük vardır. Sunucuda 
hesabınız için ayrılan büyüklüğe Kota denir. Sunucudaki iletileriniz silinmediği takdirde 
zamanla kotanız dolacak, kaydetme yeri kalmayacağından yeni gelen iletileri alamayacak-
sınız. Hesabınızı web tabanlı kullanırken, iletilerinizi düzenli olarak silmezseniz kotanız do-
lacaktır. 

Outlook gibi bir e-Posta istemci kullanırsanız kota sorunu yaşamazsınız. Çünkü ge-
len posta iletileri kendi bilgisayarınıza indirilir ve sunucudan otomatik olarak silinir. 

 
4. Gelen e-Posta iletilerini zamanında almak için nasıl kullanmalıyım? 

Hesabınız Outlook programına kurmalısınız. Programınız sürekli açık (açıldıktan son-
ra simge durumuna küçültülmüş) bulunmalıdır. Outlook programında da Gönder/Al seçe-
neği, belli zaman aralıklarında (örn; her 10 dakikada bir) çalışacak şekilde ayarlanmalıdır. 

Böylece gelen posta iletileri, siz başında olmasanız bile otomatik olarak bilgisayarı-
nıza indirilmiş olacaktır. 

 
5. Outlook programında yedekleme yapılabilir mi? 

Outlook programı mutlaka ve en az bir veri dosyasına sahiptir. Tüm gelen, gönde-
rilmiş, silinmiş öğeler, kişiler, görevler, notlar gibi klasörlerdeki kayıtlarınız bu dosya içinde 
bulunur. Bu dosyanın uzantısı (.PST) dir. 

Bu dosyanın kopyasını almak yedekleme sayılabilir. 
Ancak sadece bazı klasörlerdeki kayıtları yedeklemek de mümkündür. Dosya menü-

sünde Al ve Ver komutu ile istediğiniz kayıtları dışarı verebilir veya dışarıdan alabilirsiniz. 
Verme ve Alma işlemi için çok sayıda dosya türü desteklenmektedir. 

 
6. Outlook programında başka e-Posta hesaplarımı da kurabilir miyim? 

Evet. Çok sayıda hesabınızı kurabilirsiniz. Outlook tüm hesaplarınızı aynı anda kont-
rol eder, gönderir ve alır. E-Posta hesaplarınızın POP3, IMAP gibi desteklenen sunucu tü-
ründe olması gerekir. 


