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     Microsoft Outlook 2003 Kurulumu 

Tools (Araçlar) menüsünden E-mail Accounts (E-posta Hesapları) seçeneğini seçiniz. Buradan Add a 

new e-mail account (Yeni bir e-posta hesabı ekle) sekmesine tıklayınız, ileri sekmesiyle devam ediniz. 

 

 
 

Gelen seçeneklerden POP3 bağlantı türünü seçiniz. 
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Internet E-posta Ayarları penceresinde adınızı, e-posta adresinizi ve parola gibi bilgilerinizi girmeniz 

gerekmektedir.  

POP3 ve SMTP sunucu adresi olarak mail.bilgisayarkurdu.org adresini yazınız. Bu alanı, BilgisayarKurdu 

Inc. Hosting altyapısından kullandığınız domain uzantısı ile doldurarak ,  aynı şekilde kullanabilirsiniz. 

 Kullanıcı adı (User name) kısmında e-posta adresinizin tamamının yazılı olduğundan emin olunuz. İleri 

sekmesine tıklamadan önce,  More Settings (Diğer Ayarlar) sekmesine tıklayınız 

 
 

Diğer Ayarlar (More Settings) penceresinde Giden Sunucu (Outgoing Server) sekmesine tıklayınız ve 

sunucum kimlik doğrulaması gerektiriyor (My outgoing server (SMTP) requires authentication) 

kutucuğunun aktif olduğundan emin olunuz. 

*Kurulum sonrası, giden posta sunucusu port adresini 587 olarak değiştirmeyi unutmayınız. 

*Bkz. Port Değiştirme Yönergeleri Bölümü 
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Microsoft Outlook 2007 Kurulumu 

Üst menüde bulunan Tools (Araçlar) seçeneğinden E-mail Accounts (E-posta Hesapları) sekmesine          

tıklayınız. 

 
 

 Yeni e-posta hesabı oluşturma kısmında karşımıza 3 seçenek gelecektir. Bu seçenekler arasından 

ilkini, Internet E-mail seçeneğini seçiyoruz ve İleri sekmesini tıklayınız. 

 
 

Bir sonraki pencerenin altında bulunan "Manually configure server settings or additional server types" 

kutucuğunu işaretleyerek devam ediniz. 
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Kullanıcı bilgileri penceresinde kullanıcı adı bölümüne e-posta adresinizi, POP3/SMTP adresi olarak 

da mail.bilgisayarkurdu.org veya bu alanı aynı şekilde, BilgisayarKurdu Inc. Hosting altyapısından 

kullandığınız domain uzantısı ile doldurarak ,  aynı şekilde kullanabilirsiniz. 

 

 
 

Bir sonraki pencereye geçmeden önce Diğer Ayarlar (More Settings) sekmesine tıklayınız. Yeni açılan 

pencerede Giden Sunucu (Outgoing Server) sekmesine geliniz ve sunucum kimlik doğrulaması gerektiriyor 

(My outgoing server (SMTP) requires authentication) kutucuğunu işaretleyiniz. 

*Kurulum sonrası, giden posta sunucusu port adresini 587 olarak değiştirmeyi unutmayınız. 

*Bkz. Port Değiştirme Yönergeleri Bölümü 
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     Microsoft Outlook Express Kurulumu 

Microsoft Outlook 2007 yazılımını başlatınız, Araçlar Menüsünden E-Posta Hesapları seçeneğine 

giriş yapınız. 

 
 

 
 

E-mail address (e-posta adresi) : Eklemek istediğiniz mail adresini seçiniz. 
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Incoming, Outgoing mail server (Gelen, Giden Posta sunucusu) : Bu sunucular maillerinizi almak ve 

göndermek için kullandığınız sunucudur. Bu alanı mail.bilgisayarkurdu.org veya aynı altyapıyı kullanan 

kendinize ait domain uzantısı ile tamamlayınız. 

 

 
 

Account Name (Hesap adı) ve Password (Şifre) bölümlerini tamamlayınız. 

Account Name (Hesap adı) bölümünde mail adresinizin tamamı girilmiş olmalıdır. 

 
 

Sonrasında gelecek bölüm ile kurulumu tamamlayınız. 

 
*Kurulum sonrası, giden posta sunucusu port adresini 587 olarak değiştirmeyi unutmayınız. 

*Bkz. Port Değiştirme Yönergeleri Bölümü 
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Mozilla Thunderbird Kurulumu 

Mozilla Thunderbird'ü Microsoft Outlook gibi Windows'la beraber gelmediğinden Türkçe kurulum 

paketini www.mozilla.com adresinden indirmeniz gerekmektedir. 

İndirdiğiniz Setup.exe dosyasına çift tıklayarak kuruluma başlayabilirsiniz. 

 

              Bir özgür yazılım lisansı olan Mozilla Lisansını kabul ederek kuruluma devam edebilirsiniz. 

                

Eğer ilk defa Thunderbird kurulumu yapıyorsanız, var sayılan(default) kurulumla devam ediniz. 

                Kurulum tamamlandı. “Son” butonuna tıklayıp, kullanmaya başlayabilirsiniz 

Mozilla Thunderbird'ü çalıştırdıktan sonra menüden Araçlar seçeneğini ardından Posta ve Haber 

Grubu Ayarları penceresinden Hesap Ekle'ye tıklayınız. 
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E-posta hesabınızla ilgili işlemler yapmak için E-posta hesabı seçeneğini tıklayınız, ileri sekmesini 

tıklayınız. 

 

 
Bu pencereden sonra hesap bilgilerinizi girmeye başlıyorsunuz. E-postayı karşı tarafa gönderdiğinizde 

kimlik bilgisi olarak görünecek isim ve e-posta adresinizi yazınız. 

              

              

Kullanıcı İsmi bölümüne e-posta adresinizin tamamını yazınız. 

Hesap İsmi bölümüne e-posta adresinizin tamamını yazınız. 

Son olarak "Tebrikler" penceresine geldiğimizde işlemleriniz tamamlanmış demektir. Bitir sekmesine 

tıklayarak pencereyi kapatabilirsiniz. 
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Microsoft Outlook 2003 Port Değiştirme 

Microsoft Outlook 2007 yazılımını başlatınız, Araçlar Menüsünden E-Posta Hesapları seçeneğine 

giriş yapınız. 

 
 

Var olan e-posta hesabını görüntüle veya değiştir’i seçip ileri sekmesine tıklayınız. 

 
 

E-Posta Hesapları içerisinden ayarlarını değiştirmek istediğiniz e-mail adresini seçip değiştir sekmesine 

tıklayınız. 
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E-Posta ayarları bölümünde Diğer Ayarlar sekmesine tıklayınız. 

Gelen menüde Gelişmiş Sekmesine tıklayınız. 

Giden sunucusu ( SMTP ) port numarasını 587 olarak değiştirin ve Tamam sekmesine tıklayınız. 

 
 

İleri ve sonrasında Son sekmesine basarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. 

Microsoft Outlook 2007 Port Değiştirme 

Microsoft Outlook 2007 yazılımını başlatınız, Araçlar/Tools Menüsünden E-Posta Hesapları/E-mail 

Accounts seçeneğine giriş yapınız. 

E-Posta Hesapları içerisinden ayarlarını değiştirmek istediğiniz e-mail adresini seçerek Değiştir / Change 

tuşuna tıklayınız. 

Gelen menüde Gelişmiş / Advanced Sekmesine tıklayınız, Giden Sunucusu / Outgoing Server  

( SMTP ) port numarasını 587 olarak değiştiriniz ve Tamam / Ok tuşuna tıklayınız. 

Sonrasında İleri ve sonrasında Son sekmesine basarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. 
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Microsoft Outlook Express Port Değiştirme 

Outlook Express yazılımını başlatınız, Araçlar/Tools Menüsünden Hesaplar/ Accounts seçeneğine 

giriş yapınız. 

E-Posta Hesapları içerisinden ayarlarını değiştirmek istediğiniz e-mail adresini seçerek  

Özellikler/Properties sekmesine tıklayınız. 

Gelen menüde Gelişmiş/Advanced sekmesine tıklayınız ve Giden Mail / Outgoing Mail ( SMTP ) 

port numarasını 587 olarak değiştirin ve Tamam / Ok tuşuna tıklayınız. 
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Thunderbird Port Değiştirme 

Thunderbird yazılımını başlatınız, Araçlar Menüsünden Posta ve haber grupları ayarları seçeneğine 

tıklayınız. 

 
 

 

 

Sol menüden Giden Posta Sunucusu (SMTP) alanını seçip Düzenle sekmesine tıklayınız. 
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SMTP Sunucusu penceresinde mevcut Port numarasını 587 Olarak değiştirerek Tamam tuşuna 

tıklayınız. 

Gelen pencerede tekrardan Tamam tuşunu tıklamanız ardından mail gönderimi yapabilirsiniz. 

 

 
 

Gelen pencerede tekrardan Tamam tuşunu tıklamanız ardından mail gönderimi yapabilirsiniz. 
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