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Programın DOSYA kulakçığına tıklayın ve açılan ekranda
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365 
posta kurulum ayarları; 

kulakçığına tıklayın ve açılan ekranda HESAP EKLE

  

HESAP EKLE butonuna tıklayın. 

 



 

 
 

Açılan ekranda e-posta adresinizi girin ve altında bulunan
açılan HESABIMI KENDİM YAPILANDIRMAK İSTİYORUM
 
Not: Ofis 365 uygulaması e-posta ayarlarını kullanıcı için otomatik yapan bir e
istemcisidir. Eğer kurulum yapacağınız e
veriyorsa ise "HESABIMI KENDİM 
kurulumu tamamlayabilirsiniz.
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posta adresinizi girin ve altında bulunan GELİŞMİŞ SEÇENEKLERİ
KENDİM YAPILANDIRMAK İSTİYORUM seçeneğini tıklayın.

posta ayarlarını kullanıcı için otomatik yapan bir e
istemcisidir. Eğer kurulum yapacağınız e-posta adresinizin sunucuları buna destek 

"HESABIMI KENDİM AYARLAMA İSTİYORUM" seçeneğini işaretleyerek 
kurulumu tamamlayabilirsiniz. 

  

GELİŞMİŞ SEÇENEKLERİ işaretleyip, 
seçeneğini tıklayın. 

posta ayarlarını kullanıcı için otomatik yapan bir e-posta 
posta adresinizin sunucuları buna destek 

işaretleyerek 

 



 

 
 

Yukarıda bahsettiğimiz gibi eğer sunucunuz Ofis 365 için otomatik kurulum ayarlarını 
yapmaya destek vermiyorsa 
kurulum ekranını getirir. 
 
Bu ekranda bilgilerinizi ekranda göründüğü gibi girin ve ardından
 
POP3 Port Ayarları: Gelişmiş sekmesinde Gelen sunucu portu
portu "587" yapın "Tamam" butonuna tıklayın.
 
IMAP Port Ayarları: Gelişmiş sekmesinde Gelen sunucu portu
portu "465" yapın "Tamam" butonuna tıklayın.
 

 
POP3 Port Ayarları
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eğer sunucunuz Ofis 365 için otomatik kurulum ayarlarını 
 ya da kurulum sırasında bir sorun oluşursa aşağıda

ekranda göründüğü gibi girin ve ardından İLERİ butonuna tıklayın.

Gelişmiş sekmesinde Gelen sunucu portu "110", Giden sunucu 
butonuna tıklayın. 

Gelişmiş sekmesinde Gelen sunucu portu "993", Giden sunucu 
butonuna tıklayın. 

POP3 Port Ayarları 
 

IMAP Port 

 
 

  

eğer sunucunuz Ofis 365 için otomatik kurulum ayarlarını 
aşağıda bulunan klasik 

butonuna tıklayın. 

, Giden sunucu 

, Giden sunucu 

 
IMAP Port Ayarları 

 



 

 
 

Offfice 365'in sizin için kurulumu otomatik olarak gerçekleştirmesinin ya da ayarları sizin elle 
girmenizin ardından son aşamada e

E-posta parolanızı girdikten sonra
olursunuz. 
 

 
 

4 

365'in sizin için kurulumu otomatik olarak gerçekleştirmesinin ya da ayarları sizin elle 
girmenizin ardından son aşamada e-posta parolanızı girmeniz gerekebilir. 

arolanızı girdikten sonra BAĞLAN düğmesine tıklayarak kurulumu tamamlamış 

365'in sizin için kurulumu otomatik olarak gerçekleştirmesinin ya da ayarları sizin elle 

düğmesine tıklayarak kurulumu tamamlamış 

 


