
Outlook 2016
İpuçları ve Püf 
Noktaları
Sık kullandığınız e-posta ve takvim uygulaması 
için kısayollar ve zaman kazandıran özellikler

Windows için Outlook 2016 için geçerlidir



Bu tuşlara basın:1

1. Gelen kutunuza hızla ulaşma

Bilgisayarınızı açar açmaz gelen kutunuzu görmek mi istiyorsunuz? Şunu deneyin:

Outlook yazın ve Enter tuşuna basın.

Outlook başladığında, yeni e-posta iletisi oluşturmak için şu tuşlara basın:

Alıcılarınızı ve bir konu ekleyip iletinizi yazın.
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Sunu ne durumda?

Merhaba, toplantıdan önce yardıma ihtiyacın olup olmadığını sormak ist...

Ali Yılmaz



2. Ekleri kolayca bulma

Yakın zamanda bir dosya üzerinde mi çalıştınız? Aramanıza gerek yok. Bu dosya, zaten Dosya 
Ekle menüsünde bekliyor olabilir.

Herhangi bir 
uygulama üzerinden 
bir dosyayı kaydedin.

Yeni ileti oluşturun.1 2 Şerit üzerindeki 
İleti'ye tıklayın.3

Dosya Ekle'ye 
tıklayın.4 Listeden en son kaydedilen dosyalardan birini seçin.5

+ NCtrl

Götürülecekler listesi.docx



3. Gizli alanı nerede?

Bir grup kişiye e-posta mı gönderiyorsunuz? Gizli alanını açarak alıcıları görmelerini engelleyebilirsiniz. 
Böylece alıcıların tümünü yanıtlamaları da mümkün olmaz. Gizli alanını şu şekilde açabilirsiniz:

Yeni ileti oluşturun. Şerit üzerindeki 
Seçenekler'e tıklayın.

Hepsi bu 
kadar!

1 2

Gizli alanı gösterilir.4

Gizli düğmesine 
tıklayın.

3

Gizli alanı ayarladığınız biçimde kalır. Bu ne anlama geliyor? İlk kez görünür duruma 
getirdiğinizde, o andan itibaren hep görünür kalır. Eğer kapatırsanız, bu ayar da korunur. Bu 
durumda da kapalı kalır.

+ NCtrl



4. Otomatik Tamamlama listesindeki eski 
adreslerden kurtulun

Bir ad yazmaya başladığınızda Otomatik Tamamlama listesini görürsünüz.

Adreslerin Otomatik Tamamlanması faydalı olabilir ama bazen olmayabilir de. Bunları silmek için 
şu adımları izleyin:

Tüm Otomatik Tamamlama önerilerini silmek mi istiyorsunuz? Silebilirsiniz. Dosya > 
Seçenekler > Posta’ya gidin. Aşağı kaydırıp İleti gönderme bölümünü görüntüleyin. Sonra 
kapatmak için Otomatik Tamamlama Listesini Boşalt düğmesine tıklayın veya Otomatik 
Tamamlama Kullan ifadesinin yanındaki onay kutusunun işaretini kaldırın.

Merve Demir (merve@contoso.com)

Meltem Gümüş (meltem@contoso.com)

Melis Ünal (melisu@contoso.com)

Meryem Öztürk (meryem@contoso.com)

Murat Arslan (murat@contoso.com)

Mustafa Yıldız (mustafa@contoso.com)

M|

Mehmet Yıldırım (mehmet@contoso.com)

Adresi kaldırmak için sağ taraftaki X işaretine tıklayın.

Merve Demir (merve@contoso.com)

Meltem Gümüş (meltem@contoso.com)

Melis Ünal (melis@contoso.com)

Meryem Öztürk (meryem@contoso.com)

Murat Arslan (murat@contoso.com)

Mustafa Yıldız (mustafa@contoso.com)

M|

Mehmet Yıldırım (mehmet@contoso.com)



5. Silme ve Arşivleme arasında seçim yapma
Sil ve Arşivle düğmeleri yan yanadır. Hangisini ne zaman kullanacağınıza şunlara 
göre karar verebilirsiniz:

VSSil Arşivle

Nasıl çalışır?

Posta kutusu boyutunu azaltır mı?

Sil düğmesini kullanarak posta 
kutunuzun toplam boyutunu 
azaltabilirsiniz. Bu, Silinmiş Öğeler 
klasörü boşaltıldığında geçerlidir.

İletileri şuraya taşır:

Muhtemelen zaman zaman 
boşalttığınız Silinmiş Öğeler klasörü. 
Bazı durumlarda bu klasörü, sizin 
yerinize BT bölümü boşaltıyor olabilir.

Neden özeldir?

Bildiğiniz Sil düğmesi! İletinizi ortadan 
kaldırır ve sonra bu ileti kalıcı olarak 
silinir. (Tabii bu işlemi geri almazsanız 
veya öğeyi kurtarmazsanız.)

Sil düğmesine tıkladığınızda ileti 
ortadan kaldırılır.

Nasıl çalışır?

Neden özeldir?

İletileri tek tıklamayla saklamanızı sağlar. 
Dikkatlice klasör veya alt klasörlere 
taşımanız gerekmez. Ttek tıklamayla tek 
dokunmayla arşivleyip koruyabilirsiniz.

İletileri şuraya taşır:

Arşiv klasörü. Bu, iletilerinizi saklayabi-
leceğiniz bir klasördür.

Posta kutusu boyutunu azaltır mı?

Hayır. Bu seçenek öğeleri saklar. 
Herhangi bir öğeyi kaldırmaz veya 
posta kutunuzun boyutunu herhangi 
bir şekilde azaltmaz.

Arşiv düğmesine tıkladığınızda ileti 
saklanır.



Bu tuşlara basın:1

6. Arama için hızlı kısayollar

Bir kişinin iletisini çok hızlı bir biçimde bulmanız mı gerekiyor? Şu kısayolları deneyin.

“Pınar” sözcüğünü içeren tüm iletileri bulmak için Pınar yazın.3

+ ECtrl

Pınar’dan gelen e-postaları bulmak için bunu yazın.4

Pınar

İmleciniz otomatik olarak Arama kutusuna geçer.2

|

kimden:Pınar

Pınar’dan bu hafta gelen e-postaları bulmak için bunu yazın.5

kimden:Pınar almatarihi:bu hafta

Pınar’dan gelen ve ek içeren e-postaları bulmak için bunu yazın.6

kimden:Pınar eklerivar:evet



NOT Tüm e-posta hesapları, otomatik yanıt ayarlamanıza izin vermeyebilir. Bu özelliği kullanamıyorsanız, 
geçici çözüm bulmak için https://aka.ms/alternativeAutoReply adresine gidin.

7. Tatile çıkarken Otomatik Yanıt ayarlama

Posta’ya gidin. Dosya’ya tıklayın.

Hepsi bu 
kadar!

1 2

Bu seçeneğe tıklayın.4 İletinizi yazın ve 
sonra Tamam’a 
tıklayın.

5

Otomatik Yanıtlar’a 
tıklayın.3

İstediğiniz gibi adlandırabilirsiniz: “Tatil yanıtı,” “Ofis dışı” iletisi veya “Otomatik yanıt”. E-posta 
gönderen kişilere ofis dışında olduğunuzu haber vermek için Otomatik Yanıtlar’ı şu şekilde 
ayarlayabilirsiniz:

Merhaba, e-postanız için 
teşekkürler. 2 Ocak 
tarihine kadar ofis dışında 
olacağım.



8. İletiyi toplantıya dönüştürme

Toplantı ayarlamanızı gerektiren bir e-posta yazışması mı var? Bunu, şu şekilde gerçekleştirebilirsiniz:

Toplantıya dönüştürülmesi gereken 
bir iletiyi açın.

1 Bu tuşlara basın:2

İleti, katılımcıları olan bir toplantı davetine dönüşür. Bir Konum, Başlangıç saati ve 
Bitiş saati ayarlayın. Gönder’e tıklayın ve toplantınız ayarlansın.

3

Ne yapacağımıza karar vermeye çalışıyorum. 
Deniz, sen ne düşünüyorsun? İkinci bir 
seçenek? Faruk? Bir fikrin var mı? Çok 
kararsızım. Zeynep? Senin fikrin nedir? Bence 
her iki durumun da avantajları var anca...

Kime Deniz Acar; Faruk Keskin; Zeynep Koç

RE: Karar??? + + RAltCtrl

mustafayildiz@contoso.com

Bir karar vermemiz gerekiyor

Konferans Salonu

Deniz Acar; Faruk Keskin; Zeynep Koç



9. Outlook içinde kolay gezinme

Bazen takviminize bakmanız ve sonra hızla postalarınıza dönmeniz gerekebilir. Bunu yapmanıza 
yardımcı olacak kısayol tuşlarından bazıları şunlardır:

+ 1Ctrl + 2Ctrl

...Posta’yı açar. ...Takvim’i açar.

+ 3Ctrl + 4Ctrl

...Kişiler’i açar. ...Görevler’i açar.



10. İletilere kişisel bir imza ekleme

Sağ tarafta bir e-posta hesabı seçin.4

İmzalar...’a tıklayın.3

İmzanızı süsleyebilir veya sade bırakabilirsiniz. Stiliniz nasıl olursa olsun, imzanızı şu şekilde 
oluşturabilirsiniz:

Sol tarafta Yeni’ye 
tıklayın.5

Yeni ileti başlığının 
altında imzanızı 
seçin.

8İmza için bir
ad yazın.6 İmzayı oluşturun.7

Yeni ileti oluşturun.1

+ NCtrl

İmza’ya tıklayın.2

mustafa@contoso.com

İş İmzası|

mustafa@adatum.com
mustafa@contoso.com

E-posta hesabı:

Mustafa Yıldız
Genel Müdür
Contoso, Ltd.



11. Outlook renklerini değiştirme

Seçenekler'e tıklayın.

Hepsi bu 
kadar!

2

Başka bir tema 
seçin.4 Tamam'a tıklayın.5

Sağ tarafta Office 
Teması ifadesini 
bulun.

3

Outlook’u ilk yüklediğinizde fazla parlak olduğunu düşünebilirsiniz. Outlook arayüzünün farklı 
kısımlarının öne çıkmasını istiyorsanız, şu adımları izleyerek farklı bir renk teması seçebilirsiniz:

Bu, tüm Office uygulamalarında çalışır. Lütfen Office Temanızı değiştirdiğinizde, tüm Office 
uygulamalarınızın (Outlook, Word, Excel gibi) renklerinin değişeceğini unutmayın.

Dosya’ya tıklayın.1



12. Web üzerinde Outlook adresinizi bulma

Şirketiniz Web üzerinde Outlook sağlıyorsa, Bilgi’ye 
tıkladığınızda görünür.

Hepsi bu 
kadar!

2

Kullanıma almak için 
bağlantıya tıklayın.3 Nasıl göründüğüne 

bakmak için oturum 
açın.

4

Şirketiniz, Web üzerinde Outlook sağlıyor olabilir. Böylece masanızda değilken de iş e-postanızı 
denetleyebilirsiniz. Bunu yapabileceğiniz web adresini şu şekilde bulabilirsiniz:

Dosya’ya tıklayın.1

Hesap Ayarları
Bu hesap için ayarları değiştirin veya daha fazla bağlantı ayarlayın.

Bu hesaba web üzerinden erişin.
https://outlook.o�ce365.com/owa/...



Okuduğunuz için teşekkürler!

Bu eKitap size yardımcı oldu mu? Görüşlerinizi öğrenmekten mutluluk duyarız.

Bize geri bildirim bırakın:

http://aka.ms/outlooktips-ebook
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