
Mac için Outlook 2016

Hızlı Başlangıç Kılavuzu 
Outlook'un bu yeni sürümü Mac bilgisayarınız için özenle tasarlandı. Temel bilgileri öğrenmek için bu kılavuzu kullanın.

Araçlara ve komutlara hızlı erişim sağlayın
Şerit sekmelerine tıklayarak ve hem yeni hem de tanıdık 
araçları inceleyerek, Mac için Outlook 2016'nın neler 
yapabildiğini görün.

Şeridi gösterin veya gizleyin
Ekranda daha fazla alan mı 
gerekiyor? Şeridi açmak veya 
kapatmak için oka tıklayın.

Hızlı Erişim Araç Çubuğu
Sık kullanılan komutları 
doğrudan parmaklarınızın 
ucunda tutun.

Yeni iletileri denetleyin
Seçimi durumdaki posta klasörünü anında 
yenilemek için Gönder ve Al'a tıklayın.

Gelen Kutunuzda veya posta klasörlerinde 
arama yapın
Aradığınızı anında bulmak için Arama 
kutusuna yazmaya başlayın.

Posta klasörlerinize gidin
İçeriğini görüntülemek için bir 
klasöre tıklayın. Bu bölmeyi 
açmak veya kapatmak için 
Görünüm > Klasör Bölmesi'ne 
tıklayın.

Görünümleri değiştirmek için 
tıklayın
Outlook'ta beş uygulama bir 
araya gelmiştir.  
Şerit komutları, seçtiğiniz 
görünümle eşleşecek şekilde 
güncelleştirilir.

Bağlantı durumunu 
görüntüleyin
Outlook dosya eşitleme 
durumunuzu ve sunucu 
bağlantı durumunu burada 
sürekli görüntüler.

E-postaları daha hızlı okuyun
İletileri istediğiniz yerde 
görüntülemek için okuma 
bölmesini ekranın yan tarafına 
veya altına yerleştirin.
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Hesabınızı ayarlayın
Hesap bilgilerinizi girdiğiniz anda Outlook'u kullanmaya başlayabilirsiniz. Şeritte 
Araçlar sekmesine tıklayın ve sonra da Hesaplar'a tıklayın. Tercih ettiğiniz e-posta 
adresiyle oturum açın ya da kuruluşunuz veya okulunuz tarafından sağlanan hesap 
bilgilerini kullanın.

Yeni öğeler oluşturun
Yeni e-posta iletisi oluşturmak için Posta görünümündeki Giriş sekmesinde Yeni 
E-posta'ya tıklayın veya Yeni Öğeler'e tıklayıp oluşturmak istediğiniz öğe türünü 
seçin.

Postayı kurallarla düzenleyin
Farklı kaynaklardan düzenli olarak çok büyük miktarlarda e-posta alıyorsanız, 
iletileri kendi oluşturduğunuz posta klasörlerinde otomatik olarak dosyalayan 
kurallar ayarlamayı göz önünde bulundurabilirsiniz. Düzenle sekmesine tıklayarak 
işe başlayın ve sonra Kurallar > Kural Oluştur'a tıklayın

Görünümler arasında geçiş yapın
Outlook'ta e-postadan çok daha fazlası vardır. Uygulama penceresinin en altında, 
yoğun yaşamınızı her yönüyle yönetmek için Posta, Takvim, Kişiler, Görevler ve 
Notlar görünümleri arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. 

Seçtiğiniz görünümle eşleşecek şekilde, hem şeritteki komutlar hem de uygulama 
penceresinin en altındaki Outlook durum çubuğunda gösterilen bilgiler de değişir.
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Outlook'ta e-postadan fazlası vardır 
Yoğun yaşamınızı her yönüyle yönetmek için Takvim görünümüne geçin.

Kullanımı kolay Takvim araçları ve komutları
Takvim görünümünde, her günü, haftayı, ayı ve yılı 
yönetmek için size gereken her şey şeritte görüntülenir.

Güneşli bir gün mü 
gerekiyor?
Toplantınızda veya 
etkinliğinizde yağmura 
yakalanmayacağınızdan emin 
olmak için hava durumu 
tahminlerine bir göz atın.

Bakış açınızı değiştirin 
Günlerinizin, haftalarınızın ve 
aylarınızın ne kadar yoğun 
olduğunu görmek için tıklayın.

Zamanlama yapmadan önce birini arayın
Toplantı ayarlamadan önce birinin kişi 
bilgilerini doğrulamak için, kişinin adını yazın 
ve arama yapın.

Toplantıları ve randevuları arayın
Aradığınızı anında bulmak için Arama 
kutusuna yazmaya başlayın.

Bulunduğunuz yerde yeni 
öğeler oluşturun
Yeni öğe oluşturmak için, 
Control tuşunu basılı tutup 
takviminizin herhangi bir yerine 
tıklayın.

Zamanlamanızda gezinin
Geçerli güne, haftaya veya aya 
bakarken, geçerli görünümü 
değiştirmek için Önceki, Bugün 
veya Sonraki düğmelerine 
tıklayın.

Ayrıntıların içinde 
boğulmayın
Görünümünüzde kalabalık 
yapan çok fazla olay mı var? 
Herhangi bir anda hangi 
öğeleri görmek istediğinizi 
kolayca seçin. Kategoriler, 
şeritteki Düzenle sekmesinde 
özelleştirilebilir.
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Diğer Hızlı Başlangıç 
Kılavuzlarını alın
Outlook, yeni Mac için Office 2016'nın yeni tasarlanan uygulamalarından yalnızca 
biridir.  
Word, Excel, PowerPoint ve OneNote'un yeni Mac sürümlerine yönelik ücretsiz Hızlı 
Başlangıç Kılavuzlarımızı indirmek için http://aka.ms/office-mac-guides adresini 
ziyaret edin. 

Kılavuzlarımızla ilgili geri bildiriminiz varsa, lütfen yorumlarınızı indirme sayfasının 
altında gönderin. Teşekkür ederiz!

Bize geri bildiriminizi gönderin
Mac için Outlook'u sevdiniz mi? Nasıl geliştirebileceğimiz hakkında bir fikriniz 
var mı? Geri bildiriminizi doğrudan Outlook geliştirme ekibine göndermek için, 
uygulama penceresinin sağ üst köşesindeki gülen yüz simgesine tıklayın.

Outlook'la ilgili yardım alın
Yardım almak istediğiniz Outlook özellikleri ve komutlarını aramak için menü 
çubuğunda Yardım'a tıklayın veya popüler içeriği gözden geçirmek için Outlook 
Yardımı'na tıklayın. Sağladığımız bilgilerin sizin için yararlı olup olmadığını bize 
bildirmek için, tüm Yardım makalelerimizin en altında bulunan geri bildirim 
formunu kullanın.

Tercihlerinizi ayarlayın
Bir şey beklendiği gibi çalışmıyor mu? Seçenekleri istediğiniz zaman kolayca 
değiştirebilir ve özelleştirebilirsiniz. Outlook menüsünde Tercihler'e tıklayın ve 
sonra Outlook'u istediğiniz gibi ayarlayın.


