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Kurumsal E-posta Hizmeti 

KURUMSAL E-POSTA OUTLOOK KURULUMU 

(Kurumkodu@meb.k12.tr) 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm Resmi Kurumlar, Özel Okullar, Özel Kurslar Meb e-posta sistemini 

kullanmaktadırlar. E-posta alabilmek için kullanılan şifreyi Resmi yazı ile İlçe Mebbis Yöneticiliğine 

başvurarak talep edebilirler. Alınan şifre ile aşağıdaki şekilde maillere ulaşmak mümkündür. Ayrıca web 

üzerinden sistemsel sorun yaşanabileceği de düşünülerek mailleriniz Outlook yazılımı yardımıyla 

kontrol edilebilmektedir. Outlook üzerinden doğru kurulum yapıldığında daha kolay ve hızlı bir 

şekilde e-postalara ulaşılabilmektedir. Bu yüzden Outlook kurulumu yapılması önerilmektedir ve  e-

postaların kontrol edilerek iletişimde herhangi bir problem yaşanmaması sağlanabilir. 

http://www.meb.gov.tr/eposta/ 

http://posta.meb.k12.tr/webmail/index2.php 

Outlook programında ilk defa kullanılacaksa açılırken veya daha önce bir kurulum yapıldıysa açıldıktan 

sonra hesap kurulumu yapılabilmektedir. Daha önce bir e-posta hesabı kurulmadıysa Outlook açılırken, 

daha önce bir e-posta hesabı kurulumu yapıldıysa açıldıktan sonra Dosya komutu ile yeni e-posta 

hesabı kurulum işlemlerine başlanılabilir. İşlem basamakları sıralı olarak aşağıda verilmiştir, Outlook 

programının versiyonuna (Office 2007, Office 2010, Office 2013, Office 2016 vb.) göre görünüm 

farklılıkları olabilmekle beraber yapılacak işlemler değişmemektedir. 

Mustafakemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mebbis Yöneticiliği 
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Silinmi~ Ogeleri bosaltarak ve ar~ivlemeden yararlanarak posta kutunuzun boyutunu 
yonetin. 

Pasta Kutusu Temizleme 

Hesap Ayarlan 
Bu hesabin ayarlanm degiFirin veya daha fazla baglant1 olusturun, 

.n c::-~ 
Temizleme 
Ara<;lan ~ 
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L+ Hesap Ekle 

i w 
Hesap 

Ayarlan ~ 

Kullarnlabilir hesap yok. Ek ozellikleri etkinlestirrnek i~in bir e-posta hesebi ekleyin. 

Hesap Bilgileri 
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[leri > < Geri 

@ POP veya IMAP 

POP veya IMAP e-posta hesabma baglanin 

O Outlook.com veya Exchange ActiveSync uyumlu hizmet 
E-posta, takvimler, ki~iler ve gorevlere erlsmek i~in Outlook.com gibi bir hizmete baglanin 

Hizmet.5e<; 

Hesap Ekle 

iptal 

x 

lleri > er [ lptal 

@ Ble lcurulum veya ek sunucu tiirleri 

lr-ternet servrs saglay1c1niz,., verd191 parolay1 yazm. 

Parola. [ 

Parolay1 Ven nen Vazr,: [ 

omex ellen@contoso.com 

E-posta Adre sl: 

Ornek Ellen Ad arr s 

O E·posta Hesatn 

x 
otomatik Hesap Kurulumu 

Bir heseb el ~e kurun veya aiger sunucu tiirlerine baglanin. 

Hesap Ekle 

1 

2 

1 

2 
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Ve TAMAM' a trklaviruz ... 

==:) I 

Diger Ayarlar'dan Giden 
Sunucusu Altrnda 
resimdeki ayarlar 
yaprlmalrdrr ... 

Parclay,.,_ 
Guvc,I, Parclll 1 ~ (SPf<) ete 

Postt go, Ide, 11,ede,1 once gelen posta SU1UQJSUnda oturum a,; 

~~:~ (SMTP)9!lcmicdo!;uama!;1~e.\d.Y.Qr.i 
@ Gele!! posta SlftJCUll ie •l"I ad ayarlam hAan 

Gene! Giden Sln.Jcusu &4anb Geljmi; 

Internet E-posta Ayarfan 

er iptal < Geri 

0 Parolay, ammsa 

O Guvenli Parola Kimlik Dogrulamas, (SPA) kullanarak oturum 
a~1lsin 

L Parola: 

Oturum A~ma Bilgileri 

Kullanm Adi: 

Giden posta sunucusu (SMTP): 

Gelen posta sunucusu: 

D ger a ,u 

Sunucu Bilgil~i 

Hesap Hiru: 

G zat 

@veni Outlook Veri Dosyasr 
O Varolan Outlook Veri Dosyas, 

lleri dugmes1ne t1kland191nda hesap ayartanm 
otomatik olarak srna 

Yeni iletilerin teslim yeri: 

E-posta Adresi: 

He sap 

Hesap Ayarlanm Sina 

Giri~lerin dogru olup olmad1g1ndan emin olmak icin 
hesab1n1z1 smamanm onerirtz, JI 

Kullamc, Bilgileri 

Ad1n1z: 

x 
POP ve IMAP Hesap Ayarlan 

Hesabm,m posta sunucusu ayarlanni girin. 

Hesap Ekle 

Kurumkodu@meb.k12.tr 

Okul Adı Yazılır

k12pop3.meb.k12.tr 

k12smtp.meb.k12.tr 

Kurumkodu@meb.k12.tr 
İl/İlçe Mebbis Yöneticisinden 

alınan kullanıcı şifresi 
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I er < Geri 

Gozat 

@Yeni Outlook Veri Dosyas, 

O Varolan Outlook ven Oosyasr 

O GCivenli Paro la Kimlik Oogrulamas, (SPA) kullanarak oturum 
a~1ls1n 

0 Parolayr arumsa 

Parola: 

Oturum A~ma Bilglleri 

Kullanicr Adr: 

Giden posta sunucusu (SMTP): 

Gelen posta sunucusu: 

~OP3 Hesap Turu: 

Sunucu Bilgileri 

iptal 

v lleri dugmesine trkland1gmda hesap ayarlanm 
otomatrk olarak sma 

Yeni iletilerin tesfim yeri: 

vi 

E-posta Adresi: 

Hesap 

Hesap Ayartanm Sma 

Giri~lerin doi;jru olup olmadri;jmdan emin olmak i~in 
hesebmrn smamanm onennz, 

Ve TAMAM' a trklavrruz ... 

Kullama Bilgileri 

Ad1n1z: 

POP ve IMAP Hesap Ayarlan 
Hesabrmin posta sunurusu ayarlann, girin. 

Hesep Ekle x 

Tamam iptal Tamam 11 iptal 

Internet E-posta Ayarlan Internet E-posta Ayarlan 

Genel Giden Sunurusu BaQlanb Geli~mi~ '--------~ 

Sunucu BaQlanb Noktas, Numaralan --------- 

~elen sunucusu (POP3): ~elen sunucusu (POP3): 110 I Varsaydanlan i<uHan I 
El ~u sunucu ~freli bir ba • E] ~u sunucu eli bir baglanb (SSL) gerektirir 

Gigen sunucusu (SMTP): ff,.., __ •••••••ilitll+-.+!1+111111!11!!1!1"'111!!1!1111!! . 5871' 
A$0ii1da!g ~freli baglanb turunu kullan: ~I Y_ok ~GJ Mag,da!s! ~ifreli baglanb tiirunu kullan: ~I Y_ok ~B=·=I 

SUnucu laman Aj1m1 Sayise Sunucu Z,aman A}lm1 Say1s1 

Kisa - Uzun 1 dakika Kisa - J Uzun 1 dakika 

Teslim Teslim----------------- 

0 iletinin bir kQPyas,n, sunucuda birak 0 iletinin bir kQPyas,ni sunucuda brek 
0SUnui;udan ~ gunsonrakaldir 0sunui;udan ~ gunsonrakaldir 

EJ ~i~ 6Qeler'den silindiginde sunucudan kald1r EJ ~ilinmij OQeler'den silindiQinde sunurudan kaldir 

• Diger Ayarlar ekrarunda «Gelisrnis» sekmesinde 
giden sunucu portunu 587 olarak degistirin ... 

Bu aşamadan sonra Outlook kurulumu test edilerek herhangi bir hata yoksa Kurulumunuz başarı ile 

tamamlandı şeklinde bir sayfa görünecek burada son butonuna tıklayarak işlemi sonlandırıyoruz. Bir 

hata var alırsanız işlemleri tekrar kontrol ederek yapmanızda fayda vardır. Halen sorun yaşanıyor ise 

web üzerinden şifrenin doğruluğunun teyit edilmesi gerekmektedir. 

Kurumkodu@meb.k12.tr 

Okul Adı Yazılır

k12pop3.meb.k12.tr 

k12smtp.meb.k12.tr 

Kurumkodu@meb.k12.tr 
İl/İlçe Mebbis Yöneticisinden 

alınan kullanıcı şifresi 
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