MAIL AYARLARI NASIL YAPILIR.?
Bu yardım dökümanı cep telefonlarınızda ve tablet
bilgisayarınızda MAIL ayarlarınızının en hızlı ve basit
şekilde yapılması anlatılmıştır.
Dökümanı dikkatlice ve adımları atlamadan okuyarak
MAIL ayarlarınızı kolayca yapabilirsiniz.
‐
‐
‐
‐

i‐PAD MAIL AYARI
i‐PHONE MAIL AYARI
ANDROID TELEFONLARDA MAIL AYARI
WINDOWS PHONE MAIL AYARI

http:\\comp.ieu.edu.tr

Ya r d ı m m ı L a z ı m . ?
Bize Ulaşın.
Mail : ogrenci-yardim@ieu.edu.tr
Dahili 8279

Android Phone - Tablet Mail Ayarları – S1
1-Ana ekranda bulunan "Settings"
simgesine tıklayınız.

3-"Add
Account"
menüsünün
altında bulunan "Email" menüsüne
tıklayınız.

2-"Settings"menüsünden "Accounts
– Add account" menüsüne tıklayınız.

4-"Set up account" menüsünde
bulunan ilgili kısımları doldurunuz.

Android Phone - Tablet Mail Ayarları – S2
6-Açılan
"Set
up
account"
bölümünde
bulunan
Email,
Password kısımlarını mail hesap
bilgilerinizi
giriniz
ve
“Next”
tıklayınız.
*İEU mail bilgileri;
ad.soyad@std.ieu.edu.tr
şeklindedir.

8- Daha sonra " Incoming server
setting"
bölümünde
Email
address, Username, Password,
IMAP server, Security type ve
Port için gerekli bilgileri giriniz.

7-Daha sonra "Add email account"
bölümünün altında bulunan POP3 /
IMAP account seceneğini karşımıza
çıkıcak ilgi seçenegi seçerek
işlemimize devam ediyoruz.
*IMAP: IMAP birden çok cihazdan epostanıza erişmeniz için daha iyi bir
yöntem sağlar. E-postanızı işte, cep
telefonunuzda ve ardından evde kontrol
ettiğinizde, IMAP yeni e-postaların her an,
herhangi bir cihazdan erişilebilir olmasını
sağlar.
*POP:E-postalar sabit diske kopyalanır.
Internet sunucunuza
gelip,
tutulan
elektronik postaları almakta kullanılan
sunucu - son kullanıcı programıdır.
Periyodik olarak siz ya da kullandığınız
program, sizin sunucunuzda bulunan
posta
kutunuzdaki
postaları
yerel

9- İkinci adımda "Outgoing server
setting" bölümünde SMTP server
Security type, Port, Username ve
Password için gerekli bilgileri
girerek Next tuşuna tıklıyoruz.

Android Phone - Tablet Mail Ayarları – S3
9-"Account options" menüsünün
altında oluşturduğumuz Hesaplar ile
ilgili ayarlar mevcut. Size en uygun
ayarları seçerek Next tuşuna
tıklıyoruz.

11-Ana ekranda bulunan
simgesine tıklayınız.

"Mail"

10-Açılan
ekranda
"Set
up
account"
menüsünde
Hesap
isminiz ve gönderdiğiniz emailde
görünücek isminizi yazarak Done
tuşuna tıklıyoruz.

15-Acılan
"Inbox"
menüsünde
yaratmış olduğumuz hesabı seçerek
maillerinizi görebilirsiniz.

