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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü
Üniversitemizin Değerli Çalışanı,
Üniversitemiz için alanya.edu.tr uzantılı kurumsal elektronik posta hizmetleriyle ilgili
çalışmalarımız tamamlanmıştır. Bugün çalışmalarımızın bir sonucu olarak, size özel tanımlanmış
kurumsal bir elektronik posta adresine sahip olduğunuzu bildirmek istiyoruz.
E-posta adresiniz, adiniz.soyadiniz@alanya.edu.tr şeklinde belirlenmiştir. Adres belirlenirken
Türk alfabesine özgü karakter uluslararası eposta standartları gereği kullanılmamıştır.
Şifre olarak T.C. Kimlik Numaranız ilk giriş için tanımlanmıştır. İlk giriş işleminin sonrasında
sistem, sizden en az 8 karakterlik, harf ve rakamlar içeren kendinize özgü yeni bir şifre
belirlemenizi isteyecektir.
Bu şifrenin kolay bulunamayacak fakat sizin rahatlıkla hatırlayabileceğiniz türden bir şifre
olmasına özen gösteriniz. Şifre belirleme sırasında sistem, şifrenin zorluk derecesini
göstermektedir. Olabildiğince yüksek zorluk derecesi içeren bir şifre tercih etmeye çalışınız.
Genel kural olarak karakter sayısının fazlalığı ve harf ile rakamların karışık kullanımı şifreyi daha
zor bulunur hale getirmektedir.

Şifre sizin sorumluluğunuzda olan bir konudur. Bunu

paylaştığınız kişilerin sizin adınıza işlem yapabileceklerini ve bu durumun sizi hukuken
bağlayacağını göz önünde tutarak şifrelerinizi diğer kişilerle paylaşmamanız konusunda hassas
davranmanız gerekmektedir.
Elektronik posta hesabınıza mail.alanya.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Hesabınız web tabanlı
olarak çalıştığından internet tarayıcısı ile bağlanabildiğiniz cihazlardan da hesabınıza
erişebilirsiniz.
Akdeniz Üniversitesinden kalma eski e-posta hesaplarınız yıl sonuna kadar kullanılabilecektir.
Bu hesaplarınıza sitemiz üzerinden artık bağlantı verilmeyecektir. Eski eposta hesaplarınıza
mail.akdeniz.edu.tr adresi üzerinden ulaşmanız mümkündür. Ancak kurum içi olan
yazışmalarda alanya.edu.tr uzantılı eposta kullanmanız önem arz etmektedir.

Bu süreçte mağduriyet yaşamamanız için iki farklı önerimiz bulunmaktadır. İlki yeni e-posta
sistemi üzerine eski iletilerinizi taşımanız, ikincisi ise Outlook programını kullanmanız
şeklindedir.
İlk yöntem olan eski epostalarınızın yeni eposta sistemine taşınması için ekteki “Eski Epostalar
Hakkında.pdf” belgesindeki işlem adımlarını uygulamanız yeterli olacaktır.
İkinci yöntem için, ekteki “akdeniz.edu.tr için Outlook Ayarları.pdf” dosyasında belirtilen
şekilde Outlook programınızı yapılandırmanız ve eski hesabınızdaki tüm iletileri kendi
bilgisayarınız üzerinde tutmanızdır. İstediğiniz zaman bu dosyaları arşivleyerek .pst uzantılı bir
dosya haline getirebilir ve bu dosyayı da herhangi bir Outlook programında açarak iletilerinize
yeniden ulaşabilirsiniz.
Outlook programını, yeni elektronik posta hesabınızı yönetmek için de kullanabilirsiniz.
Outlook programı kapalıyken, aşağıda verilen bağlantıdaki dosyayı, mavi renkli Download
düğmesine basarak indiriniz. Dosyayı çalıştırdıktan sonra, “Google Apps Migration For
Microsoft Outlook®” isimli uygulama dosyasını başlatarak hesap bilgilerinizi girmeniz yeni
hesabınızı Outlook programından kullanabilmenizi sağlayacaktır. Bu sayede kişileriniz ve
takviminizdeki kayıtlarınızda aynen aktarılmış olacaktır. Gerekli bağlantı adresi aşağıdaki
gibidir:
https://tools.google.com/dlpage/gappssync
Yeni elektronik posta sistemimiz konusunda yaşanan problemleri lütfen eposta@alanya.edu.tr
adresine iletiniz. Telefon ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Yeni hesabınızın hayırlı olmasını diler yaklaşan Ramazan Bayramınızı da bu vesile ile kutlarız.
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