ROUNDCUBE
Roundcube Nedir?
Sunucu üzerinde yer alan e-postalarınıza web üzerinden ulaşarak e-posta işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz, Türkçe
menüler ile işlem yapabileceğiniz yeni bir uygulamadır.
Roundcube Kullanımı İçin Gerekenler;
1. Hacettepe Üniversitesi e-posta hesabı,
2. https://roundcube.hacettepe.edu.tr/ adresine bağlanabilecek JavaScript destekli bir tarayıcı.

ROUNDCUBE GİRİŞ ve ÇIKIŞ

Roundcube webmail’de 70 farklı dil seçeneği mevcuttur. Varsayılan olarak gelen dil İşletim Sisteminiz ve Tarayıcı dil
ayarlarınıza göre otomatik gelmektedir. Dili değiştirip sabit yapabileceğimiz özellik oturum açtıktan sonra sağ üst
köşede yer alan: Kişisel Ayarlar->Tercihler->Kullanıcı Arayüzü panelindedir. Hacettepe Üniversitesi mail adresi
Kullanıcı Adı’nızı ve Şifre’nizi girdikten sonra Oturum Aç tuşuna basarak giriş yapınız.
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Roundcube Ekranı 1 (İlk Giriş Genel Görünüm)
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Roundcube Ekranı 2 (E-Posta Okuma Görünümü)

İşiniz bittikten sonra bağlantınızı kesmek için Roundcube webmail penceresinin sağ üst kısmında bulunan Oturumu
Kapat tuşuna basarak çıkış yapınız.
Ayrıca farklı panellerdeki bir dizi işlemden sonra -yukarıda yer alan- Roundcube webmail ana ekranına dönüş
yapabilmek için ekranın üstünde bulunan E-Posta tuşuna ya da sol üstteki Hacettepe Üniversitesi logosuna tıklayınız.
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Roundcube webmail kotanızın ne kadarını kullandığınızı % (yüzdelik) olarak sol paneldeki klasörler tablosunun alt
kısmında görebilirsiniz. Mouse’u üzerine getirdiğinizde kullandığınız kota miktarı (MB) / toplam kota miktarı (GB)
(…%) olarak “Kota Durumu”nuz ayrıntılı görüntülenecektir.

4

1. Yeni gelen e-postaları kontrol eder.
2. Yeni e-posta oluşturur.
3. Gönderene yanıt e-postası oluşturur.
4. Gönderene ve alıcılara: Tümüne Yanı... (gönderen ve o e-postanın gönderildiği tüm alıcılara) olarak yanıt epostası oluşturur.
5. Listeye (üyesi olduğumuz mail grubuna) olarak yanıt e-postası oluşturur.
6. E-postayı başka adreslere iletir.
7. E-postayı başka adreslere eklenti olarak iletir.
8. E-postayı Çöpe taşır. Ayrıca silmek istediğiniz e-postaları mouse’u e-posta üzerine basılı tutup çekip
sürükleyerek çöp kutusu üzerinde bırakarak da silebilirsiniz.
9. E-postayı okunmuş olarak işaretler.
10. E-postayı okunmamış olarak işaretler.
11. E-postayı işaretli olarak işaretler.
12. E-postayı işaretsiz olarak işaretler.
13. E-postaları; hepsi, okunmamışlar, işaretlenmişler, yanıtlanmışlar, silinmişler olarak gösterir.
14. E-postalarda arama yapar. Varsayılan olarak Konu ve Gönderen bilgilerinde arama yapar fakat sol baştaki ok
işretine basılarak e-postalar içinde Alıcı, İlgili kopyası, Gizli kopya ve Tüm posta gövdesi seçenekleri işaretlenip
arama detaylandırılabilir.
15. E-postayı yazdırma, sayfasına yönlendirir.
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16. E-postayı bilgisayarınıza “.eml” formatında indirebilirsiniz.
17. E-postayı yeni olarak düzenleyebilirsiniz.
18. E-posta kaynağını görüntüleyebilirsiniz.
19. E-postayı yeni pencerede açabilirsiniz.
Bir e-postayı farklı klasöre taşımak istiyorsanız mouse’u e-posta üzerine basılı tutup çekip sürükleyerek taşımak
istediğiniz klasörün üstünde bırakarak taşıyabilirsiniz.

Panellerin Genel Tanıtımı

1. Konu, Gönderen, Tarih, Boyut sütunlarıyla mesajların özellikleri gösterilmektedir. Bu sütun başlıkları üzerine
tıklanarak mesajlar istenilen biçimde; alfabetik, tarihsel, boyutsal vb. olarak artan-azalan düzende
listelenebilir.
2. Gelen e-postaları hiyerarşik yapıda sıralar.
3. Şeç: açılır menüsü yukarıdan, aşağıya görüntülenen (seçili ya da seçilmemiş) mesaj ya da mesajlar ile ilgili şu
eylemleri yaparlar;
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Hepsini (Seçili klasördeki tüm mesajları -şimdiki sayfada görüntülenmeyen mesajlarda dahil seçili hale
getirir),
Şimdiki Sayfadaki (Seçili klasördeki sadece şimdiki sayfada görüntülenen mesajların hepsini seçili
hale getirir),
Okunmamışları (Seçili klasördeki sadece şimdiki sayfada görüntülenen okunmamış mesajları seçili
hale getirir),
Seçimi Tersine Çevir (Seçili klasördeki sadece şimdiki sayfada görüntülenen mesajlarla ilgili seçili
mesaj ya da mesajlar varsa bunlar dışındakileri seçili hale getirir, hiç seçili yoksa tüm mesajları seçili
hale getirir),
Yok (Seçili klasördeki görüntülenen sayfadaki bütün mesajları seçilmemiş hale getirir).

4. İlk ve son sayfadaki postaları ve sayısını gösteren seçimler, geri ve ileri simgeleri sayfadaki postaları ve sayısını
gösteren seçimler, toplam posta sayısı ve bilgiler yer alır.
5. Aşağı simgesine tıklandığında, e-posta okuma bölmesi kapanır, tekrar tıklandığında açılır.
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Sağ üst panel sütün başlıklarının sol yanında yer alan Liste Seçenekleri(1) simgesine basılarak gösterilen mesajlara dair;
Sütunları listele tablosundan sütün ekleme çıkarma, eklenti ve işaret ekleme çıkarma; Sıralama sütunu tablosundan
mesajların belirli özelliklerine göre sıralanmasını, Sıralama sırası tablosundan mesajların belirlenen sıralama özelliğine
göre artan-azalan, büyükten-küçüğe, alfabetik vb. olarak listelenmesini sağlar.

POSTA
Gelen E-Posta’yı Okuma
Soldaki menüden, Gelen klasörü seçeneğini seçiniz. Mesajlarınız geliş sırasına göre listelenmiş olacaktır. İster alt eposta okuma bölmesinden, isterseniz çift tıklayarak e-postayı ana pencere görüntüleyebilirsiniz. Mesaj kutusundaki
Tarih sekmesine basarak, mesajlarınızı son gelenden ilk gelene doğru ya da ilk gelenden son gelene doğru
sıralayabilirsiniz. Ayrıca sol menünün sağ altında yer alan kısımda kotanızı ve kotanızın ne kadarını kullandığınızı %
olarak (Kota Durumu) görebilirsiniz. Okumak istediğiniz mesajın (satırının) üzerine çift tıklayarak mesajlarınızı
okuyabilirsiniz.
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Gelen mesajı görüntüledikten sonra üst menüde yer alan butonlarla şu eylemlerde bulunulabilir.
1. Geri: posta listesine dönme, E-Posta Yaz: yeni posta oluşturma, Yanıtla: gönderene yanıtlama, Tümüne Yanı...:
gönderene ve tüm alıcılara yanıtlama(tümüne veya listeye yanıtla), İlet: postayı iletme, Sil: postayı Çöp’e
taşıma, Yazdır: postayı yazdırma sayfasına yönlendirme, İşaretle: postayı okunmuş olarak, okumamış olarak,
işaretli olarak, işaretsiz olarak işaretleme, Daha Fazla: postanın yazıcıdan çıktısını alabilir, postayı
bilgisayarınıza .eml uzantılı dosya olarak kaydedebilir (bilgisayarınızdan Windows Live Mail, Outlook vb. ile
birlikte açabilirsiniz), postayı yeni olarak düzenleyip kendinize hazır gönderebilir, kaynağını görüntüleyebilir,
yeni bir pencerede ya da sekmede açabilirsiniz.
2. Şuraya taşı...: postayı farklı klasöre taşıma(Taslaklar’a vs).

Ekteki Dosyaları Alma
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Eğer gelen mesajınıza bir dosya ekliyse, mesajı açtığınız zaman mesaj yanında, başında dosya uzantısı simgesi olan (1)
bu dosyaları görebilirsiniz. Ekteki dosyayı almak için, o dosyanın üstüne tıklayınız; bilgisayarınızda açmak ya da nereye
kaydetmek (2) istediğiniz sorulacaktır. Dosyayı kaydettiğiniz yerden açabilmek veya okuyabilmek için ilgili dosyaya
uygun bir yazılımınızın (Adobe Reader, Microsoft Office vb.) yüklü olması gerekmektedir.

Mesaj Yazma

Mesaj yazmak için panellerin üzerinde bulunan E-Posta Yaz(1) öğesine tıklayınız.
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1. E-posta sayfasına geri dönmeyi sağlar.
2. E-postayı göndermemizi sağlar.
3. E-postayı taslak olarak kaydetmenizi sağlar.
4. Yazım denetimi yapar.
5. E-postaya dosya eklememizi sağlar.
6. E-postaya imzamızı eklememizi sağlar.
7. Yeni bir kimlik oluşturmak ya da düzenlemek için kullanılır.
8. Mesajın bir kopyasını göndermek istediğiniz e-posta adresini yazınız. (E-posta gönderilen kişi kopyanın başka
bir adrese de gönderildiğini görür.)
9. Mesajın bir kopyasını göndermek istediğiniz e-posta adresini yazınız. (E-posta gönderilen kişi kopyanın başka
bir adrese de gönderildiğini göremez.)
10. E-postanıza gelen yanıtların iletilmesini istediğiniz e-posta adresini yazınız.
11. Bu seçeneğe yazılan e-posta adresine e-postanın alıcıya ulaşıp ulaşmadığı ile ilgili bilgi gelir.
12. İletinize dosya eklemeyi sağlar.
13. Adres defterinizde kayıtlı kişiler var ise, bir tık ile kişileri listeler ve seçeceğiniz kişileri alıcı kısmına eklemeyi
sağlar.
Gönderen kısmında otomatik olarak mail adresiniz gelir fakat daha önce mail hesabınızda tanımladığınız farklı kimlikler
varsa bunları da seçebilirsiniz. Yeni bir kimlik oluşturmak ya da düzenlemek için gönderen satırının sonundaki
Kimlikleri düzenle(7)‘ye tıklayınız. Ya da kimliklerle ilgili işlemleri Kişisel Ayarlar->Kimlikler bölümünden de
düzenleyebilirsiniz. Kimlik düzenlemeyle ilgili detaylı bilgiye 22. Sayfa’dan ulaşabilirsiniz.
Alıcı adresine göndermek istediğiniz kişinin mail adresini yazınız. Çoklu gönderim için mail adreslerinin arasına virgül
ya da noktalı virgül koyunuz.
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Ekte Dosya Gönderme

Üst menüde yer alan Ekle(1) seçeneğini ya da sağ panelde ki Dosya ekle(1) butonuna tıklayınız. Açılan kutucuktaki
Browse(2) seçeneğini tıklayarak eklemek istediğiniz dosyayı seçiniz ve Yükle(3) ile e-postaya ekleme işlemini
bitiriniz. (İzin verilen en büyük dosya boyutu 25 MB’dır.)
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ADRES DEFTERİ

1. Adres defterine erişmeyi sağlar.
2. Vcard olarak bilgisayarınızda kayıtlı adres defteri kişilerinizi içeri (Roundcube’e) aktarabilirsiniz.
3. Vcard olarak Roundcube’de kayıtlı adres defteri kişilerinizi dışarıya (bilgisayarınıza) aktarabilirsiniz.
4. Kişiler tablosunda seçili olan kişi ya da kişilere e-posta gönderir.
5. Kişiler arasında gelişmiş arama yapmanızı sağlar.
6. Yeni kişiler grubu oluşturur.
7. Grup ayarlarını yönetir.
8. Yeni adres kartı eklemeyi sağlar.
9. Kişiler tablosunda seçili olan kişi ya da kişileri siler.
10. Seçili kişi ya da kişileri gruptan çıkarır.
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Orta blokta Kişiler altında yer alan +(1) yeni adres kartı ekle simgesine tıklanarak sağ panelde açılan Adres Defterine
Ekle doldurulması zorunlu(2,3) bilgi tanımlamalarını yaparak kaydet butonuna basınız. Kişiler tablosunda yeni
eklediğiniz kişi görüntülenir.
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Mevcut kişileriniz arasından adres kartı bilgilerini güncellemek isterseniz Kişiler tablosundan güncellemek istediğiniz
ismin üzerine tıklayıp seçili hale getirdikten sonra sağ panelde Kişiyi Düzenle tıklanarak istenen değişikliği
yapabilirsiniz.

Outlook vb.. e-posta istemci uygulamalarından çıkarttığınız Vcardları, Roundcube adres defterinize aktarabilirsiniz.
SUN-JAVA SYSTEM CONVERGENCE “http://mail.hacettepe.edu.tr/” arayüzünde oluşturmuş olduğunuz adres
defteriniz Roundcube üzerinden görüntülenmeyecektir. Roundcube üzerinde ayrıca bir adres defteri oluşturmanız
veya SUN-JAVA SYSTEM CONVERGENCE arayüzünde oluşturmuş olduğunuz adres defteri kişilerinizi, Roundcube
içerisine aktarmanız gerekmektedir.
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Adres defterinde kayıtlı kişi veya kişileri (ctrl ile çoklu seçim yapabilirsiniz.) dışarıya (bilgisayarınıza) Vcard olarak
aktarabilirsiniz.

KİŞİSEL AYARLAR
Tercihler
Kullanıcı Arayüzü

Bu bölümde dil ayarı, saat dilimi, zaman biçimi, tarih biçimi, tarihi kısaltarak göster ve yenile (yeni e-postaları otomatik
kontrol etme..) seçenekleri bulunmaktadır. Dil, tarih, yenileme ayarlarını buradan değiştirebiliriz. Saat dilimi ve yaz
saati uygulaması otomatik olarak ayarlanmaktadır. (Bu ayarlar değiştirilmemelidir.)
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Posta Kutusu Görünümü

Posta kutusu görünümüyle ilgili ana seçenekler bulunmaktadır. Önizleme paneli bu bölümden de aktif edilebilir.
Önizlemede görünen postaların okunmuş olarak işaretlenmesi ile ilgili zaman ayarını buradan yapabilirsiniz.(asla,
hemen, 5 saniye sonra, 10 saniye sonra vb.) Size gönderilen e-postalardaki alındı onayının (bunu isteyen herkese
otomatik olarak, kullanıcı tanımlı, adres defterinde kayıtlıysa otomatik olarak vb.) gönderilmesi ayarlarını Alındı
onayları kısmından düzenleyebilirsiniz.
Bir sayfadaki satır sayısı ise bir sayfada bulunabilecek e-posta sayısıdır. Varsayılan olarak 50 olmaktadır ama isteğe bağlı
olarak değiştirilebilir. Bir sayfada en fazla 200 e-posta listelenmektedir.

Posta Görüntüleme

Bu bölümde e-posta görüntüleme ile ilgili ayarlar bulunmaktadır. HTML olarak yazılan e-postaları ya da uzaktan
yüklenen resimleri görüntüleme ayarlarını buradan yapabilirsiniz. Varsayılan karakter kümesi ayarı
değiştirilmemelidir.
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Yeni Posta Oluşturma

Yeni posta oluşturma ile ilgili ayarlar bulunmaktadır. Taslağı otomatik olarak kaydetmesi için süre ayarı yapılabilir.
Varsayılan olarak 3dk.’dır. E-posta oluşturmaya başladıktan 3 dk. sonra otomatik olarak taslaklar klasörüne kaydeder.
Dilersek bu seçeneği kapatabilir veya süresini değiştirebiliriz.
İmza seçeneğinde ise kimlik seçeneklerinden oluşturduğunuz imzanızın her e-postada otomatik olarak eklenmesini
veya bazı durumlarda eklenmesini ayarlayabilirsiniz.

18

Adres Defteri

Adres defteri kişi oluşturma, görüntüleme ile ilgili ayarlar bulunmaktadır. Birden fazla adres defteriniz var ise varsayılan
adres defteri seçilebilir. Kişiyi görüntüleme seçenekleri değiştirilebilir. Sıralama sütunu değiştirilebilir. Bir sayfadaki
satır sayısı ise bir sayfada bulunabilecek kişi sayısıdır. Varsayılan olarak 50 olmaktadır ama isteğe bağlı olarak
değiştirilebilir. Bir sayfada en fazla 200 kişi listelenmektedir. Otomatik tamamlamalarda alternatif e-posta adreslerini
atla seçeneği; adres defterine girilen kişilerin birden fazla ve “@hacettepe.edu.tr” uzantısı dışında, uzantısı olan eposta adreslerinin, e-posta gönderirken otomatik olarak farklı e-posta adresi olanların tanımlanmasını engeller.

Özel Klasörler

Taslaklar, giden, istenmeyen, çöp klasörlerini değiştirmek için gerekli ayarlar bulunmaktadır.
Önemli Not: Çöp klasörü olarak Trash’ın seçili olması önerilir.
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Sunucu Ayarları

E-postalarla ilgili sunucu ayarları bulunmaktadır. Silinen postaları okumuş olarak işaretle seçeneğini işaretlediğinizde
okumadan sildiğiniz e-postalar otomatik olarak okunmuş olarak işaretlenecektir. Postaları silmek yerine silinecek
olarak işaretle seçeneğini işaretlediğinizde sildiğiniz e-postalar çöp kutusuna taşınmayacak, bulunduğu klasörde soluk
renkte ve yanında silinmiş işaretli olarak görünecektir. Silinmiş postaları gösterme seçeneğini işaretlediğinizde sadece
silinecek olarak işaretlediğiniz e-postalarınız görüntülenmeyecektir. Postaların çöpe taşınmasında sorun çıkarsa,
postaları sil seçeneğini işaretlediğinizde çöpe taşınmayan e-postalarınızı doğrudan silecektir. İstenmeyen
klasöründeki mesajları doğrudan sil seçeneğini spam politikamız gereği etkinsizleştilmiştir. Spam olarak algınan eposta mesajlarınızla ilgili işlemleri https://spam1.hacettepe.edu.tr:41443/brightmail/ adresi üzerinden erişim
sağlayarak yapabilirsiniz.
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KLASÖRLER

Yeni bir klasör oluşturmak için Klasörler bölmesi altında bulunan +(2) klasör ekle seçeneğine tıklayarak yeni bir klasör
oluşturabilirsiniz. Eğer alt klasör oluşturmak istiyorsanız hangi klasöre ait bir alt klasör ekleyecekseniz o ana klasör
seçili durumdayken +(2) seçeneği tıklayarak o klasöre ait bir alt klasör oluşturabilirsiniz.
Klasörü silmek veya içeriğini boşaltmak istiyorsanız Klasörler bölmesi altında bulunan + klasör ekle seçeneği yanında
yer alan Klasör ayarlarına (3) tıklayarak yapmak istediğiniz işlemi seçiniz.
Klasör seçili iken sağ panelde görüntülenen klasör özelliklerinden klasör adını ya da ait olduğu konumu düzenleyebilir,
klasördeki mevcut e-posta sayısını ve klasör boyutunu öğrenebilirsiniz. Alt klasörü mouse ile üzerine basılı tutup çekip
sürükleyerek istediğiniz ana klasör üzerinde bırakarak başka ana klasörlerin altına taşıyabilirsiniz.
Önemli Not: Yeni bir ana klasör ya da alt klasör oluştururken klasör isimlerinde Türkçe karakter kullanmayınız.
Kullansanız dahi klasörünüz Türkçe karakter destekli oluşmuş görünecektir fakat e-postalar Roundcube tarafından
otomatik olarak oluşturulan klasöre taşınacaktır.
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KİMLİKLER

Kimlikler bölümünde e-posta hesabınızın kimlik bilgilerini değiştirebilir ve imza oluşturulabilirsiniz. Yeni bir kimlik de
tanımlayabilirsiniz.
Kişisel ayarlar bölümünden kimlik bilgileri düzenlemenin yanı sıra e-posta gönderiminde Yanıtla ve Gizli kopya
adreslerini otomatik tanımlı hale getirebilirsiniz. Yanıtla tanımlamasına gönderdiğiniz e-postalara gelecek yanıtlarının
iletilmesini istediğiniz mail adresinizi yazabilirsiniz. (Yani gönderdiğiniz mesaja karşıdaki kullanıcı yanıtla dediğinde
mesajın kime ya da alıcı kısmında otomatik olarak oluşturulacak adrestir.) Gizli Kopya tanımlamasına gönderdiğiniz
e-postanın bir kopyasını göndermek istediğiniz e-posta adresini yazabilirsiniz. (E-posta gönderilen kişi kopyanın başka
bir adrese de gönderildiğini göremez.) Varsayılan olarak ata seçeneği yeni e-posta ya da yanıt e-postası
oluşturduğunuzda Gönderen kısmında otomatik olarak yer alacak kimlik bilgisidir.
İmza bölümü yeni e-posta ya da yanıt e-postası oluşturduğunuzda mesajın içeriğinde otomatik olarak oluşturulacak
gönderen bilgisi tanımlamasıdır.
İmzanızı Düz metin (kalın, italik, renkli yazı tiplerini veya diğer metin biçimlendirmelerini desteklemez) değil de HTML
(çeşitli yazı tipleri ve boyutları, bağlantı linkleri, renkler vb. özellikler bulunan iletiler oluşturmak istediğiniz zaman
en uygun biçimdir) olarak düzenlemek için kutucuğu işaretleyiniz.

FİLTRELEME İŞLEMLERİ
E-posta filtreleme işlemlerinizi: SUN-JAVA SYSTEM CONVERGENCE arayüzünden, http://mail.hacettepe.edu.tr/
adresinden gerçekleştirebilirsiniz. Uyguladığınız filtreler Roundcube arayüzünde aktif olarak çalışacaktır.
22

PAROLA İŞLEMLERİ
Roundcube arayüzünde parola işlemleri yer almamaktadır. Parola işlemleri için http://portal.hacettepe.edu.tr/
linkinde yer alan Şifre Değiştir uygulaması kullanılmalıdır. Parola değiştirme, hatırlatma sorusu oluşturma, parola
sıfırlama işlemleri hesap yönetim arayüzünden yapılmaktadır.

Çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

23

