
Microsoft Outlook’da E-posta İmzası Oluşturma 

Outlook 2016 ile imza şablonu oluşturmak için “Yeni E-posta” seçeneğine tıklayınız. 

 

 

 

“İmza” seçeneğinin altındaki oku tıklanılarak “İmzala…” seçeneğini tıklayınız. 

 

 

  



Yeni açılan “İmzalar ve İleti Örneği” penceresinde “Yeni” seçeneğini seçiniz. 

 

 

Açılan “Yeni İmza” penceresinde, “Bu imzaiçin ad yazın” kutucuğuna herhangi bir isim yazın ve 

“Tamam” a tıklayın. 

 

 

 

“İmzayı Düzenle” bölümünü kişisel bilgileriniz ile doldurun. Örnek olması için aşağıdaki taslağı 

kullanabilirsiniz. Yazı karakteri olarak “Calibri” 11 punto olması önemlidir. 

İsim SOYİSİM / Name SURNAME 
Unvan / Title 
Tel/Phone: +90 312 233 10 00 / [DahiliNo] 
Faks/Fax: +90 312 233 [FaksNo] 
E-posta: isim@cankaya.edu.tr 

  



 

Çankaya Üniversitesi Tanıtım Ve Kültür  Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmış resmi kişisel 

bilgilerinizin altına eklemek için “Resim Ekle” (Kartvizin in Yanında) tıklanılarak size iletilmiş 

şablon dosyasını seçiniz. 

Şablon dosyasını yandaki bağlantıdan indirebilirsiniz: Şablon Dosyası 

 

“Ekle” düğmesine tıklayınız. 

  

http://bim.cankaya.edu.tr/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/imza-şablonu.png


“Varsayılan imzayı seçin” bölümünde yeni ve cevapladığınız e-postalar için varsayılan imza 

olarak yeni oluşturduğunuz imzayı seçerseniz her e-posta için imza eklemek zorunda 

kalmazsınız. Ayrıca bu bölümde kullandığınız farklı e-posta hesapları için farklı imzalarda 

seçebilirsiniz. 

 

 

Bu ayarların kalıcı olabilmesi için “Düzenlenecek imzayı seçin” bölümündeki “Kaydet” 

kutusuna tıklamanız gerekmektedir. 

 

 

Bütün işlemler bittikten sonra “Tamam”ı tıklayabilirsiniz. 



 

  



Webmail’de E-posta İmzası Oluşturma 

Eposta için Webmail’i kullanıyorsanız. https://webmail.cankaya.edu.tr/ adresine imza 

eklemek istediğiniz eposta hesap bilgileri le giriş yapınız. 

 

 

“Ayarlar” düğmesine tıklayaınız. 

 

Sol taraftaki menüden ilk önce “Kimlikler” daha sonra kullandığınız hesap ile ilişkilendirilmiş 

kimliği seçiniz.  

  

https://webmail.cankaya.edu.tr/


Sağ taraftaki pencereden ilgili ayarları yapabilirsiniz. “Görünen Ad” bölümü imzanızla ilgili 

değildir. Ama bu bölümü uygun şekilde doldurmanız, sizin attığınız e-postaların okunurken 

“Kimden” kutusunda daha düzgün gözükmesine neden olacaktır. 

 

 

“İmza” bölümünü aşağıda verilen taslak kendi bilgilerinizle doldurarak oluşturduktan sonra; 
 
İsim SOYİSİM / Name SURNAME 
Unvan / Title 
Tel/Phone: +90 312 233 10 00 / [DahiliNo] 
Faks/Fax: +90 312 233 [FaksNo] 
E-posta: isim@cankaya.edu.tr 

 

Çankaya Üniversitesi Tanıtım Ve Kültür Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmış resmi kişisel 

bilgilerinizin altına “Resim ekle/düzenle” simgesi tıklandıktan sonra çıkan pencereler yardımı 

ile seçip ekleyebilirsiniz. 

 

  



 

 

 

Size gönderilen dosyayı seçmek ilgili klasör ve dosya bulunarak “Aç” düğmesi tıklanır. 

Şablon dosyasını yandaki bağlantıdan indirebilirsiniz: Şablon Dosyası 

 

 

“imza şablonu.png” dosyası seçiniz. 

http://bim.cankaya.edu.tr/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/imza-şablonu.png


 

 

“Tamam” a tıklayarak işlemi tamamlayabilirsiniz. 

 

 



 

 

İmza oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra “Kaydet” düğmesine tıklanması gerekmektedir. 

Son işlem yeni iletilere imza eklenmesi için “Ayarlar” >> “Tercihler” >> “Yeni Posta 

Oluşturma”>> “İmza Seçenekleri” >> “Otomatik olarak imza ekle” kutucuğu “her zaman” 

şeklinde değiştirmelisiniz.  

 

 

Bu işlemden sonra yeni oluşturacağınız tüm epostalara kurumsal e-posta imzanız eklenecektir. 


