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1. Önsöz 
İki kullanıcı arasında Outlook programında gönderilen elektronik postaların senkronize 

edilmesi için  “ CodeTwo  Outlook Sync” programını kurmadan önce; 

• Kurulum ve programın ayarlarının yapılması esnasında Outlook programının kapalı 

olduğundan emin olunuz. 

• Kurulum yapılacak olan bilgisayarların adları ile ip adreslerinin bilinmesi gerekmektedir.    

• Kurulum yapılacak olan bilgisayarlardaki Outlook programına tanımlanan elektronik 

posta adresinin yedeklenmesi gerekmektedir. Outlook programına meb.k12.tr uzantılı 

elektronik posta adreslerinin kurulumu için hazırlanan kılavuzdan bu konuda 

yararlanabilir ya da internet tarayıcısı aracılığı ile arama motorları sayesinde 

ulaşabileceğiniz makalelerden faydalanabilirsiniz. 

2. Ön Hazırlık 

• Windows 10 işletim sistemi yüklü bilgisayarın adı ile ip 

numarasının öğrenilmesi 
 

 

Şekil 1 - Bilgisayar Adı 

Windows 10 işletim sistemi yüklü bir bilgisayarın adını öğrenmek için, “Bu Bilgisayar” simgesine 

farenin sağ tuş ile tıklanır, açılan menünün en altında yer alan “Özellikler” tıklanır. 

Karşınıza Sistem penceresi açılır. Bilgisayarınızla ilgili temel bilgilerin görüntülendiği alanda 

“Bilgisayar adı:” alanının karşısında yazılan metni not ediniz. 
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Şekil 2 - Denetim Masası 

Windows 10 işletim sistemi yüklü bilgisayarın ip adresini öğrenmek için “Arama” butonuna 

farenin sol tuşu ile basınız, ardında “Arama Kutucuğuna“ Denetim Masası yazınız. Şekil – 2 deki 

pencere karşınıza çıkacaktır. Farenin sol tuşu ile Denetim Masasına tıklayınız. 

 



4 
 

 

Şekil 3 - Tüm Denetim Masası Öğeleri 

“Tüm Denetim Masası Öğeleri”  penceresi açılacaktır. Bu ekranda “Ağ ve Paylaşım Merkezi” 

simgesine farenin sol tuşu ile tıklayınız. 

Not:Denetim masasındaki öğeler Şekil – 3 teki gibi karşınıza gelmedi ise söz konusu pencerede 

yer alan “Görüntüleme Ölçütünü” Büyük Simgeler olarak değiştiriniz. 

 

 

Şekil 4 - Bağdaştırıcı Ayarları 
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Açılan ekranda Şekil – 4 ‘ te görebileceğiniz gibi Bağlantılar: ifadesinin sağ tarafında yer alan 

“Ethernet/Wi-fi..” tıklayınız. 

 

Şekil 5 - Ethernet Durumu 

Mevcut ağ bağlantınızın durumunu gösterir pencere açılır, bu pencerede “Ayrıntılar” butonuna 

basınız. 
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Şekil 6 - Ağ Bağlantısı Ayrıntıları 

Karşınıza “Ağ Bağlantısı Ayrıntıları” ekranı gelecektir. Bu ekranda “IPv4 Adresi” karşısında yer 

alan (192.168.1.90) değeri not ediniz. 
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• Windows 7 işletim sistemi yüklü bilgisayarın adı ve ip adresinin 

öğrenilmesi 

 

Şekil 7 - Bilgisayar Adı 

Masaüstünde yer alan “Bilgisayar” simgesine farenin sağ tuşu ile tıklanır. Açılan menünün en 

altında yer alan “Özellikler” etiketine farenin sol tuşu ile tıklanır. 

Karşınıza “Sistem” penceresi açılır, bu pencerede yer alan “Bilgisayar Adı:” ifadesinin 

karşısındaki metni not ediniz. 
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Şekil 8 - Denetim Masası 

Windows 7 işletim sistemi yüklü bilgisayarın ip adresini öğrenmek için, masaüstünde yer alan 

“Denetim Masası” simgesine tıklayınız. Açılan pencerede şekil 8 deki gibi simgeleri görmüyorsanız, 

“Görüntüleme Ölçütü” etiketinin sağındaki “Kategori” etiketine tıklayarak “Büyük Simgeler” olarak 

değiştiriniz. 

“Ağ ve Paylaşım Merkezi” simgesine tıklayınız. 
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Şekil 9 - Ağ ve Paylaşım Merkezi 

Açılan pencerede “Yerel Ağ Bağlantısı” etiketine tıklayınız. 

 

Şekil 10 - Ağ Bağlantısı Ayrıntıları 

“Yerel Ağ Bağlantısı Durumu” penceresinde “Ayrıntılar” butonunu tıklayınız. Ağ bağlantısı 

ayrıntıları penceresinde yer alan IPv4 Adresi: etiketi karşısındaki değeri not ediniz. (192.168.107.129) 
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3. CodeTwo Sync Programının Kurulumu 
Öncelikle söz konusu programı üretici sitesinden (https://www.codetwo.com/outlook-

sync/thanks) indiriyoruz. Kurulumu iki bilgisayara uyguluyoruz. 

 

Şekil 11 - Kurulum Sihirbazı 

 Kurulum programına tıklayınca öncelikle karşımıza kurulum sihirbazı çıkmaktadır. “Next” 

butonuna tıklanır. 

  

https://www.codetwo.com/outlook-sync/thanks
https://www.codetwo.com/outlook-sync/thanks
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Şekil 12 - Son Kullanıcı Sözleşmesi 

Son Kullanıcı sözleşmesin ekranında yer alan “I accept the terms in the License Agreement”  

kutucuk  tıklanır ardından,”Next” düğmesine tıklanır. 

 

Şekil 13 - Hedef Klasör 

 CodeTwo Outlook Sync programının kurulacağı dizini gösterir pencere açılır. Bu ekranda 

varsayılan olarak program “C:\Program Files\CodeTwo\Outlook Sync\” klasörüne kurulacaktır. “Next” 

düğmesine tıklanır. 
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Şekil 14 – Kurulum 

 Açılan pencerede “Install” düğmesine tıklanır. 

 

Şekil 15 - Kurulum Bitmesi 

Kurulum tamamlanmış olup, “Finish” düğmesine tıklayarak kurulum sihirbazını kapatıyoruz. 
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4. CodeTwo Sync Programının Ayarlarının Yapılması 

 

Şekil 16 - CodeTwo Outlook Sync 

Yukarıdaki ekranda kurulumu yaptığımız bilgisayarın adı “This PC” altında yer almakta. Ancak 

diğer bilgisayarımızın adı “ Other PC” alanında yer almadığı ve ortada “Not connected  - Bağlantı Yok” 

ifadesi görülmektedir.  Yukarıda şekilde yer alan “Sync” düğmesine tıklanır. 
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Şekil 17 - Diğer Bilgisayar Bağlantısı 

Yukarıda ekranda yer alan işaretli kutucuğa diğer “Bilgisayarın Adı” ya da “Ip adresini” yazınız. 
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Şekil 18 - Bağlantı Testi 

Ardından aynı ekranda yer alan “Connection Test – Bağlantı Testi” düğmesine tıklayınız. 

 

Şekil 19 - Bağlantı Başarılı Mesajı 

İki bilgisayara kurulan uygulamanın birbirleri ile başarılı bir şekilde haberleştiğine dair uyarı 

mesaj penceresi açılır. “Tamam” düğmesine basarak uyarı penceresini kapatınız. 
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Şekil 20 - ... 

“Next” düğmesi tıklanır. 
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Şekil 21 - Senkronize edilecek klasörlerin seçilmesi 

Outlook programları arasında elektronik postaların senkronize edileceğinden “E-Mails” 

seçeceği işaretlenir ve arından “Show Advanced  View – Gelişmiş Seçenekleri Göster” seçeneği 

düğmesi tıklanır. 
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Şekil 22 - Senkronize edilecek klasörlerin seçilmesi 

Açılan ekranda iki bilgisayarda da “Gönderilmiş Öğeler” seçeneği işaretlenir. Ardından “Next” 

düğmesine tıklanır. 
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Şekil 23 - İlk Senkronizasyon Ayarları 

Açılan ekranda varsayılan olarak “Both PCs” işaretli olarak gelecek olup, “Next” düğmesine tıklanır. 

 

Şekil 24 – Uyarı 

Açılan uyarı penceresinde “Ok” düğmesine tıklanır. 
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Şekil 25 – Tebrikler 

Açılan ekranda “Autosync is OFF” varsayılan olarak gelmektedir. Yanında yer alan “Turn On” 

düğmesi tıklanır. 
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Şekil 26 - Program Ayarlarının Bitişi 

Yukarıda ki ekran da görüldüğü gibi, bu bilgisayar ile diğer bilgisayarın adları, bağlantının 

sağlandığı, otomatik senkronizasyonun açık olduğu, ve en son senkronizasyon zamanı bilgisi 

görünmektedir. 
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Şekil 27 - Gelişmiş Seçenekler 

“Advanced – gelişmiş düğmesi” tıklanır. Ardından açılan pencerede “ Launch at Windows 

start-up” seçeneği işaretlenerek programın Windows açılışında otomatik olarak çalışması sağlanır. 

 

Şekil 28 - Outlook Hatası 

Program ayar esnasında Outlook veri dosyasına bağlantı kurması nedeni ile Outlook programını 

çalıştırmaya çalıştığınızda yukarıdaki hatayı alırsınız. Bilgisayarınızı yeniden başlatınız. 


