MAİLMAN LİSTE ÜYE KILAVUZU
Listeye Üye Olmayanlar İçin;
1) Liste üyeliği;
- https://mailman.boun.edu.tr/mailman/listinfo adresinden üyesi olmak
istediğiniz listeye tıklayınız.

- Liste ismine tıkladıktan sonra LİSTE-ADI Listesine Üyelik bölümü altındaki eposta adresi, isminiz ve parola bilgilerini doldurarak göndererek üyelik
başvurusunda bulunabilirsiniz.

- Mesajlarınızı okurken kullanmak istediğiniz dil seçimini “Mesajlarınızın
görüntülenmesi için hangi dili tercih edersiniz?” kısmından yapabilirsiniz.
- Listeye gönderilen mesajları günlük toplu olarak almak için, “Liste mesajlarının
size günlük toplu mesajlar olarak gönderilmesini ister misiniz?”
seçeneğini Evet olarak işaretleyiniz.
- Üyelik bilgileri girildikten sonra Üye Yap butonuna tıklayınız.

Liste Üyeleri İçin;
1) Liste üyelerini görüntüleme;
- Listeye üye olduğunuz e-posta adresinizi ve liste parolanızı girerek, liste
üyelerini görüntüleyebilirsiniz.

2) Liste üyelik iptali ve seçenekleri düzenleme;
- Listeden çıkmak veya liste üyelik ayarlarınızı değiştirmek için e-posta adresinizi
girmeniz gerekir.

- Listeden çık veya seçeneklerimi düzenle butonuna tıkladıktan sonra mesaj
listesi üyelik yapılandırması ekranından mesaj listesine üye olduğunuz e-posta adresini,
aşağıdaki alanlara yeni bir adres girerek değiştirebilirsiniz.
- İsteğe bağlı olarak gerçek adınızı da burada ayarlayabilir veya değiştirebilirsiniz
(örneğin John Smith).
- Üyelik değişikliklerinin list.boun.edu.tr üzerinde üye olduğunuz tüm listelerde
geçerli olmasını istiyorsanız, Global olarak değiştir onay kutusunu işaretleyin.
(E-Posta hesabınıza yapılan değişiklikler için onay mesajı gelecektir.)

- Onay kutusunu işaretleyip Üyelikten çık butonuna tıklayarak, bu listedeki
üyeliğinizi bitirebilirsiniz.

- Şifrenizi unuttuysanız Şifremi Bana E-Postayla Yolla butona tıklayarak kayıtlı EPosta adresinize şifrenizi yollayabilirsiniz.
- Şifre Değişimi alanından yeni şifrenizi girip değiştirebilirsiniz.

3) Üyelik Seçenekleri
Mesaj gönderimi
Bu seçeneği Etkin seçerek bu mesaj listesine gönderilen mesajların size iletilmesini
sağlayabilirsiniz. Devre Dışı seçeneğini seçerseniz, listeye hala üye olursunuz, fakat size
listeden bir süreliğine mesaj gelmesini durdurabilirsiniz (örneğin tatile çıktığınızda).
Toplu Mesaj Modunu Ayarla
Toplu mesaj modunu açarsanız mesajları gönderildikleri anda tek tek almak yerine
toplu şekilde (genellikle günde bir kez, fakat olasılıkla yoğun listelerde birden çok)
alırsınız. Toplu mesaj modu açık konumundan kapalı konumuna getirilirse son bir toplu
mesaj alabilirsiniz.
MIME veya Düz Yazı Toplu Mesaj Alımı
E-posta okuyucunuz MIME toplu mesajları desteklemiyor olabilir. Genelde MIME toplu
mesajlar tercih edilir ama bunları okurken sorun yaşıyorsanız düz yazı toplu mesajları
seçin.
Mesaja kendi gönderdiğiniz mesajları istiyor musunuz?
Genellikle listeye gönderdiğiniz tüm mesajların bir kopyasını alırsınız. Eğer bu kopyayı
almak istemiyorsanız, bu seçeneği Hayır olarak ayarlayın.
Bu liste için şifre hatırlatıcı e-posta almak istiyor musunuz?
Ayda bir, bu sunucuda üye olduğunuz tüm listeler için şifre hatırlatıcı içeren bir e-posta
alırsınız.
Üye listesinde kendinizi gizlemek istiyor musunuz?
Birisi liste üyelerini görüntülediğinde e-posta adresiniz normalde görünür (spam
toplayıcıları engellemek için değiştirilmiş bir şekilde). Eğer üyelik adresinizin bu listede
hiç görünmesini istemiyorsanız, bu seçenek için Evet seçin.

Hangi konu kategorilerine üye olmak istersiniz?
Bir veya birden fazla konu seçerek mesaj listesindeki trafiği filtreleyebilirsiniz, böylece
mesajların sadece bir kısmını alırsınız. Eğer bir mesaj seçtiğiniz konulardan bir ile
eşleşirse, o mesajı alırsınız, aksi halde almazsınız.
Hiçbir konu filtresine uymayan mesajları almak istiyor musunuz?
Bu seçenek en az bir konuya üye olduysanız etkilidir. Hiçbir konu filtresine uymayan
mesajlar için varsayılan gönderim kuralını tanımlar. Burada Hayır seçeneğini seçmek,
eğer bir mesaj konu filtreleri ile eşleşmiyorsa, o mesajı almayacağınızı
gösterir, Evet seçmek, filtrelerle eşleşmeyen mesajların da size geleceğini gösterir.
Mesajların kopyaları engellensin mi?
Bir liste mesajının Alıcı: veya Cc: başlıklarında açık olarak adresiniz varsa, mesaj
listesinden mesajın başka bir kopyasını almamayı tercih edebilirsiniz. Mesaj listesinden
gelecek kopyaları engellemek için Evet, kopyaları almak için Hayır seçin.

4) Sayfa özellikleri;
- Liste açıklaması: Liste yöneticisi tarafından açıklama yapılmışsa “Liste Adı
Hakkında” bölümünde görebilirsiniz.
- Dil seçenekleri: Sağ üst köşede bulunan dil seçeneklerinden liste yöneticisi
tarafından tanımlanmış olan dillerden birini seçebilirsiniz.
- Liste arşivi: Listeye gönderilmiş mesajların listesini görüntülemek için “Bu listeye
önceden gönderilen mesajları görmek için Liste-Adı Arşivlerini ziyaret edin.” olarak
belirtilen linke tıklayınız.
- Liste adresi: Listeye mesaj göndermek için LİSTE-ADI@list.boun.edu.tr şeklindeki
adres kullanılmalıdır.
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