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Özet:  

Kurumsal ve bireysel alanlarda elektronik haberleşmenin hızla artması, hizmet veren 

sunucu sistemlerinin de gelişmesini sağlamıştır. Kullanıcılar, her geçen gün daha görsel ara 

yüzlü, güvenli ve kolay kullanıma sahip, posta servis sağlayıcılarını tercih etmektedirler. 

Bilgi güvenliği açısından gelen postaların anti-virüs, anti-worm, anti-phishing türü 

içeriklerden arındırılmış olması gerekmektedir. Bu amaca uygun çeşitli posta sunucu 

sistemleri kullanılmaktadır.   

Yapılan bu çalışmada, üniversitede açık kaynak kodlu uygulama olan Zimbra Server 

kullanılarak personel ve öğrencilere posta sunucu hizmeti sağlanmıştır. Çalışma sonucunda 

ise daha önce kullanılan posta sistemlerine göre zimbra server’ın üstünlükleri, kurulum ve 

karşılaştırılmasına yer verilmiştir.  

Anahtar Sözcükler:  E-posta Sistemleri, Zimbra, E-posta Güvenliği, Protokoller 

 

Abstract:  

Rapidly increasing eletronic communication in institutional and individual areas ensured 

development of serving hosting sytems. Users prefer mail service providers which have 

more visual interface, secure, easy use. In terms of information security, in-coming mails 

need to be filtered against to anti-virus, anti-worm, anti-phishing type of content. Suitable 

mail host systems are used for this purpose.  

In this study, Zimbra Server, which is open source application has been used to provide 

mail hosting service to students and staff in the university. At the end of this study, 

advantages of Zimbra server compare to mail systems which was used before prestented. 

Keywords:  Mail Systems, Zimbra, E-Mail Security, Protocols 



1. Giriş 

 

Küreselleşmeye bağlı olarak iletişimin arttığı 

günümüzde; firmalar, elektronik haberleşme 

teknolojisini kullanabilmek için değişik Mail 

Transport Agent(MTA)’lar tercih 

etmektedirler. 

Belli başlı mail server yazılımları olarak, 

Qmail, Lotus, Exchange, Sendmail ve Zimbra 

gibi yazılımlar yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bunlarla entegre çalışan 

bazı güvenlik yazılımları(Spamdyke, 

Spamassassin, Clamav, Endian, vb 

yazılımlar) vardır.  Bu sayede trojan, 

soluncan, virüs, spam, vb eklentilere karşı e-

postalar taratılmaktadır. 

 

Gerçekleştirilen bu çalışma ile daha önce 

kullanılan mail uygulama yazılımları yerine 

Zimba Mail Server kurulumu ve 

konfigürasyonu yapılarak kolay ve güvenilir 

bir alt yapı geliştirilmeye çalışılmıştır. 

 

Çalışmanın ikinci bölümünde Zimbra Server 

ve Zimbra Serverın yapısı anlatılmıştır. 

Üçüncü bölümde kampus de yapılan 

uygulamadan bahsedilmiştir. Çalışmanın son 

bölümde ise geliştirilen sistem ile elde edilen 

sonuçlara ve önerilere yer verilmiştir. 

 

2. Zimbra Server 

Zimbra; kullanıcıların eposta göndermesini 

sağlamak ve dışarıdan gelen epostaları hedef 

kullanıcıya iletmek üzere tasarlanan gelişmiş 

ve kolay ara yüze sahip bir MTA’dır. Linux 

işletim sistemleri üzerinde çalışan açık 

kaynak kodlu olması nedeniyle ek modüller 

başarıyla sisteme dahil edilebilir.[1] 

Yüksek performanslı ve güvenli bir mail 

server mimarisine sahiptir. Zimba, 

ölçeklenebilen ve genişleyebilen yapısı 

sayesinde, on binlerce kullanıcısı olan 

üniversiteler ve eğitim kurumlarının yanı sıra, 

milyonlarca kullanıcı olan Yahoo gibi 

portallarda da e-posta sunucusu olarak 

başarıyla kullanılmaktadır. 

Zimbra server, üzerinde sistemi 

yönetebilecek farklı dağıtım listeleri ve 

yüksek kapasitede e-posta kutuları 

oluşturulabilir. Ayrıca birden fazla iş 

bölümünün yapılabildiği verimli bir ortak 

çalışma platformuna sahiptir.  

Zimbra açık kaynak kodlu bir Collaboration 

Suite sistemidir. Kullanıcılar web arabirimi 

üzerinden birbirlerine randevu ve görev 

atayabilir, toplantı davetiyeleri 

gönderebilirler. Aynı zamanda MS Exchange 

veya MS Outlook kullanan bir kişiden gelen 

bu tip mesajları %100 uyumluluk ile 

algılayıp, kabul veya red cevaplarını 

gönderebilir, kabul ettiği davetleri de günlük 

programa otomatik kayıt ederek hemen 

gösterebilir. [2] 

 

Dünyada hızla yayılan zimbra, Comcast, 

Ohio Eyalet Üniversitesi ve Century 21,vb 

büyük ölçekli işletmelerde kullanılmaktadır. 

Açık kaynaklı sade kod yapısı ile az bellek 

kullanımına ve işlemci gücüne ihtiyaç duyar. 

Zimbra server yapısında farklı yetkilere sahip 

kullanıcılar tanımlanmaktadır. Bu sayede 

üzerinde çalışan programlardaki yetki 

atamaları önceden yapılarak güvenlik açığına 

karşı önlem alınmıştır. E-posta hareketlerinin 

ve program işleyişlerinin kayıt altına alındığı 

ayrıntılı log veritabanına sahiptir.     

2.1 Sistem Özellikleri 

Zimbra işlevsel yapısı itibariyle modüler ve 

esnek yapıda kurgulanmıştır.  Aynı posta 

hesabına birden fazla kullanıcı aynı zamanda 

erişim sağlayabilir. E-posta iletimi ile ilgili 

herhangi bir işlemi (randevu, posta 

gönderme, alma, kuyruğa atma..) 

gerçekleştirmeden önce postayı sunucuya  

kaydetmektedir.  Sistem tarafından garantiye 

alınan bu eposta ile ilgili kabul edildi cevabı 

iletilir. Bu sayede sistemde bir fiziksel sorun 

oluşması durumunda (elektrik kesintisi vs.) 

posta son kullanıcıya ulaşır.  

Zimbra üzerinden binlerce e-posta aynı anda 

aynı anda paralel olarak iletilebilmektedir. 



Özellikle toplu eposta gönderimi yapan 

kurumlar için hızlı performansından dolayı 

tercih sebebidir.   

Zimbra gelecekte e-posta uygulamalarında 

komple çözüm sunmayı hedeflemektedir.  

Dolayısı ile, Yahoo ve Gmail hesaplarına 

erişim sağlamanın yanında bu servislerdeki 

iletişim ve takvim bilgileri de otomatik olarak 

senkronize edebilmektedir.  POP ve IMAP 

desteği de ayrıca devam etmektedir.  

 

Şekil 1. Login Ekranı 

Şekil-1 deki login ekran görüntüsünde 

standart özelliklerin yanı sıra farklı istemci 

tiplerine göre çalışma imkanı vermektedir.   

Gelişmiş(Ajax); Güncel web tarayıcıları  

üzerinden hızlı internet bağlantısı ile birlikte 

çalışma özelliklerinin tümünü sağlar. 

Standart(HTML); Güncel olmayan önceki 

versiyonlara sahip tarayıcılarla yavaş bir 

bağlantı altyapısında daha kolay erişim için 

standart özellikleri destekler. 

Mobil; Mobil cihazlar için geliştirilmiş 

modüllerin kullanımı sağlar. 

 

Sürekli kullanılan istemci tipini Varsayılan 

hale getirmek için, oturumu açtıktan sonra 

seçeneklerden Tercihler ve  Genel sekmesi 

bölümünden değiştirilir. 

Zimbra web sistemi içerisinden yapılandırma 

ile başka web servisleri kullanılabilir. Arama 

ekranı ve RSS dosya okuma özellikleri vardır. 

Adres kutusu zenginliği ile birden fazla adres 

defteri oluşturma özelliğine sahiptir. Kişisel 

dağıtım listeleri oluşturabilme özelliği vardır. 

Kişisel ve paylaşılabilen takvim özleliği ile; 

birden fazla görev arası geçiş yapabiliri, 

WYSIWYG editörü sayesinde hızlı bir 

şekilde online doküman oluşturma ve bu 

dokümanları gönderebilme özellikleri de 

vardır. Ayrıca, takvimi listede olan kişiler ile 

paylaşabilme, ortak bir havuz ile adres 

defterini, dokümanları ve takvim özelliğini 

paylaşabilme, pop hesap toplama özelliği ile 

birden fazla dışarıda kullanılan hesapları 

toplayabilme, ses entegrasyonu sayesinde 

hızlı arama ve konferans özelliği, sesli posta 

erişim özelliği, kullanıcılara kendi renk ve 

tema seçebilme özelliği, sistem yöneticileri 

için kurum teması oluşturabilme özelliği, gibi 

pek çok farklı özellikleri de Zimbra içerisinde 

kullanılmaktadır. [1] 

 

 

Şekil 2.  Kullanıcı Arayüzü 

2.2 Sistem Mimarisi 

Zimbra Server, hem Linux hem de Mac 

üzerine kurulabilmektedir. [3] 

Üzerinde email/collaboration araçlarının yanı 

sıra kelime işlem ile ilgili ilave araçlar da 

vardır. Ajax client özelliği sayesinde gelişmiş 

bir takvim özelliği de sunmaktadır.  

Açık kaynaklı mimariye sahip olması, güçlü 

ve geliştirilebilir bir program olma özelliğini 

sağlamaktadır. 

Özellikle Zimbra Collaboration Suite baştan 

sona bir sistemin mail ihtiyaçlarını 

karşılamak için geliştirilmiş bir mail yönetim 



sistemidir. Sağlam ve güvenilir bir yapıya 

sahiptir. Diğer mail server uygulamaları ile  

birlikte, client arayüzlerini kendi yapısı 

içerisinde kullanıma imkan vermektedir. 

Ayrıca, 

 •  Açık kaynak sistemler olan Linux, Apache 

Tomcat, Postfix, MySQL, OpenLDAP ile 

uyumlu çalışabilmekte. 

•  Standart olarak kullanılan protokolleri 

desteklemekte, örnek olarak; SMTP, LMTP, 

SOAP, XML, IMAP, POP.  

• Kod yapısı olarak Java, JavaScript thin 

client, Java, JavaScript thin client DHTML 

betimlemeleri kullanılabilmekte. 

•  Mesajlaşma istemcileri ile olan uyumu; 

Outlook MAPI, Apple Mail, iCal ve Address 

Book, Evolution, Thunderbird, vb. 

• Yetkilendirme kontrolü tek oturumdan 

gerçekleştirebilme (örneğin, Windows 

Active  Directory ile Alan Yetkilendirme) 

• Mevcut sunucular ve depolama sistemleri 

ile çalışabilme, 

• En son arşivleme çözümlerinin yanı sıra, 

güncel anti-spam ve anti-virüs denetimini 

gerçekleştiren bir mimariye sahiptir.  

 

Şekil 2.2  Zimbra posta sunucusunda çift yönlü 

mesaj iletimi.  

Şekil 2.2’de Zimbra posta sunucusuna gelen 

bir iletinin virüs ve spam filtrelerden 

taranarak merkezi mesaj ileti veritabanında 

saklanır.[4] 

Gelen ve giden postalar güvenli olan merkezi 

sunucuda yedeklenir.  Kullanıcılar ise 

herhangi bir web tarayıcı üzerinden erişerek 

elektronik haberleşme işlemini yapabilir.  

3. Zimbra Server Uygulaması 

3.1 Kurulum 

 

Zimbra genel olarak belli başlı Linux 

dağıtımları üzerine kurulabilmektedir. 

 

Bu dağıtımlar; 

Red Hat Enterprise Linux 5 

Red Hat Enterprise Linux 4 

Red Hat Fedora 7 

Red Hat Fedora 11 

Debian 4 

Debian 5 

SUSE Linux Enterprise Server 10 

SUSE Linux Enterprise Server 10 

Ubuntu 6.06 LTS 

Ubuntu 8.04 LTS 

 

Ayrıca Linux dışında; 

MacOS 10.4 Tiger 

MacOS 10.5 Leopard 

 

İşletim sistemlerini desteklemektedir. 

Yukarıda belirtilen işletim sistemlerinden biri 

tercih edilerek sunucuya kurulumu 

gerçekleştirilir.  

Kaynak koddan kurulum yapmak için ilk 

önce tar.gz uzantılı kurulum paketi açılır. 

tar –zxvf zcs-6.0.0_GA_1802.RHEL5_ 

64.20090830141723.tgz 

Daha sonra açılan ilgili dizine geçilerek;  

# install.sh kabuk betiğini çalıştırıyoruz. Eğer 

kurulum desteklenmeyen bir dağıtım 

üzerinden yapılmaya çalışılacaksa (Örneğin 

Centos) 

 

# install.sh –platform-override komutunun 

yazılması gerekmektedir. 

Kurulum betiği ilk önce sistemde Zimbra 

yüklü olup olmadığını ve  gerekli olan 

paketlerin bağımlılığını aşağıdaki şekilde 

kontrol eder. 



zimbra-ldap...NOT FOUND 

zimbra-logger...NOT FOUND 

zimbra-mta...NOT FOUND 

zimbra-snmp...NOT FOUND 

zimbra-store...NOT FOUND 

zimbra-apache...NOT FOUND 

zimbra-spell...NOT FOUND 

zimbra-proxy...NOT FOUND 

zimbra-archiving...NOT FOUND 

zimbra-cluster...NOT FOUND 

zimbra-core...NOT FOUND 

 

Tüm bu kontrollerin bitiminden sonra Zimbra 

kurulumu başlatılır.[5] 

 
Install zimbra-ldap [Y] 

Install zimbra-logger [Y] 

Install zimbra-mta [Y] 

Install zimbra-snmp [Y] 

Install zimbra-store [Y] 

Install zimbra-apache [Y] 

Install zimbra-spell [Y] 

Install zimbra-proxy [N]  

Paketlerin kurulumlarından sonra admin 

şifresi belirlenerek yapılan ayarların geçerli 

olması için “a” tuşuna basılır. Kurulumun 

başarıyla bittiğine dair mesajı alınır. Daha 

sonra yapılandırma ayarlarına geçilir.   

Zimbra Server kurulumunun yapılacağı 

sunucu donanımı en az aşağıdaki özelliklere 

sahip olmalıdır. [6] 

Intel / AMD 32-bit CPU 2.0GHZ +, 2 GB 

RAM önerilen - 4 GB, Yazılım ve günlükler 

için 10 GB boş disk alanı (SATA veya SCSI, 

RAID mimarisi, posta depolama için ek disk 

alanı olarak belirlenebilir.  

 

3.2 Yapılandırma 

Zimbra yönetim arabirimi ile görsel web 

tabanlı olarak kullanıcı hesaplarının merkezi 

yönetimi sağlar. Oturum açma Yönetici 

Konsoluna bağlanmak için; 

https://www.domain.com:7071 

Adresinden yönetici kullanıcı adı ve parolası 

belirlenir.  

Login olduktan sonra, şekil 3.2’de belirtilen 

ekran üzerindeki admin yönetim menüleri 

kullanılarak aşağıdaki yapılandırma işlemleri 

gerçekleştirilir.  

Şekil 3.2  Zimbra server yönetim ekranı 

 Kullanıcı hesaplarını oluşturmak ve 

yönetmek 

 Kullanıcı hesapları için takma ad 

belirlemek 

 Dağıtım listesi oluşturma ve düzenleme 

 Zimbra sunucusu  Hostname ayarlarının  

yapılandırılması 

  Karşılıklı tarih ve takvim belirlemede 

kullanılan Zimlets  modülü ekleme 

 Açık veya kapalı tüm sunucuların 

durumunu takip etme 

 Gelen, giden mesajlar hakkında istatistiki 

bilgiler elde etme 

  Mesajların kuyruktaki erteleme gibi etkin 

durumunu takip etme 

  Hesapları yedekleme ve geri yükleme.  

gibi sunucu yapılandırma ayarları 

oluşturulur.  

 

https://www.domain.com:7071/


 Zimbra MTA sunucusu aşağıdaki programlar 

programları içermektedir:  

• Postfix MTA, posta yönlendirme, posta 

geçişi ve eklenti engelleme 

• Clam AntiVirus motoru ile e-posta mesajları 

ve eklerini virüs taramasından geçirir.  

• SpamAssassin ve DSPAM, istenmeyen 

ticari veya zararlı e-postaları(spam), gelişmiş  

filtreleme özelliği ile engeller. 

 • Amavisd- Virüs ve spam koruması için 

geliştirilmiş yeni bir içerik filtreleme aracıdır.  

Anti-virüs koruması yükleme sonrasında 

etkin haldedir.  Ayrıca yönetim konsolundan  

devre dışı bırakılabilir veya etkinleştirilebilir.  

Zimbra MTA her iki saatte bir ClamAV web 

sitesinden gelen virüs güncellemelerini 

kontrol eder.  

Böylece kurulumu yapılan işletmeye ait DNS 

tanımları, MX kayıtları,  kullanıcı ve grup 

oluşturulması, posta sunucusu servislerinin 

ayarlanması, antivirus, antispam ve diğer 

güvenlik ayarları yapılandırılması 

tamamlanarak zimbra sunucu sistemi devreye 

alınır.  

 

4. Uygulama Sonuçları ve Öneriler 

Oluşturulan zimbra birlikte çalışma mail 

sunucu sistemi üniversite e-posta altyapısı 

olarak aktif olarak kullanılmaktadır. Tüm 

arayüzler Türkçe dil desteğine sahiptir. 

Zimbra Mail Server kullanımı sayesinde diğer 

mail serverlara kıyasla daha fazla kullanıcı 

ile, daha kısa zamanda mail gönderimi ve 

alımı sağlanmıştır.  

Zimbra güçlü bir indeksleme motoruna sahip 

olduğu için tüm mesajlarda tarama ve arama 

işlemi oldukça hızlanmıştır. Örneğin bir 

hesaba ait 5.000 öğe içerinden arama işlemi 

1-2 saniye sürmektedir.   

Diğer kullanılan sistemlerde olmayan 

özellikler olarak; Zimbra MTA üzerinden bir 

kullanıcı başka bir kullanıcının takviminde 

bir etkinlik ekleyebilir, kaldırabilir veya 

başka kullanıcıların takvim adımları 

izleyebilmektedir. Kullanıcı kendine gelen 

mailleri istediği başka bir mail adresine 

yönlendirebilmekte veya iptal 

edebilmektedir. Zimbra sunucularında 

oluşabilecek herhangi bir hataya karşı 

yedekleme ve geri yükleme modülleri 

üzerinde gelmiştir.  

 Entegre olarak gelen anti-virüs ve anti-spam 

güvenlik yazılımları sayesinde sistem kendi 

içerisinde de, e-postaları bayes öğrenme 

sistemi ile kolayca yakalanabilmektedir. 

Ayrıca sistem e-postaların karakterlerini 

inceleyerek puanlama yapmakta ve doğrudan 

virüs kontrolünden geçirmektedir.  

Dezevantaj olarak; Zimbra sunucusu açık 

kaynak olduğu için ücretsiz bir yazılımdır. 

Ancak 2007 yılında yahoo tarafından satın 

alındıktan sonra bazı modüller ücretli hale 

gelmiştir. Örneğin Outlook IMAP bağlantısı 

ile kullanabileceğimiz eş zamanlı veri dosyası 

almak,  takvim, randevu belirlemek için 

ücretli yazılım kurmak gerekmektedir.  

Önceki mail sistemlere göre ölçeklenebilir 

esnek yapısıyla, gelişmiş menü seçenekleri 

ile sağlam ve güvenilir altyapısı ile üniversite 

e-posta kullanıcılarından olumlu geri 

bildirimler elde edilmiştir.   
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