
Zimbra	Collaboration	Open	Source	versiyonunun	kurulumu	:	

Örnek	Yapımızın	bilgisi:	

  
Domain     : diyanet.gov.tr 
Hostname   : mail 
IP Address : 192.168.1.200 
1-Network	Ayaraları:	
Öncelikle	CentOs	sistemimizin	network	ayarlarını	yapmamız	gerekmektedir.	
Ethernet	ayarlarımızı	aşağıdaki	gibi	yapalım.	
vi		ile	enp0s3	isimli	ethernet	kartımızın	script	dosyasını	açıyoruz	

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3 

Copy	
Etkernet	kartımızın	script	dosyasındaki	aşağıdaki	alanları	yapılandırıyoruz.	

BOOTPROTO=none  

NAME=LAN  

ONBOOT=yes  

IPADDR0=192.168.1.200  

PREFIX0=24  

GATEWAY0=192.168.1.1  

DNS1=192.168.1.200  

DNS2=192.168.1.1 

Copy	
Aşağıdaki	komut	ile	Network	servisimizi	resetliyoruz	ve	otomatik	olarak	başlatıyoruz.	

service network restart  

chkconfig network on 

Copy	
2-Selinux	&	Firewall	devre	dışı	bırakma:	

Öncelikle	Selinux	güvenlik	yapısını	devre	dışı	bırakıyoruz.	Bunun	için	vi	ile	aşağıdaki	config	dosyasını	
açıyoruz.	

vi /etc/sysconfig/selinux 

Copy	
Bu	dosyada	SELINUX=enforcing	parametresini	SELINUX=disabled	olarak	değiştiriyoruz.	

Daha	sonrasında	aşağıdaki	komutları	sırayla	tek	tek	çalıştırarak	bize	sorun	çıkarabilecek	servisleri	
devre	dışı	bırakıyoruz.	

setenforce 0  

service firewalld stop  

service iptables stop  



service ip6tables stop  

systemctl disable firewalld  

systemctl disable iptables  

systemctl disable ip6tables 

Copy	
3-Host	ayarlarında	değişiklik:	
Vi	ile	aşağıdaki	yoldaki	host	dosyamızı	açıyoruz.	

vi /etc/hosts 

Copy	
Hosts	dosyamızın	içeriğini	aşağıdaki	gibi	ayarlıyoruz.	

127.0.0.1 localhost  

192.168.26.11 mail.diyanet.gov.tr mail 

Copy	
Daha	sonra	yine	vi	ile	aşağıdaki	dosyamızı	açıyoruz.	

vi /etc/resolv.conf 

Copy	
Açmış	olduğumuz	resolv.conf	dosyasını	aşağıdaki	gibi	düzenliyoruz.	

search diyanet.gov.tr  

nameserver 192.168.1.200  

nameserver 192.168.1.1  

nameserver 8.8.8.8 

Copy	
Daha	sonra	root	olarak	aşağıdaki	komutu	çalıştırıyoruz.	

hostname mail.diyanet.gov.tr  

echo "HOSTNAME=mail.diyanet.gov.tr" &gt;&gt; /etc/sysconfig/network 

Copy	
4-Sendmail	veya	Postfix	Servislerini	devre	dışı	bırakma:	
Aşağıdaki	komutları	tek	tek	rootla	çalıştırıyoruz.	

service sendmail stop  

service postfix stop  

systemctl disable sendmail  

systemctl disable postfix 

Copy	
5-Zimbra	kurulumu	için	gerekli	paket	kurulumu:	
Zimbra	kurulumu	için	gerekli	paketleri	ve	repo	güncellemesini	aşağıdaki	komut	ile	yapıyoruz.	

yum update  

yum -y install perl perl-core wget screen w3m elinks openssh-clients openssh-
server bind bind-utils unzip nmap sed nc sysstat libaio rsync telnet aspell 



Copy	
5-Local	Dns	server’ın	yapılandırılması:	
Zimbra’nın	sağlıklı	çalışabilmesi	için	zimbra	makinesindeki	local	dns	server	ın	yapılandırılması	
gerekmektedir.	Bunun	için	aşağıdaki	adımları	takip	ediyoruz.	

Aşağıdaki	komut	ile	named.conf	dosyamızı	açıyoruz.	

vi /etc/named.conf 

Copy	
aşağıdaki	gibi	listen-on	port	53	ve	allow-query	ye	any	kelimesini	ekliyoruz.	

listen-on port 53 { 127.0.0.1; any; };  

allow-query { localhost; any; }; 

Copy	
dosyanın	alt	taraflarına	aşağıdaki	şekilde	yeni	bir	zone	ekliyoruz.	

zone "diyanet.gov.tr" IN { type master; file "db.diyanet.gov.tr"; allow-update 
{ none; }; }; 

Copy	
Aşağıdaki	komutları	tek	tek	çalıştırarak	/var/named/	folder	ında	yeni	zone	umuz	için	yeni	bir	
database	oluşturuluyor.	

touch /var/named/db.diyanet.gov.tr  

chgrp named /var/named/db.diyanet.gov.tr  

vi /var/named/db.diyanet.gov.tr 

Copy	
Hemen	bir	üst	satırda	vi	ile	açtığımız	database	imizin	içeriğini	aşağıdaki	gibi	düzenleiyoruz.	

 

$TTL 1D 

@       IN SOA  ns1.diyanet.gov.tr. root.diyanet.gov.tr. ( 

                                        0       ; serial 

                                        1D      ; refresh 

                                        1H      ; retry 

                                        1W      ; expire 

                                        3H )    ; minimum 

@       IN      NS      ns1.diyanet.gov.tr. 

@       IN      MX      0 mail.diyanet.gov.tr. 

ns1     IN      A       192.168.1.200 

mail    IN      A       192.168.1.200 

Copy	
aşağıdaki	komutlarla	dns	servisini	restart	ediyoruz	ve	yeni	oluşturduğumuz	dns	yapımızı	kontrol	
ediyoruz.	

service named restart 



systemctl enable named 

nslookup mail.diyanet.gov.tr 

dig diyanet.gov.tr mx 

Copy	
Aşağıdakine	benzer	bir	sonuç	aldıysanız	işlemleriniz	başarılıdır.	

 

[root@mail /]# nslookup mail.diyanet.gov.tr 

Server:         127.0.0.1 

Address:        127.0.0.1#53 

 

Name:   mail.diyanet.gov.tr 

Address: 192.168.1.200 

Copy	
		

	

5-Zimbra	kurulum	dosyasının	hazırlanması:	
Zimbra	kurulumu	için	gerekli	ön	hazırlıkları	yaptıkdan	sonra	artık	kuruluma	geçebiliriz.	

Öncelikle	aşağıdaki	link	dende	kurulum	dosyasını	indirebilirsiniz.	
https://files.zimbra.com/downloads/8.6.0_GA/zcs-8.6.0_GA_1153.RHEL7_64.20141215151110.tgz	

Aşağıdaki	komut	ile	kurulum	dosyamızı	/opt/	klasörüne	indiriyoruz.	



		

cd /opt/wget -c https://files.zimbra.com/downloads/8.6.0_GA/zcs-
8.6.0_GA_1153.RHEL7_64.20141215151110.tgz  

Copy	
Download	işlemi	bittikden	sonra	indirmiş	olduğumuz	sıkıştırılmış	kurulum	paketi	aşağıdaki	komut	
ile	bulunduğu	folderda	açıyoruz.	

tar -zxvfv zcs-8.6.0_GA_1153.RHEL7_64.20141215151110.tgz cd zcs-
8.6.0_GA_1153.RHEL7_64.20141215151110  

Copy	
5-Zimbra	kurulumuna	başlama:	
Dosyaları	açtığımız	folder	da	aşağıdaki	komutu	yazarak	kurulum	işlemlerine	başlıyoruz.	

sh install.sh 

Copy	
“Y”	ile	Lisans	anlaşmasını	kabul	ediyoruz.	

Do you agree with the terms of the software license agreement? [N] Y  

Copy	
Kurulmasını	istediğimiz	paketleri	“Y”	ile	seçiyoruz.	

 

Install zimbra-ldap [Y] Y 

Install zimbra-logger [Y] Y 

Install zimbra-mta [Y] Y 

Install zimbra-dnscache [Y] N 

Install zimbra-snmp [Y] Y 

Install zimbra-store [Y] Y 

Install zimbra-apache [Y] Y 

Install zimbra-spell [Y] Y 

Install zimbra-memcached [Y] N 

Install zimbra-proxy [Y] N 

Copy	
The	system	will	be	modified.	Continue?	sorusunu	“Y”	ile	geçiyoruz.	

Aşağıdaki	şekilde	gelen	bir	uyarıya	YES	diyerek	domain	name	i	değiştiriyoruz.	

 

DNS ERROR resolving MX for mail.diyanet.gov.tr 

It is suggested that the domain name have an MX record configured in DNS 

Change domain name? [Yes] Yes 

Create domain: [mail.diyanet.gov.tr] diyanet.gov.tr 

Copy	



Eğer	bir	önceki	aşamadaki	domain	name’i	değiştirmezsek	domain	adımız	mail.diyanet.gov.tr	şeklinde	
gözükecek	buda	mail	adreslerinin	@	işaretinden	sonraki	kısmına	yansır.	

bir	sonraki	aşamada	aşağıdaki	şekilde	bir	ekranla	karşılaşırız.	Bu	rada	önce	6	yı	tıklatarak	sonrada	4	
ü	tıklatarak	admin	şifremizi	belirliyoruz.	

 

1) Common Configuration:                                                   

2) zimbra-ldap:                             Enabled                        

3) zimbra-logger:                           Enabled                        

4) zimbra-mta:                              Enabled                        

5) zimbra-snmp:                             Enabled                        

6) zimbra-store:                            Enabled                        

        +Create Admin User:                    yes                            

        +Admin user to create:                 admin@diyanet.gov.tr            

******* +Admin Password                        UNSET                          

        +Anti-virus quarantine user:           virus-
quarantine.dgnsq8ewc@diyanet.gov.tr 

...... 

...... 

Address unconfigured (**) items  (? - help) 6 

Store configuration 

 

   1) Status:                                  Enabled                        

   2) Create Admin User:                       yes                            

   3) Admin user to create:                    admin@diyanet.gov.tr           

** 4) Admin Password                           UNSET                          

   5) Anti-virus quarantine user:              virus-
quarantine.dgnsq8ewc@diyanet.gov.tr 

...... 

...... 

Select, or 'r' for previous menu [r] 4 

 

Password for admin@diyanet.gov.tr (min 6 characters): [4f9yM57Zab] Rtv74sN73b 

Copy	
Parola	belirleme	işleme	sonrasında	“Select,	or	‘r’	for	previous	menu	[r]”	sorusuna	“r”	ile	cevap	
verip	bir	önceki	menüye	geri	dönüyoruz.Daha	sonra	sorulan	sorulara	aşağıdaki	şekilde	cevaplar	
vererek	kurulumun	sonlarına	yaklaşıyoruz.	

 

*** CONFIGURATION COMPLETE - press 'a' to apply 

Select from menu, or press 'a' to apply config (? - help) a 



Save configuration data to a file? [Yes] Yes 

Save config in file: [/opt/zimbra/config.24648]  

Saving config in /opt/zimbra/config.24648...done. 

The system will be modified - continue? [No] Yes 

Operations logged to /tmp/zmsetup10052014-214606.log 

Copy	
“Notify	Zimbra	of	your	installation?	and	if	has	been	appear	Configuration	complete	–	press	
return	to	exit	sorusuna”	“Yes”	diyerek	cevam	veriyoruz.	

Bu	işlemlemden	sonra	kurulum	tamamlanmıştır.	Aşağıdaki	komutu	yazarak	zimbranın	tüm	
servislerinin	çalışıp	çalışmadığını	kontrol	edebilirsiniz.	

su – zimbra -c “zmcontrol status”  

Copy	
kullanıcılar	için	webmail	den	maillerine	bakma	link’i	:	https://ZimbraServer	

	

yöneticiler	için	mail	server	ı	yönetme	link’i	:	https://ZimbraServer:7071	



	

 


