
E-POSTA HESABI OLUŞTURMA 
 

E-posta hesabı oluşturmak için bir çok servis sağlayıcı vardır. Gmail, Hotmail, Outlook,  

Yahoo, Yandex gibi. E-posta hesabı oluşturma aşamaları bütün servislerde hemen hemen 

aynıdır. Yandex ten e-posta hesabı oluşturmak için aşağıdaki adımlar izlenir. 

1. https://mail.yandex.com.tr/ adresine girilir veya google a yandex mail yazarak arama 

yapılır. Arama sonuçlarında ilk sırada çıkan linke tıklanır. 

 

2. Linke tıkladıktan sonra yandaki ekran açılacaktır. 

Açılan ekrandan hesap oluştur seçeneği seçilir. Daha 

sonra hesap oluşturma işlemini gerçekleştireceğimiz 

sayfa açılacaktır. 

3. Aşağıda açılan sayfada gerekli alanlar doğru bir şekilde doldurulmalıdır. 
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4. Kayıt formunun doldurulması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki bölümler doğru şekilde doldurulduktan 

sonra Kayıt Ol butonu tıklanır. Böylece e-posta hesabımız oluşturulmuş olur. Ve aşağıdaki 

pencere açılır. 

Bu bölümde adımız ve soyadımız yazılır. İstediğimiz şekilde 

Türkçe karakterleri kullanabiliriz.  

Bu bölümde ise e-posta (mail) adresimizi oluşturmamız isteniyor. 

Burada dikkat etmemiz gereken noktalar; büyük harf, boşluk 

karakteri ve Türkçe karakterleri kullanamayız. 

Bu aşamada şifre oluşturmamız isteniyor. Şifre oluştururken 

güvenli şifre oluşturma kurallarını hatırlayın. Unutmayacağınız ve 

güvenli bir şifre olduğundan emin olduğunuz şifreyi iki bölümede 

yazmalısınız. 

Bu bölümde cep telefonumuz varsa numarasını buraya yazmalıyız. 

Daha sonra bu numaraya kod gönderilecek ve kodu girmemiz 

istenecek.  Eğer telefonumuz yoksa alt kısımda telefonum yok 

seçeneğini tıklamalıyız. Telefonum yok seçeneğini tıkladıktan 

sonra aşağıdaki aşama bölüm açılacaktır. 

Bu aşamada ise bizden bir hatırlatma sorusu seçmemiz 

istenecektir. Seçtiğimiz soruya kendimize uygun bir cevap 

girmemiz istenir. Buradaki amaç ilerleyen zamanlarda 

şifremizi unutursak eğer bu hatırlatma sorusu ile şifremizi 

yeniden oluşturabiliriz. 

Son aşamada ise görsellerdeki kelimeleri girmemiz istenir. 

Eğer görseli okuyamazsak hemen alt kısımda bulunan 

görseli yenile seçeneğini tıklayarak yeni görseller çağrılabilir. 



E-POSTA GÖNDERME 

Bir kişiye e-posta göndermek için onun e-posta adresini bilmemiz gerekir. Gönderme işlemi 

için  E-posta Yaz butonu tıklanır. 

 

E-posta Yaz butonu tıklandıktan sonra aşağıdaki pencere açılacaktır. 

 

 
 

 

Bu bölüme e-posta göndereceğimiz kişinin adresi yazılır. 

Burada ise e-posta içeriğimiz hakkında kısa bilgi yazılır. 

Burada ise e-posta içeriğimiz detaylı olarak yazılır. 

E-posta ile birlikte bir dosya, resim göndermek istiyorsak aşağıdaki buton 

tıklanır ve dosya veya resim eklenir. 



E-posta Hesabımıza çıkış yaptıktan sonra tekrar girmek istiyorsak; 

https://mail.yandex.com.tr/ adresine girdikten sonra 

Giriş Yap seçeneğini seçiyoruz. 

 

 

E-posta adı olarak seçtiğimiz kullanıcı adını yazıp Giriş Yap 

diyoruz. 

Gelen ekranda şifremizi girerek tekrar Giriş Yap diyoruz. 

 

NOTLAR 

E-posta hesabı oluştururken dikkat etmemiz gereken noktalar. 

1.. E-posta hesabı oluştururken büyük harfler kullanılmaz. 

2.. Boşluk karakteri kullanılmaz. 

3.. Türkçe karakterler kullanılmaz. 

ğ, ü, ş, ı, ö, ç yerine g, u, s, i, o, c harfleri kullanılır. 

 ÖRNEK:    Aslı hacıoğlu isimli biri   aslihacioglu kullanıcı adını kullanabilir 

4.. Almak istediğimiz e-posta adresi daha önceden alınmış ise rakam, (.), gibi semboller 

kullanılabilir. 

ÖRNEK:  aslihacioglu kullanıcı adı önceden alınmış ise aslihacioglu2000 kullanılabilir. 

AÇIKLAMA 

Biz derslerimizde e-posta hesabı oluştururken aşağıdaki gibi bir kalıp kullandık ama bu 

zorunluluk değildir. Hem kullanıcı adının daha önceden kullanılmamış olması hem de 

öğrencilerin konuyu anlayıp anlamadıklarını öğrenmek için bu yöntemi kullandık. 

adsoyadsınıfno@yandex.com 

örnek: aslihacioglu6a123@yandex.com 
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