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E-Mail (E-Posta)

◼ E-posta ya da İngilizce:

◼ E-mail, İnternet üzerinden gönderilen dijital mektup. 

Elektronik posta kavramının akronimidir.

◼ Görsel olarak kâğıt bir mektup ile aralarında büyük 

bir fark yoktur.

◼ e-postalara resim, müzik, video gibi her türlü dosya 

türü eklenebilir ve alıcının bilgisayarına transfer 

edilebilir.

◼ Her gün dünyada milyarlarca e-posta 

gönderilmektedir.

◼ Ucuzluğu ve kolaylığı nedeniyle kâğıt mektuplardan 

daha yaygın olarak kullanılmaktadır.

◼ Ancak güvenilirliğinin yetersizliği nedeniyle resmî 

işlerde kullanımı oldukça kısıtlıdır.



E-Mail (E-Posta)

◼ e-posta hesapları, bu hizmeti veren çeşitli sitelerden 

ücretsiz veya belirli bir ücret karşılığında açılabilir.

◼ E-posta adresleri; kullanıcı adı, adres işareti, 

hesabın oluşturulduğu sitenin e-posta sunucusunun 

adı, nokta (.) ve site uzantısının aralık bırakılmadan 

yazılması ile oluşur.

◼ Örneğin: vikipedist@vikipedi.org. "@" işareti ise 

ingilizcedeki "at", yani "x isimli yerde" demektir.

◼ Mesela vikipedi.org'da olan birisi web sayfasıyla ve 

özel ileti programları (Microsoft 

Outlook, Thunderbird, vs.) ile çeşitli protokollerle 

(IMAP, POP3, vs.) iletiye ulaşılır.

https://tr.wikipedia.org/wiki/E-posta_program%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Outlook
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Thunderbird
https://tr.wikipedia.org/wiki/IMAP
https://tr.wikipedia.org/wiki/POP3


E-Posta

◼ Bilgisayar ağlarının oluşturulma 

nedenlerinden biri, kişilerin bir yerden 

diğerine (hızlı ve güvenli bir şekilde) 

elektronik ortamda mektup gönderme ve 

haberleşme isteğidir.



◼ Birisine bir mektup gönderildiğinde 
bu mektubun gideceği geçerli adres 
olmalıdır.

◼ Elektronik ortamda bu adres “e-mail 
(e-posta) adresi” olarak adlandırılır.

◼ E-posta adresi olmayan kişilerin 
elektronik posta gönderme ve alma 
olanağı yoktur.

E-Posta



E-Mail (E-Posta)

◼ e-posta ya da İngilizce: e-mail,

◼ İnternet üzerinden gönderilen dijital mektup.

◼ Elektronik posta kavramının akronimidir.

◼ Görsel olarak kâğıt bir mektup ile aralarında büyük 

bir fark yoktur.

◼ e-postalara resim, müzik, video gibi her türlü dosya 

türü eklenebilir ve alıcının bilgisayarına transfer 

edilebilir.

◼ Her gün dünyada milyarlarca e-posta 

gönderilmektedir.

◼ Ucuzluğu ve kolaylığı nedeniyle kâğıt mektuplardan 

daha yaygın olarak kullanılmaktadır ancak 

güvenilirliğinin yetersizliği nedeniyle resmî işlerde 

kullanımı oldukça kısıtlıdır.



E-Posta Adresi

◼ Birisine bir e-posta gönderdiğinize 

göre bu postanın gideceği bir geçerli 

adres olmalı.

◼ Elektronik ortamda bu adres,e-mail 

(e-posta) adresi olarak adlandırılır.

◼ E-posta adresi, çoğunlukla, kişinin 

kullanıcı numarası ve kullandığı 

sistemin internet/bitnet vb 

adresinden oluşur.



Bir E-Posta Adresi Alma

◼ Elektronik posta adresi alma işlemi 

çok basit bir işlem hâline gelmiştir.

◼ İnternet servis sağlayıcı kuruluşlar 

web sayfalarına daha çok ziyaretçi 

çekebilmek amacıyla ücretsiz          

e-posta hesabı sağlamaktadır.

◼ E-posta adında da anlaşılacağı gibi 

elektronik ortamda alınmaktadır.



Yandex.Mail



Yandex.Mail

◼ Her şey için tek hesap

◼ Tek bir hesapla, Arama, e-posta 

yazma, dosyalarınızı kaydetme 

ve paylaşma, istediğiniz şeyleri 

bulma, yol tarifi alma ve tüm 

cihazlarınızda ve 

platformlarınızda diğer 

hizmetleri kullanma



Yandex.Mail Hesap Oluştur



Yandex.Mail Oturum Aç



Thunderbird



Thunderbird

https://www.thunderbird.net/tr/



Thunderbird

Thunderbird Setup 91.2.1

54.2 MB dosya boyutu



Thunderbird



Thunderbird



Thunderbird



Thunderbird



Thunderbird

◼ Mozilla Thunderbird, Mozilla Vakfı tarafından 

geliştirilen, farklı platformlarda çalışabilen, özgür ve 

açık kaynak kodlu bir e-posta, haber grubu, RSS ve 

sohbet istemcisidir.

◼ Thunderbird projesinin stratejisi Mozilla Firefox web 

tarayıcısını temel alır. Thunderbird, Ubuntu gibi 

birçok masaüstü Linux dağıtımında varsayılan e-

posta istemcisi olarak gelir.

◼ 7 Aralık 2004'te çıkan Thunderbird 1.0 sürümü üç 

gün içinde 500.000'den fazla indirildi. 10 gün içinde 

bu sayı 1.000.000'a ulaştı.[1][2]

◼ 1 Aralık 2015'te Thunderbird geçici olarak 

Mozilla'dan ayrılsa da 9 Mayıs 2017'de yeniden 

Mozilla çatısı altına döndü.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Vakf%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96zg%C3%BCr_ve_a%C3%A7%C4%B1k_kaynak_kodlu_yaz%C4%B1l%C4%B1m
https://tr.wikipedia.org/wiki/E-posta
https://tr.wikipedia.org/wiki/RSS
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_(i%C5%9Fletim_sistemi)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Thunderbird#cite_note-1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Thunderbird#cite_note-2


Thunderbird

◼ Başlangıça Minotaur olarak anılan, daha 

sonra Mozilla Firefox'un özgün adı olan Phoenix adı 

altında geliştirilmesi sürdürülen yazılım, ilk başlarda 

beklenen ilerlemeyi gösteremedi.

◼ Zamanla gelen başarılar ve yazılımın adının Mozilla

Thunderbird olarak değiştirilmesiyle çalışmalar 

sürdürüldü.

◼ Thunderbird PGP şifrelemesini ve istatistiksel yığın 

ileti süzme yöntemini destekliyor.

◼ 24 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan 68.4.2 sürümü 

ile karanlık tema konusunda geliştirmeler 

yapılmıştır.

◼ Bununla birlikte bazı hata düzeltmeleri yapılmıştır.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=PGP&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C4%B1%C4%9F%C4%B1n_ileti


Hotmail Gelen Kutusu



Hotmail

◼ Hotmail (eski adıyla Windows 

Live Hotmail), Microsoft'un 

internet kullanıcılarına sunduğu 

ücretsiz e-posta sağlayıcısı.

◼ İnternet tarayıcıları üzerinden 

kullanılabilmekte olan hotmail'in

nispeten kolay bir arayüzü

vardır.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://tr.wikipedia.org/wiki/E-posta


Hotmail

◼ Çalışmalar tamamlandıktan 

sonra MSN Hotmail'in yeni 

sürümü Windows Live Hotmail 

olarak değiştirildi.

◼ 2013 yılında Microsoft'un 

Hotmail üzerine 

kurduğu Outlook.com ile 

birleştirilmiştir.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Outlook.com


Hotmail Tarihçe

◼ Hotmail, 1995 yılında Sabeer

Bhatia ve Jack Smith tarafından 

kuruldu.

◼ O dönemde tarayıcı üzerinden 

kullanılabilinen ilk e-posta programı 

olan Hotmail 4 Temmuz 1996

tarihinde tamamen kullanılabilir hale 

gelmiştir.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sabeer_Bhatia
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jack_Smith&action=edit&redlink=1


Hotmail Tarihçe

◼ Hotmail ismi Jack ve Sabeer yeni 

servislerine isim bulmaya çalıştıkları 

sırada HTML harflerini çağrıştırdığı 

için seçilmiştir.

◼ Nitekim servisin orijinal ismi 

HoTMaiL'dir.

https://tr.wikipedia.org/wiki/HTML


Hotmail Tarihçe

◼ Aralık 1997'de 8,5 milyon kullanıcıya sahip 

olan Hotmail, 400 milyon Amerikan 

dolarına Microsoft'a satıldı 

ve MSN şemsiyesine alındı.

◼ İki yıl sonra, Şubat 1999'da Hotmail 

30.5 milyon üyeye ve 17 farklı dil 

desteğine sahipti.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Amerikan_dolar%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://tr.wikipedia.org/wiki/MSN


Hotmail Tarihçe

◼ 2007'de MSN Hotmail adı altında hizmet 

veren servis adı Windows Live Hotmail 

olarak değiştirildi.

◼ Windows Live Hotmail Microsoft'un 

Windows Live Grubu tarafından yaklaşık 3 

yıldır Windows Live Mail adı altında 

geliştiriliyor ve deneme sürümü olarak 

seçilmiş kişilerce kullanılabiliyordu.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Windows_Live_Mail


Hotmail Tarihçe

◼ Windows Live Hotmail, MSN Hotmail'e göre 

çok daha güvenli, sade ve kullanışlıdır.

◼ Son güncellemeler ile birlikte Windows Live

Hotmail 5GB Ücretsiz E-Posta kapasitesi 

sunuyor.

◼ Plus seçeneği ise 10GB.



Hotmail Tarihçe

◼ Hotmail, gerçekte FreeBSD işletim sistemi 

üzerinde çalışmaktaydı.

◼ Yazılımın Windows'a uyarlanmasının 

zorluğundan dolayı bugün halen FreeBSD

işletim sistemi üzerinde çalıştığı iddia edilir.

https://tr.wikipedia.org/wiki/FreeBSD
https://tr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://tr.wikipedia.org/wiki/FreeBSD


Hotmail Hizmet

◼ Hotmail, şu anda 5 GB depolama alanı 

sunmaktadır.

◼ Kısa zaman önceye kadar oldukça sınırlı 

olan(10MB) bu alanın 

arttırılmasında GMail ve Yahoo Mail'in 

kapasitelerini arttırmalarının etkisi vardır.

https://tr.wikipedia.org/wiki/GMail
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Yahoo_Mail&action=edit&redlink=1


Hotmail Hizmet

◼ Hotmail, POP3 desteği barındırır.

◼ Böylece Microsoft Outlook ve Mozilla

Thunderbird gibi programlarla hotmail

hesapları yönetilebilir.

◼ Hotmail, özellikle Microsoft'un diğer 

yazılımları ile tam uyumludur.

https://tr.wikipedia.org/wiki/POP3
https://tr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Outlook
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Thunderbird
https://tr.wikipedia.org/wiki/Microsoft


Hotmail Hizmet

◼ MSN Hotmail, üç ayrı pakete sahiptir.

◼ MSN Hotmail ücretsiz sürüm. 5 GB 

depolama alanı.

◼ MSN Hotmail Plus yılda 19.95 USD, 10GB 

depolama alanı.

◼ Microsoft Office Outlook Live yılda 

49.95 USD. Microsoft Office ile beraber 

gelmektedir.

https://tr.wikipedia.org/wiki/MSN_Hotmail
https://tr.wikipedia.org/wiki/MSN_Hotmail
https://tr.wikipedia.org/wiki/USD
https://tr.wikipedia.org/wiki/MSN_Hotmail
https://tr.wikipedia.org/wiki/USD
https://tr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office


Outlook.com ile Birleştirilişi

◼ Microsoft'un 2012 yılında Hotmail temeli 

üzerine kurduğu e-posta 

sağlayıcısı Outlook.com kurulmuştur.

◼ Bir süre sonra Hotmail'e kullanıcılar girince 

Outlook açılmaya başlanmıştır.

◼ 2013 Yılında tam olarak Outlook.com ile 

birleştirilmiştir.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Outlook.com
https://tr.wikipedia.org/wiki/Outlook.com
https://tr.wikipedia.org/wiki/Outlook.com


Gmail



Gmail Hesabı Oluşturma



Google Hesabı Oluşturma



Google Hesabı Oluşturma



Google Hesabı Oluşturma



İstediğim kullanıcı adı daha 

önce alınmış

◼ İstediğiniz kullanıcı adı için aşağıdaki koşullar 

geçerliyse belirli bir Gmail adresini 

alamazsınız:

◼ Zaten kullanılıyorsa.

◼ Mevcut bir kullanıcı adına çok benziyorsa 

(örneğin, example@gmail.com zaten mevcutsa 

examp1e@gmail.com'u kullanamazsınız).

◼ Geçmişte bir kullanıcının kullandığı ve 

ardından sildiği kullanıcı adı ile aynıysa.

◼ Spam veya kötüye kullanım durumlarını 

engellemek amacıyla Google tarafından 

ayrılmışsa.



Biri kimliğime bürünüyor

◼ Bir kişinin kimliğinize bürünmek amacıyla 

bir Gmail adresi oluşturduğunu 

düşünüyorsanız şunu yapabilirsiniz:

◼ İnternet Suçları İhbar Merkezi'nde kayıt 

oluşturabilirsiniz.

◼ Tüketici Haklarını Koruma Derneği'yle 

iletişime geçebilirsiniz.

◼ Gmail, kimliğe bürünmeye ilişkin konularda 

maalesef üçüncü taraflara aracılık 

yapamamaktadır.

https://www.ic3.gov/


İnternet Suçları İhbar Merkezi



Gmail'i işletmenizde kullanma

◼ Gmail'i işletmenizde kullanmak istiyorsanız kişisel 

bir Google Hesabı yerine Google Workspace hesabı

kullanmanız daha iyi olabilir.

◼ Google Workspace, kullanıcı başına aylık 6 ABD 

dolarından başlar ve aşağıdakileri içerir:

◼ Şirketinizin alan adını kullanan (ör. 

burcin@example.com) reklamsız, profesyonel bir 

Gmail hesabı.

◼ Şirketinize ait hesapların, e-postaların ve dosyaların 

kontrolünün her zaman sizde olması için çalışan 

hesaplarının sahipliği.



Gmail'i işletmenizde kullanma

◼ Gerçek bir kişiden 7/24 telefon, e-posta ve sohbet 

desteği.

◼ Artırılmış Gmail ve Google Drive depolama alanı.

◼ Verilerinizin güvende kalmasını sağlayan mobil 

cihaz yönetimi (ör. kaybolan cihazları uzaktan 

silme).

◼ Gelişmiş güvenlik ve yönetim denetimleri.



Destek

https://support.google.com/mail/

https://support.google.com/mail/


Şifre Değiştirme veya Sıfırlama



Şifre Değiştirme veya Sıfırlama



Gmail Hesabı Oturum Açma



Gmail

Gmail programı cep telefonu, tablet, masa üstü ve diz üstü 

bilgisayarlarda kullanılabilmektedir.



Gmail



Google Meet veya Google Chat'i kullanarak iş arkadaşlarınızla 

bağlantıya geçebilirsiniz.

Takvim'den davet gönderebilir, görev listenize bir madde 

ekleyebilir, üstelik tüm bunları (ve daha fazlasını) Gmail'den 

ayrılmadan yapabilirsiniz.

Ayrıca, Google Workspace Eklentileri'ni kullanarak en 

sevdiğiniz üçüncü taraf uygulamalara yan panelden 

bağlanmanız da mümkün.



Gmail

◼ Sizi tehditlere karşı korumak için 

tasarlandı.

◼ Gmail, güvenliğinizi sağlamak için var 

gücüyle çalışmaktadır. 

◼ Makine öğrenimi modellerimiz 

sayesinde spam, kimlik avı ve kötü 

amaçlı yazılım içerikli e-postaların 

kullanıcılarımıza ulaşmasını %99,9 

oranında engelliyoruz.

https://support.google.com/a/answer/9157861?hl=tr


Gmail

◼ @sirketiniz uzantılı size özel e-posta adresi

◼ Şirketinizdeki tüm çalışanlara 

◼ gamze@sirketiniz ve 

◼ burcin@sirketiniz gibi 

◼ profesyonel e-postalar vererek 

müşterilerinizin gözündeki itibarınızı artırın.

◼ satis@sirketiniz gibi grup posta listeleri de 

oluşturabilirsiniz.



Gmail

◼ Güvenli iş e-postası ve çok daha 

fazlası

◼ Gmail'in en son sürümüyle sizin için 

önemli olan şeylere odaklanmak 

daha kolay.

◼ Güvenli ve reklamsız e-posta 

hizmetimiz Gmail ile sesli veya 

görüntülü görüşmeler yapabilir.

◼ Paylaşılan dosyalar ve görevler 

sayesinde proje çalışmalarınızı 

kontrol altında tutabilirsiniz.



Gmail Tarihçe

◼ Gmail ilk olarak 1 Nisan 2004'te 

yalnızca davet üzerine kullanılabilen 

bir beta sürüm yayınladı.

◼ 7 Şubat 2007'de herkese açık hale 

getirildi, bu sırada hâlen beta 

durumundaydı.

◼ Hizmet 7 Temmuz 2009'da beta 

durumundan diğer Google

Apps hizmetleriyle birlikte 

güncellendi.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Beta_s%C3%BCr%C3%BCm
https://tr.wikipedia.org/wiki/Google_Apps


Gmail Tarihçe

◼ Gmail ilk olarak 1 Nisan 2004'te 

yalnızca davet üzerine kullanılabilen 

bir beta sürüm yayınladı.

◼ 7 Şubat 2007'de herkese açık hale 

getirildi, bu sırada hâlen beta 

durumundaydı.

◼ Hizmet 7 Temmuz 2009'da beta 

durumundan diğer Google

Apps hizmetleriyle birlikte 

güncellendi.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Beta_s%C3%BCr%C3%BCm
https://tr.wikipedia.org/wiki/Google_Apps


E-Posta Gönderme,

Okuma ve Silme

◼ Alınmış olan e-posta adresi 

açılarak e-posta yönetim 

merkezine ulaşılır.

◼ Burada e-postalar kontrol 

edilebilir, onlar okunabilir, gelen 

postalara cevap yazılabilir ve 

okunmuş postalar silinebilir



E-Posta Hesabı Oluşturma 

ve Yönetme

◼ E-posta yönetim yazılımları, işlerin 

daha düzenli hâle getirilmesi, bilgi 

alışverişinin yapılması, toplantıların 

ve randevuların düzenlenmesi, aynı 

anda birkaç e-posta adresinin kontrol 

edilmesi gibi bir çok işi masaüstüne 

getiren programlardır.



Gmail Güvenlik Kontrolü



Gmail Güvenlik Kontrolü


