
E-Posta Yönetimi

˝E-Posta yönetimi rehberi ile kolayca yeni bir e-posta 
adresi oluşturabilir, silebilir veya mevcut e-posta 

sitelerinizi yönetebilirsiniz.̋

E-Posta Açma, Silme
ve Yönetim Kılavuzu



1. E-Posta Sitesi Nasıl Oluşturulur?
 a. Web Hosting Hizmetinde Yeni E-Posta Sitesi

      - Web hosting hizmeti üzerinden yeni bir e-posta sitesi nasıl   
        oluşturulur? 

 b. WordPress Hosting Hizmetinde Yeni E-Posta Sitesi

     - WordPress hosting hizmeti üzerinden yeni bir e-posta sitesi   
       nasıl oluşturulur? 

2. Yeni E-Posta Adresi Nasıl Oluşturulur?
 Mevcut e-posta sitesi üzerinde alan adınızın uzantısı ile yeni bir   
e-posta adresi (Örn: info@alanadiniz.com) nasıl oluşturulur?

3. E-Posta Yönetimi, Gelen Mailler Nasıl Kontrol Edilir?
 Mevcut e-posta adresine gelen mailler nasıl kontrol edilir, hangi   
 adres üzerinden e-posta yönetimine erişim sağlanabilir?

4. Cihazlara E-Posta Kurulumu
 E-posta adresinin MS Outlook, IOS ve Android platformlarına   
 kurmak için hazır ayarlar nasıl indirilir?

5. E-Posta Adresi Nasıl Silinir?
 Kullanılmakta olan bir e-posta adresi, içerisinde bulunan iletiler   
 ile birlikte nasıl tamamen silinir?

Kılavuz İçeriği
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Web hosting hizmetiniz üzerinde yeni bir E-Posta Sitesi oluşturmak için  
natro.com üzerinden hesabınıza kullanıcı girişi yapınız. 

Müşteri panelinize erişim sağladıktan sonra menüyü kullanarak Hosting 
Yönetimi > Web Hosting Hesapları bölümüne geçerek sahip olduğunuz tüm 
hosting paketlerini görüntüleyebilirsiniz. 

Bu listeleme ekranından, e-mail sitesi oluşturmak istediğiniz hosting paketi 
karşısında bulunan ‘Yönet’ butonuna tıklayarak hosting paketi detaylarınıza 
ve yönetim seçeneklerine ulaşabilirsiniz. 

Hosting detay sayfasındaki yönetim seçeneklerini kullanarak kolayca yeni 
bir E-posta sitesi oluşturabilirsiniz. Bu işlem için alttaki adımları takip edebil-
irsiniz.

1.Adım: Hosting detay sayfasında bulunan E-posta Sitesi Yönetimi bölümü 
içerisinde bulunan ‘Yeni E-posta Sitesi Oluştur’ seçeneğine tıklayınız.

1.E-Posta Sitesi Nasıl Oluşturulur? (Web Hosting)
 a. Web Hosting Hizmetinde Yeni E-Posta Sitesi

Görsel 1 : Web Hosting Paketi - Detay Sayfası
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2.Adım: Açılan pop-up ekranında daha önceden oluşturulmuş ve kullanılabil-
ir herhangi bir e-posta hesabı yok ise aşağıdaki ekran ile karşılaşılmaktadır. 
Buraya tıklayarak kullanmak istediğiniz alan adının bilgilerini giriniz.

Görsel 2 : Yeni E-Posta Sitesi Oluşturma Ekranı

3.Adım: Karşımıza çıkan sayfaya eklemek istediğiniz alan adının bilgilerini 
girerek ‘Ekle’ seçeneğine tıklayınız.

Görsel 3 : Yeni E-Posta Sitesi için Alan Adı Bilgileri Giriş Ekranı

Alan adı ekleme işlemi tamamlandıktan sonra bu sayfada, eklenen alan adı 
alttaki gibi görüntülenmektedir. Buradan yeni bir alan adı ekleyebilir veya ekl-
ediğiniz alan adına ait dilediğiniz değişikliği yapabilirsiniz.
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Görsel 4 : Eklenen E-Posta Sitesi

E-postanıza ait detay bilgileri yönetmek için ‘Yönet’ butonuna tıklayarak mail 
adresinize ait MX, HostA, Alias, TXT ve SRV bilgilerine erişebilirsiniz.

Görsel 5 : MX Kayıtları Yönetim Ekranı

Tüm e-posta hesapları ‘E-posta Sitesi Yönetimi’ altında listelenecektir. 
‘E-posta hesabını Yönet’ seçeneği ile e-posta hesap yönetimi yapılabilir. 

E-postaya ait yeni hesap ekleme, e-posta grubu oluşturma işlemleri buradan 
gerçekleştirilebilir.
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Wordpress hosting paketi satın alındığı takdirde e-posta adresi otoma-
tik olarak açılmaktadır. E-posta yönetimini aşağıdaki adımlar ile kolayca 
gerçekleştirebilirsiniz.

Natro müşteri panelinde WordPress Hosting Hesapları sayfasından sahip 
olduğunuz hizmetin detayına giriş yapınız.

Mevcut kurulmuş olan WordPress sitelerinin de listelendiği bu ekranda bulu-
nan ‘Web Sitesi’ menüsüne tıklayınız. 

Açılan menüde ilk sırada karşınıza çıkan ‘E-posta Yönetimi’ seçeneğine 
tıklayarak E-posta yönetimi işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

1.E-Posta Sitesi Nasıl Oluşturulur? (WordPress Hosting)
 b. WordPress Hosting Hizmetinde Yeni E-Posta Sitesi

Görsel 1 : WordPress Hosting Paketi - Detay Sayfası
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Görsel 1 : Web Hosting Paketi - Detay Sayfası

Bu aşamada 2 farklı şekilde yeni bir e-posta hesabı oluşturabilirsiniz. 

1.Yöntem: 

‘İşlemler’ seçeneğinin altında bulunan ‘E-posta Hesabı Ekle’ seçeneği ile  
yeni bir e-posta oluşturabilirsiniz. 

Bu ekrandan, oluşturmak istediğiniz e-mail adresine ait hesap sahibi bilgiler-
ini (hesap adı ve şifresi) giriniz. Blgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde tamam-
layarak ‘Kaydet’ seçeneğine tıkladığınızda mail adresiniz başarıyla oluşturu-
lacaktır. 

2.Yöntem: 

‘E-posta Hesaplarını Yönet’ seçeneğine tıkladığınızda karşınıza çıkacak olan 
sayfadan ‘Yeni E-posta Hesabı Ekle’ seçeneği ile de e-posta adresi oluştu-
rabilirsiniz.

2.Yeni E-Posta Adresi Nasıl Oluşturulur?

‘E-posta Sitesi Yönetimi’ altında eklediğiniz domainler listelenmektedir. Bu-
raya yukarıda anlatılan şekilde bir veya birden fazla domain ekleyebilirsiniz. 

Bu domainlere bağlı e-mail hesapları oluşturmak için ilgili domainin ‘işlemler’ 
seçeneğine tıklayınız.



Görsel 2 : E-Posta Hesaplarını Yönet Ekranı

Görsel 3 : Yeni E-Posta Hesabı Ekleme Ekranı

Üstteki ekranda yer alan “Yeni E-Posta Hesabı Ekle” butonuna tıklayarak, 
alttaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz, Yeni E-Posta Hesabı Ekleme 
ekranına erişebilirsiniz.
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Görsel 1 : E-Posta Sitesi Yönetimi

Bu ekranda e-posta hesabınıza ait bilgiler aşağıdaki görselde olduğu gibi 
listelenmektedir. Hesap adı, hesap kotası ve hesap tipi gibi detay bilgiler 
buradan görüntülenebilir ve düzenlenebilir. 

E-posta hesabınızın kotasını artırmak isterseniz ‘Yükselt’ seçeneği ile uygun 
paket seçeneklerini inceleyebilirsiniz.

3.E-Posta Yönetimi

Oluşturduğunuz e-posta adresinin yönetimini, hosting detay sayfasında yer 
alan ‘E-posta Sitesi Yönetimi’ altında bulunan domain hesabınızın ‘İşlemler’ 
bölümüne tıklayarak ‘E-posta Hesaplarını Yönet’ seçeneği ile gerçekleştire-
bilirsiniz.

Görsel 2 : Mevcut E-Posta Hesapları Listeleme Ekranı
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Mail adresinizin ‘Seçenekler’ kısmı-
na tıklayarak ‘Otomatik Giriş’ 
seçeneğini tıklayarak e-maillerinize 
ulaşabilirsiniz.

Ayrıca https://mail.alanadiniz.com 
adresi üzerinden de WebMail giriş 
ekranına ulaşabilirsiniz.

‘Otomatik Giriş’ butonu ile açılan sayfada (altta ekran görüntüsünü görebilir-
siniz) alttaki işlemleri yapabilirsiniz;

• ‘Posta’ seçeneği ile maillerinizi kontrol edebilir, 

• ‘Kişiler’ seçeneği ile çalıştığınız kişilerin iletişim bilgilerini ekleyebilirsiniz. 

• ‘Ana Sayfa’dan mail kotanız ile ilgili güncel olarak bilgi alabilirsiniz.

Görsel 2 : E-Posta Hesabı Ekranı

WebMail Üzerinden Gelen Mailler Nasıl Kontrol Edilir?

Görsel 1 : E-Posta Kontrolü



‘Seçenekler’ kısmında bulunan 
‘Outlook Mail Kurulumu’ , ‘Android 
Mail Kurulumu’ ve ‘Iphone mail 
kurulumu’ seçeneklerine tıklayar-
ak, bu cihazlara kolay mail kurulu-
mu yapabileceğiniz hazır kurulum 
ayarlarını indirebilirsiniz.

4.Cihazlara E-Posta Kurulumu ve E-Posta Silme

Oluşturduğunuz herhangi bir 
e-posta hesabını silmek için 
‘Seçenekler’ menüsünde yer alan 
‘Sil’ komutunu seçmeniz gerek-
mektedir. 

Silme işlemini onayladıktan son-
ra mail adresiniz otomatik olarak 
silinmektedir.

E-Posta Adresi Nasıl Silinir?

Natro E-Posta Yönetim Kılavuzu

Görsel 3 : Cihazlara E-Posta Kurulumu

Görsel 4 : E-Posta Silme
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E-Posta Hizmeti Durdurma

Bir e-posta sitesini silmek için ‘E-posta Sitesi Yönetimi’ altında listelenen 
mailler arasından silmek istediğiniz mail adresinin ‘İşlemler’ seçeneğine 
tıklamanız gerekmektedir. Buradan ‘Sil’ komutuna tıklayıp silme işlemini 
onayladığınızda e-posta siteniz silinecektir.

E-Posta Hizmeti Nasıl Durdurulur?

Hosting yönetim panelinden dilediğiniz zaman e-posta hizmetinizi durdura-
bilirsiniz. E-posta Sitesi Yönetim sekmesinin altında tüm e-postalar listelen-
mektedir. Buradan durdurmak istediğiniz e-posta adresinin yanında bulunan   
‘Play’ ikonuna tıklamanız yeterlidir.

Mevcut E-Posta Hesabının Silinmesi

5.E-Posta Sitesi Nasıl Silinir?



Natro E-Posta Yönetim Kılavuzu

E-Posta Silme Onayı

E-posta hesaplarınız ile ilgili herhangi bir güncelleme işlemi yapmak iste-
diğinizde ‘E-posta Sitesi Yönetim’ bölümünden, ‘İşlemler’ seçeneğine tıkla-
yarak yapmak istediğiniz güncellemeyi seçebilirsiniz.

5.E-Posta Hesabı Nasıl Güncellenir?

‘Sil’ seçeneğini işaretlemeniz sonrası karşınıza, işlem için onay vermeniz 
gereken bir uyarı penceresi açılacaktır. (Altta bu uyarı ekranının örneğini 
görebilirsiniz) Bu işlem, ilgili e-posta sitesini ve bağlı tüm e-posta adreslerini 
silecektir. Buradaki bilgilendirmeyi okuyarak, işlemini gerçekten yapmak isti-
yorsanız ‘Onaylıyorum’ butonuna tıklamanız gerekmektedir.
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