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E-posta alma indir kaydol
Bugün, tüm Internet kullanıcılarının en az bir e-posta adresi olmalıdır. Hatta birden fazla e-posta adresi almak zorunlu hale gelmiştir. Çünkü birden fazla Facebook hesabı oluşturmak; Kişisel işletmeler için ayrı e-posta adresleri oluşturmak gibi birçok neden, kullanıcıları bunu yapmaya teşvik eder. Facebook'ta oyun oynamayı seven insanlardan daha doğal bir şey yoktur, özellikle de
ayrı bir hesap istediklerinde. Facebook bu işleme izin vermez iken, Facebook oyunları sağlar. Oyuncular her zaman oynamak için daha fazla arkadaş gerektiren oyunlar nedeniyle bu yola başvurmak. Bu makalede, en sık kullanılan e-posta adreslerine nasıl erişebileceğinizi ve onlardan ikinci bir e-posta nasıl alınacağını açıklayacağız. Hotmail, MSN, Gmail, Yahoo, vb. gibi birçok eposta sağlayıcısı ilk yıllarda birden fazla e-posta adresine izin vermedi. O kadar ki Gmail sadece bir davet ile üye kabul eder. Şu anda, bu sağlayıcılar birden çok e-posta tekniğine karşı değildir, özellikle sunucu ve sürücü maliyetleri azalır ve müşteriler bunu kaçırmak istemezse. Kolayca ikinci bir e-posta hesabı alabilirsiniz. Hatta bu e-posta adresi ile ikinci bir Facebook hesabı
açabilirsiniz. Facebook bu işleme izin vermez ve yakaladığı hesapları siler, çünkü facebook tek başına Facebook'ta dikkatli olmak iyi bir fikirdir. Bu nedenle ikinci Facebook hesabınıza gerçek adlarla aynı şekilde abone olmak iyi bir fikirdir. İkinci bir Facebook hesabı almak istiyorsanız, aşağıdaki butona tıklayarak sizin için hazırladığımız yazımızda nasıl yapılacağını öğrenebilirsiniz.
Facebook kayıt sayfamızda ikinci bir e-posta alacaksınız ve ilk e-posta adresinizin uzantısı farklı bir sürümünü almak için iyi bir fikirdir. Eğer hotmail.com @indirkaydol ve downloadkaydol varsa bu yüzden daha iyi gmail.com adresinizi almak için. İlkini kişisel kullanım, diğerini iş için kullanabilirsiniz. Skype istiyorsanız ikinci bir Messenger hesabı veya msn.com içeren bir e-posta
almak da iyi bir fikirdir. Peki tüm bu e-postaları nasıl alabilirim? Aşağıda en popüler e-posta adreslerini nasıl elde ettiğinizi açıklayan makalelerimize bağlantılar salıyoruz. Bu bağlantılardan, size uygun olanı açarak kaydolabilirsiniz ve ikinci, üçüncü kısa sürede istediğiniz kadar e-posta adresi alabilirsiniz. Burada bulunan tüm e-posta adreslerine nasıl kaydoluncaya dair videolar ve
makaleler sayfalarımızda bulunmaktadır. Şimdi herhangi bir uzantısı bir e-posta adresi almak ve birden fazla e-posta adresleri olan keyfini çıkarabilirsiniz. Her şeyi unutma. e-posta adresleri sağlayan şirketler bu işlemleri ücretsiz olarak sunuyoruz. Bunlar, size nasıl e-posta alacağınızı söyleyeceğimiz şu anda desteklediğimiz sitelerdir. Diğer e-posta siteleri için istekleriniz varsa,
lütfen bize yorum isteyin. Sizin için bu e-posta sağlayıcı sitelerinden e-posta almak için nasıl size bildirelim. Şimdi makalemizi kullanarak 10 farklı uzantıları e-posta adresleri alabilirsiniz. Son olarak web sitemizi ziyaret eden Azeri kardeşlerimiz için mail-ru eklenmiştir. Biz ekran görüntüleri ile makale hazırladık, böylece rusça bilmeyenler bile, bir e-posta açmak kolay oldu. Herhangi
bir konu olduğu gibi, bize nerede bir yorum gönder takılmak bize sormaktan çekinmeyin. Hotmail Aşağıdaki yardım videomuzu izleyerek yeni bir e-posta adresi alabilirsiniz. Facebook Yorumlar Yorumlar Bilgisayar ve akıllı telefon kullanan herkesin kesinlikle en az bir e-posta hesabı olmalıdır. Hepimiz sitelere abone, sosyal ağlara erişmek ve birçok yerde online kaydolun. Tabii ki, bu
bir e-posta hesabı için sormak tüm şeyler. Buna ek olarak, bir e-posta hesabı artık herkes için yeterli değildir. Ayrıca ikinci satırda üçüncü bir e-posta hesabı isteyebilirsiniz ve bunu yaparken sorun olabilir. İstediğiniz uzantıda e-posta adresini nasıl alacağınızı söylerken Kaydol web sitesini indirin. İlk olarak, bir e-posta adresi almak için bir karar vermek zorunda. Çünkü ücretsiz posta
hizmetleri sağlayan birçok web sitesi vardır. Aşağıda sizin için bu adresleri listeledik. Bu adres seçimi, posta uzantısının ne olacağını belirler. Örneğin, hotmail-com'u seçerseniz, hesabınızı downloadkaydol olarak hotmail.com açabilir ve kendiniz için hotmail.com. İlk olarak, beğendiğiniz ve beğendiğiniz bu uzantılardan birini seçin. Microsoft: hotmail-com, outlook-com, windowslivecom, hotmail-com-en, outlook-com-en, windowslive-com-en Google: gmail-com Yahoo: yahoo-com-en Mynet: mynet-com Turk-Net: turk-net Mail-ru: mail-ru Gmail ve Hotmail bazı e-posta adreslerinin sonunda en çok tercih edilenler. Ülkemizi temsil eden iyi bir uygulamadır, ancak e-posta adresinizi verirken karışıklığa neden olabilir. Çünkü birçok kullanıcı yazmayı unutabilir. Bu risk
le seçiminizi yapmak önemlidir. Yukarıdaki listede sunduğumuz tüm web siteleri (şirketler) ücretsiz e-posta ile destek sağlar. Yani bir e-posta açtığınızda, herhangi bir ücret ödemezsiniz, Kredi kartı. Ama sonra tekrar, hepsi belirli bir form doldurmak istiyorum. Form. Genellikle konuşan, hepsi İlk ve Soyadı hakkında bilgi isteyin. Almak istediğiniz e-posta adresini daha sonra
sağlamanız gerekir. Bakmak istediğiniz e-posta adresi zaten alınmış olabilir. Bu nedenle sonuna bir sayı eklemeniz gerekebilir. Örnek olarak: downloadkaydol ve msn-com adresi alın. Bu durumda, ben indirkaydol2014 ve msn-com denemelisiniz. Bu, tabii ki alındıysa, başka bir numara eklemek veya sistem bana önerir başka bir e-posta adresi seçmeniz gerekir. Gmail'den e-posta
almanızı öneririz İşin en zor kısmı, e-posta formunuzu doldururken sizden istenen güvenlik bilgileridir. Bu güvenlik bilgileri, parolanızı unutursanız parolanızı nasıl döndüreceklerinizi anlatır. Bu eylemler genellikle bir güvenlik sorunu, cep telefonu numarası veya diğer e-posta adresi ile yapılır. Formun bu kısmını doldururken dikkatli olmak iyi bir fikirdir. Unuttuğunuz bir parola
sayesinde e-posta hesabınıza bir daha asla erişemeyeceksiniz. Ya da, birçok insanın başına gelen bilgisayar korsanlığına maruz kalırsanız hesabınızı geri almak imkansız olabilir. Tüm ücretsiz e-postaları sağlayan şirketler formun bu bölümüne büyük önem verebilmekten, çünkü bunların en büyük sorunu çalınan veya unutulan şifrelerdir. Formu doldururken bu bölüme dikkat edin.
Bir e-posta almak gerçekten çok karmaşık bir süreç değildir. Biz web sitemizde yukarıda listelenen tüm uzantıları için ayrı yardım makaleleri var. Aşağıdaki Yeni E-posta Al düğmesine tıklayarak bu yardım makalelerinin ve bağlantılarının bir listesini bulabilirsiniz. Ekran görüntüleri, adım adım ve ayrıntılı anlatım ve sesli video anlatımı her yardım makalesinde mevcuttur. Nerede
takıldığınızı sorarsanız, en kısa zamanda size geri döneriz. Bu makalede takılmak için bir yer varsa, ayrıca gönderinin altındaki Yorum Gönder bölümü yle veya doğrudan gönderinin altındaki Facebook hesabınızdan sorular gönderebilirsiniz. Yahoo'nun Yorumlar Yorumlar, en eski e-posta sağlayıcılarından biri, yeni bir e-posta adresi alın, hala sadık bir kullanıcı, eski popülerliğini
kaybetmiş olsa bile. Ben 14 yıl önce alınan ilk e-posta adresi Yahoo ve o zamandan beri kullandım bu yana, Benim için Yahoo'nun yeri farklıdır. Ben kesinlikle basit bir arayüz, önemsiz e-posta kilidi, vb Yahoo Reklam sponsorluğunda ücretsiz bir e-posta hesabı sağlayan sadece bir web sitesi değil kaliteli bir hizmet sunan Yahoo, deneyin öneririz. Birçok parçasını içeren bu site, Bir
şey gibi. Bu türkiye'de iyi bilinmiyorsa ve Yahoo Messenger gibi sohbet programlarından, başka bir yerde bulamayacağınız online oyunlarda da bu sitede. Yahoo'nun sağladığı bireysel hizmetleri açıklamak için sayfalar alır. İsimlerini söylesek bile sitenin ne kadar iyi olduğunu görebilirsiniz. Burçlar, My Yahoo!, En büyük haber portalları güncel haberler, Yahoo Messenger sadece
birkaçı. Sponsor Reklam Yahoo Amerika Birleşik Devletleri sayfası, özellikle iyi İngilizce olan insanlar için çok iyi. Burada kolay bulamayacağın şeyler var. Örneğin, size oyun sayfasında yüzlerce oyun verebiliriz. Hatta burada satranç oynayabilir ve dünyanın her yerinden insanlarla oynayabilirsiniz. Eğer go gibi güzel oyunlar, pek bilinen bir meraklısı iseniz Yahoo sürekli rakip
bulabilirsiniz nadir sitelerinden biridir. Akılda kalıcı bir adı olan bu site, Google, MSN kadar eski. Türkiye'de çok fazla kullanıcı olmamasına rağmen, bizim konuştuğumuz gibi sadık kullanıcılardır. E-posta enkaz tespit yeteneği ile, birçok e-posta sağlayıcıları henüz ulaşmak zorunda. Sadık kullanıcılara izin veren bir özellik e-posta çöp kapma başarısıdır. Yahoo'nun ayrıcalıklı
kullanıcılarından biri olmak istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey aşağıdaki Yahoo Kaydol bağlantısını açmaktır. Kayıt işlemi sırasında dikkat edilmesi gereken şey, isterseniz bir Yahoo-com veya Yahoo-com e-posta uzantısı alma şansınız olmasıdır. Bir kez sadece kaydolun, Yahoo! çığlık keyfini çıkarabilirsiniz ayrıca Yahoo Kaydet kayıt işlemini tamamladıktan sonra diğer site
hizmetlerini kullanabilirsiniz. Ayrıca Yahoo Messenger ile arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz. Dünyanın en popüler sohbet programlarından birinin indirme sayfasına gitmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Bu, geçerli Yahoo hesabınızla aynı anda sohbet etmenizi sağlar. Yahoo Messenger Yahoo'ya nasıl kaydolunan bir video sayfası indirin. Sponsor Reklam Facebook
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