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1. AMAÇ

Firmada oluşturulan e-postalar resmi bir kimlik taşır ve firmanın en önemli iletişim 
kaynaklarından biridir. Basitliği ve hızı nedeni ile yanlış kullanıma veya gereğinden fazla 
kullanıma açık bir kanaldır.  Bu talimatların amacı, e-posta altyapısına yönelik kuralları 
oluşturmaktır. 

2. KAPSAM

Bu talimat bütün NSL Teknoloji ve İştirak çalışanlarını kapsamaktadır. 

3. SORUMLULUKLAR

Bu talimattan bütün NSL Teknoloji ve İştirak çalışanları sorumludur. 

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- 

5. TALİMAT

5.1 Yasaklanmış Kullanımlar;

 Firmanın e-posta sistemi, taciz, suiistimal veya herhangi bir şekilde alıcının haklarına zarar
vermeye yönelik öğeleri içeren mesajların gönderilmesi için kullanılamaz. Bu tür özelliklere
sahip bir mesaj alındığında hemen ilgili birim yöneticisine haber verilmesi ve daha sonra
bu mesajın tamamen silinmesi gerekmektedir.

 Mesajların gönderilen kişi dışında başkalarına ulaşmaması için gönderilen adrese ve
içerdiği bilgilere azami biçimde özen gösterilmesi gerekmektedir.

 Firma ile ilgili olan hiçbir gizli bilgi, gönderilen mesajlarda yer alamaz. Bu kapsama,
içeriğine iliştirilen öğelerde dahildir.

 Toplu mesajlar ve mesajlara iliştirilmiş her türlü çalıştırılabilir (.exe, .dll, .vbs vb..) dosya
içeren e-postalar alındığında hemen engellenmeli, silinmeli ve başkalarına iletilmemelidir.

 Kişisel kullanım için internetteki sitelere üye olunduğunda şirket maili kullanılmamalıdır.
 Spam, toplu e-posta, sahte e-posta vb. gibi zararlı e-postalara cevap verilmemelidir.
 Kullanıcı kodu/şifresi girilmesini isteyen e-postaların sahte olabileceği dikkate alınarak,

herhangi bir işlem yapılmaksızın derhal silinmelidir.
 Kullanıcılar e-posta ile uyumlu olmayan içerikler (Irkçılık, pornografik, siyasi, propaganda,

fikri mülkiyet içeren malzeme, vb.) gönderemezler.
 Şirket tarafından belirlenmiş kurumsal e-posta imza formatı dışında e-posta imzası

kullanılmamalıdır.
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5.2 Kişisel Kullanım 

 Firma çalışanları mesajlarını düzenli olarak kontrol etmeli ve kurumsal mesajları
cevaplandırmalıdır.

 Kaynağı bilinmeyen e-posta ekinde gelen dosyalar kesinlikle açılmamalı ve derhal
silinmelidir.

 Elektronik postaların sık sık gözden geçirilmesi ve yer işgal eden gereksiz maillerin
temizlenmesi gerekmektedir.

 Yoğun kullanım ile sınıra ulaşan e-posta kotası yıllık periyotlar ile arşivlenmelidir.

5.3 

5.4 

Gözlemleme 

NSL Teknoloji çalışanları gönderdikleri, aldıkları veya sakladıkları e-postalarda kişisellik 
aramamalıdır, her mail iletisi şirket verisidir. Bu yüzden yetkili kişiler önceden haber 
vermeksizin e-posta mesajlarını denetleyebilirler.  

Virüs den korunma 

Virüs, solucan, truva atı vb. gibi zararlı kodlar bulaşmış olan bir e-posta kullanıcıya ve 
sisteme zarar verebilir. Bu tür virüslere maruz kalmış e-posta iletileri anti-virüs sistemleri 
tarafından tespit edilir, engellenir veya silinir. Bu aşamalara gelmeden önce kullanıcının 
bilinçli ve dikkatli olması gerekmektedir. Bu amaçla Farkındalık Eğitimleri belirli 
periyotlarda gerçekleştirilir.  

6. UYGULAMA

 Firma içerisinde kişiler birbirine çok yakın olsalar dahi yürütülen iş hakkında konuşmak
yerine e-posta yazmayı tercih etmelidirler.

 Gönderilecek e-posta kısa, açık ve anlaşılır olmalıdır. Mesaj, birden fazla kişiye gidecek ise
konunun gerçekten mesaj iletilecek kişileri ilgilendirip ilgilendirmediğine dikkat edilmelidir.

 Mesajın gönderildiği kişiler mümkün olduğunca kısıtlı tutulmalıdır. CC kısmına ilgili olmayan
kişiler eklenmemelidir.

 E-posta iletileri tek seferde maksimum 10 kişiye gönderilmelidir. İleti sınırını aşan e-posta
hesapları sunucu tarafından engellenir.

 Mesaj karşılığı verilmek istediğinde gereksiz adresler ve gerekmiyor ise orijinal mesaj
silinir.

 Herhangi bir dağıtım listesinden ( Birçok kişiye gönderilen toplu mail adresleri ) gelen bir
ilan veya bilgilendirme mesajlarına cevap verilmek istendiğinde, mesajın gerekmiyor ise
tüm adreslere değil de sadece bildiri sahibine gönderildiğinden emin olunur.

 Maksimum ekli dosya gönderim boyutu 10mb ‘tır.
 Zincir mesajlar kesinlikle gönderilmez. (Örn: Bu mesajı X kişiye gönder dileğin gerçek

olsun vb. mesajlar)
 Gizli nitelikteki ve Ticari sır kapsamında bilgi içeren e-postalar kesinlikle gönderilemez.

 Alınan e-postanın göndericisine dikkat edilir. Gönderenin kim olduğu bilinmeyen, alışık
olunmayan, beklenmeyen mesajlara şüphe ile yaklaşılmalıdır.

 E-posta adresine sahip kullanıcı herhangi bir sebepten birim değiştirme, emekli olma, işten
ayrılma sebepleri ile firmadaki değişikliğinin bölüm müdürü tarafından bilgi işlem
departmanına en geç 2 iş günü içinde bildirmesi gerekmektedir.




