
 

FONMERSAN ANTİK MERMER SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ 

E-POSTA KULLANIM POLİTİKASI 

 

FONMERSAN ANTİK MERMER SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ e-posta mesajlarında alma, gönderme, yönlendirme ve 

otomatik gönderme kullanımına ait politika aşağıda tanımlanmaktadır.  

   

Uygulama: 

1. Kullanıcıya tahsis edilen e-posta adresi, kötü amaçlı ve kişisel çıkar amaçlı kullanılamaz.  

2. İş dışı konulardaki haber grupları e-posta adres defterine eklenemez. 

3. Kurumun e-posta sunucusu, şirket içi ve dışı başka kullanıcılara SPAM, phishing mesajlar göndermek için 

kullanılamaz.   

4. Kurum içi ve dışı herhangi bir kullanıcı ve gruba; küçük düşürücü, hakaret edici ve zarar verici nitelikte                

e-posta mesajları gönderilemez.  

5. Şirkete ait hiçbir “Hassas” veya “Gizli” doküman, açık metin olarak kullanıcıların kendilerine ait özel e-posta 

adresleri de dâhil olmak üzere herhangi bir kişiye gönderilemez.  

6. İş gereği üye olunması yararlı İnternet haber gruplarında şirketin sağladığı resmi e-posta adresi kullanılabilir.  

7. Hiçbir kullanıcı, gönderdiği e-posta adresinin Kimden bölümüne yetkisi dışında başka bir kullanıcıya ait            

e-posta adresini yazamaz. 

8. Personel KONU alanı boş bir e-posta mesajı göndermemelidir. 

9. E-postaya eklenecek dosya uzantıları “.exe”, “.vbs” veya yasaklanan diğer uzantılar olamaz. Zorunlu olarak 

bu tür dosyaların iletilmesi gerektiği durumlarda, dosyalar yaygın kullanılan ve güvenlik sorunu olmayan 

sıkıştırma yazılımıyla sıkıştırılarak mesaja eklenecektir. 

10. E-posta ile gönderilmek istenen ek dosyanın max. boyutu 50 MB.’ı geçmemelidir. Daha büyük hacimli dosya 

gönderilmesi gerektiği durumda download linki kullanılmalıdır. 

11. Tanımayan kişilerden gelen (özellikle ilişiğinde dosya bulunan) e-postaları açılmamalıdır.  

12. Banka veya diğer şirketlerden gelmiş gibi görünüp, size şifre / kullanıcı kodu / finansal bilgi / hesap numarası 

/ kredi kartı ya da banka kartı numarası soran ya da kişisel bilgileri güncelleme isteyen e-postaları asla dikkate 

alınmamalıdır.  

13. Sahte e-postalarda yer alan adres uzantıları açılmamalı, istenen bilgileri kesinlikle doldurulmamalıdır. 

14. Kullanıcı şifreleri şifre politikasında belirtildiği gibi en az 8 karakterden oluşmalı, en az 1 büyük harf, en az 1 

küçük harf ve en az 1 rakam içermelidir. 

15. E-postalar, yetkili kişilerce hukuksal açıdan gerekli görülen yerlerde önceden haber vermeksizin 

denetlenebilir.  

16. Kullanıcılar e-postalarına erişirken, kullanıcı adı ve şifresini açık metin olarak okunabilecek şekilde taşıyan 

HTTP, SMTP, POP3, IMAP vb. protokolleri kullanmamalıdır.  

17. Virüs, solucan (worm), truva atı (trojan horse) gibi zararlı kodlar içeren e-postalara ve oltalama (phishing)       

e-postalarına karşı korumak için e-posta sunucusunun önüne e-posta güvenlik cihazı (e-mail security gateway) 

konumlandırılmalıdır.  

18. E-posta güvenlik cihazı üzerinde, şirket uzantısına sahip e-postalar ile e-posta sunucusunun ıp adresi 

ilişkilendirilerek spoofing saldırıları (e-posta taklitçiliği) engellenmelidir.  

19. E-posta eklerinde, doküman dosyalarına (pdf, doc vb.), resim dosyalarına (jpg, png, vb.) ve sıkıştırılmış 

(içeriği okunabilir) dosyalara izin verilmelidir.  

20. Gelen e-postaların ekinde izin verilmeyen çalıştırılabilir dosya türleri mevcutsa (exe, bat, vb.) mevcutsa              

e-posta güvenlik cihazı devreye girerek bu ekleri kaldırmalı ve sadece mesajın içeriği kullanıcıya iletilmelidir.  

21. Giden e-postaların ekinde izin verilmeyen çalıştırılabilir dosya türleri mevcutsa (exe, bat, vb.) bu e-postalar, 

e-posta güvenlik cihazına gelmeden, e-posta sunucusu (e-mail server) tarafından doğrudan reddedilmelidir.  

22. Sunucu üzerinde bulunan e-postaların belli bir süre sonra otomatik olarak silinmesinden dolayı yedekleme ve 

arşivleme yapılması tavsiye edilmektedir. 

 

Sorumluluk 

Fonmersan Antik Mermer bünyesinde, e-posta kullanan tüm personele aittir. 
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