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1. AMAC

Bu politikanrn amact, T.C. Saflrk Bakanh[r Bitlis

il

SaElrk MUdi]rlLIEU " @soglik.gov.tr" uzantrlr e-posta

mesajlannda alma, giinderme, yonlendirme ve otomatik g6nderme kurallaflna genel kurallarr tanrmlamakttr.

2. KAPSAM
Bu politika, T.C. Saflrk Bakanhf,r Bitlis il Saghk Midtirliigi] b0nyesinde kurumun saEladrEr resmi e-posta hesabr

olant

m kullanrcrlar ieindir.

3.POLiTiKA METNi

3.1. Bitlis il SaEhk Mtidr]rluEu'ne hizmet veren ve Bitlis il SaEhk MtidLirliigu fiziki alanlannda gah$an t[im
personel(memur, danrgman ve firma) igin kurumsal e-posta l@soglik.gov. tr) hesabl tahsis edilir ve tum i9 amaglt epostalann kurumsal e-posta hesabl ile gergeklegtirilmesi zorunludur.
3,2. Kullanlclya resmi olarak tahsis edilen e-posta adresi, kotii amaqk ve kisisel grkar amaghkullanrlamaz.
3,3,

i5 drSr

konulardaki haber gruplartkurumsal e-posta adres defterine eklenemez.

3,4, Kurumun e-posta sunucusu, kurumiGive

drSr ba5ka

kullanrctlara Spam (istenmeyen e-posta),Phishing (kimlik

avr) mesajlar gOndermek igin kullanrlamaz.

3.5. Kurum iEi ve drtt herhangi bir kullanrcr ve gruba; kUgUk dU5r-iriicil, hakaret edici ve zarar vericinitelikte eposta mesajlan gonderilemez.

3.5. internet haber gruplarrna mesaj yayrmlanacak ise, kurumun safladrfir resmi e-postahesabrkullanrlamaz.
Ancak i9 gere[i

iye

olunmasr yararh internet haber gruplarr igin ydneticisinin onayt altnarak kurumun safladt[t

resmi e-posta adresi kullantlabilir-

3.7. Higbir kullanrcr, gonderdi$i e-postaadresinin Kimden boli]mi.ine yetkisi dr5rnda baqka bir kullanrctyaait eposta adresini yazamaz.
3.8. Personel konualanr bo$ bir e-posta mesajr g6ndermemelidir.
3.9. Konualanr bo5 ve kimlili belirsiz higbir e-posta agrlmamalt ve silinmelidir.
3.10. E-postaya eklenecek dosya uzantrlafl ".exe", ".vbs" veya yasaklanan diler uzantrlar olamaz.zorunlu olarak

bu

tiir

dosyalaln iletilmesi gerektiEi durumlarda, dosyalar srkr5turlarak

( zip vefya tar

formattnda) mesaja

eklenecektir.

3.11. Bakanhk ile ilgili olan gizli bilgi, gonderilen mesajlarda yer almamahdrr. Bunun kapsamt iqerisineilistirilen

ofeler de dahildir. Mesajlarrn gonderilen ki5i drgrnda bagkalarrna ula5mamasr igin gainderilen adrese ve iqerdi[i
bilgilere ozen g6sterilmelidir-
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3.12. Kurumun e-posta sistemi Uzerinden taciz, suistimal veya herhangi bir 5ekilde ahcrnrn haklanna zarar
vermeye yonelik ogeleri igeren mesajlar g6nderilemez. Bu

tiir

dzelliklere sahip bir mesaj altndtftnda Kullantct

Hesaplan ve e-Posta YOnetimi Birimine haber verilmelidir.

3.13. Kullantct hesaplarr, dolrudan ya da dolayl, ticari ve k3r amaglt olarak kullantlamaz. Diferkullanrcrlara bu
amagla e-posta gtinderilmesi yasaktrr.

3.14. Zincir mesajlar ve mesajlara iliStirilmit her

tiirlii

qahstrnlabilir dosya igeren e-postaahndrErnda, e-posta

ba5ka kullanrctlara iletilmeden Kullanrcr Hesaplarr ve e-Posta Yonetimi Birimine haber verilmelidir.

3.15. Zararh e-posta, zincir e-posta, sahte e-posta vb. zararlt e-postalara yantt verilmemelidir.

3.15. Kullanrcr higbir suretle kurumsal e-posta ile uygun olmayan igerikler (siyasi propaganda, rrkgrhk,pornografi,

fikri mUlkiyet igeren malzeme, vb.) gonderemez.
3.17. Kullantcl, e-posta kullanrmr srrasrnda dile getirdiEi tiim ifadelerin kendisine ait oldu[unu kabuletmektedir.
Sue te$kil edebilecek, tehditkAr, yasadrgr, hakaret edici,

k0fiir veya iftira igeren, ahlaka aykrn mesajlann igerifiinden

kullanrcr sorumludur.

3.18. Kullantct, gelen ve/veya giden mesajlarrnrn kurum igi veya drgrndaki yetkisiz ki'iler taraftndanokunmastnt
engellemelidir.

3.19. Kullanrcr, kullanrcr kodu/parolasrnr girmesini isteyen e-posta geldifinde, bu e-postalara herhangibir iglem
yapmaksrzrn Kullanrcr Hesaplan ve e-Posta Yonetimi Birimine haber vermelidir.

3.20, Kullantct, kurumsal mesajlarrna, kurum

ig akrgrnrn

aksamamasr igin zamanlnda yanrt vermelidir.

3.21. Kaynagr bilinmeyen e-postaekinde gelen dosyalar kesinlikle aerlmamah ve tehdit unsuru olduEudi.isLini.ilen
e-postalar Kullan,cr Hesaplan ve e-Posta Yonetimi Birimine haber verilmelidir.

3.22. Kullanrcr, kendisine ait e-posta parolasrnrn gi]venliEinden ve gdnderilen e-postalardan do[acakhukuki
iglemlerden sorumlu olup, parolaslnrn gahndrf,rnr fark ettigi anda Kullantct Hesaplarr ve e-Posta Ybnetimi Birimine
haber vermelidir.

4. YAPTIRIM

Bu politikantn ihlali durumunda, Bilgi Grivenli[i Komisyonu ve ilgili ytineticinin onaylartyla BGYS Disiplin
ProsedUri.i dokUmanrnda belirtilen hususlar ve ilgili maddeleri esas ahnarak iglem yaptlrr.
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