İstenmeyen E-Posta Yönetimi (Junk E-Mail Management)
Kurumumuz bünyesinde istenmeyen e-postalara (spam), oltalama e-postalarına
(phishing) ve virüslere karşı koruma sağlamak e-posta güvenlik cihazı kullanılmaktadır.
Gönderilen her e-posta, alıcısına ulaşmadan önce güvenlik cihazı tarafından
değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Bu değerlendirme sonucunda gönderilen e-posta
doğrudan e-posta kutusuna düşmekte veya istenmeyen posta olarak algılanıp konu (subject)
kısmının başına “istenmeyen posta” anlamına gelen [Spam] etiketi veya “istenmeyen posta
gibi” anlamına gelen [Likely-Spam] etiketi eklenerek alıcıya ulaştırılmaktadır.
Üniversitemiz bünyesindeki kullanıcılar, https://antispam.ikc.edu.tr:3541 adresinden
istenmeyen posta kutusuna (Junk Box) düşen e-posta’larını yönetebilmektedir. Kullanıcılar,
sisteme mevcut e-posta adresleri ve şifreleri ile giriş yapabilmektedir.

Sisteme giriş yaptıktan sonra “Junk Box Management” sekmesi altında bulunan
“Junk Box” kısmına tıkladıklarında kendilerine gelen istenmeyen e-postaları (spam olarak
işaretlenmiş) görüntüleyebilir. Görüntülemek istemediği e-postaları silebilir veya e-posta
kutusuna düşmesini istediği e-postaları seçerek “Unjunk” düğmesini tıklayabilir.

Anti-Spam - Anti-Phishing sekmesinden istenmeyen e-postalara ait ayarlar
özelleştirilebilmektedir. Ayrıca cihaz tarafından istenmeyen e-posta olarak işaretlenmiş fakat
e-posta kutusuna düşmesi istenen postalar için izinli adres listeleri oluşturulabilmektedir. Yine
aynı şekilde e-posta gelmesi istenmeyen adreslerden gelen postalar için bloklu adres listeleri
oluşturulabilmektedir.
İzin verilmesi veya engellenmesi istenilen adres listesi için 3 farklı şekilde liste tipi
seçilebilmektedir.
Bunun için sırayla;
-

“Anti-Spam - Anti-Phishing” sekmesi,

-

Ardından “Address Book” sekmesi tıklanır.

-

İzin vermek için “Allowed” kısmı,

-

Engellemek için “Blocked” kısmı seçilir.

İzin verilmesi istenilen e-posta adresleri için;
-

Sadece bir e-posta adresine izin vermek için;
“Select list type: People” seçilir ve izin verilecek e-posta adresi yazılır.
Örneğin; info@turkiye.gov.tr

-

Belli bir adrese sahip kurumun tamamına izin vermek için;
“Select list type: Company” seçilir ve izin verilecek alan adı yazılır.
Örneğin; yok.gov.tr

-

Belli bir e-posta listesine izin vermek için;
“Select list type: Lists” seçilir ve izin verilecek e-posta listesi yazılır.
Örneğin; hastane_duyuru@ikc.edu.tr

Engellenmesi istenilen e-posta adresleri için de yukardaki işlemler aynı şekilde
“Blocked” kısmı seçilerek yapılabilir.

Ayrıca belli zaman dilimlerinde kullanıcıların e-posta adreslerine “Bloklanan
İstenmeyen E-Mail Özeti” konulu bir e-posta gönderilmektedir. Postanın içeriğinde
bloklanan e-posta’ların sayısına ait bilgi yer almaktadır. Ayrıca “Unjunk” linki ile sisteme
bağlanıp istenmeyen e-postalar doğrudan silinebilmektedir.
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi E-Posta Güvenliği Sisteminde istenmeyen e-postalar
30 gün boyunca saklanacak olup ardından otomatik olarak silinecektir.

Uzman M. Fatih AKBAŞ
Ağ ve Sistem Güvenliği Yöneticisi

