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1- Karantina E-posta iletimi 

 

(Şekil-1) 

 

Sağlık Bakanlığı e-posta kullanıcılarının karantina kutusundaki e-postaların bir listesi günlük olarak 

SpamBilgi@saglik.gov.tr e-posta adresinden kullanıcılara e-posta ile bildirilmektedir.  

Kullanıcılar isterlerse karantina kutusundaki e-postayı Outlook gelen kutusuna taşımak için (Şekil-2) gibi 

istedikleri e-postayı tıklayarak serbest bırakabilirler. 

 

     

           (Şekil -2) 

Karantina kutusunda (Şekil -2) gibi serbest bırakılmak istenen e-postaya tıklandığında Outlook ara yüzünde e-posta 

açılmaktadır.  

2- Tüzel Adreslerde Karantina E-posta İletimi 

    Tüzel adreslere gelen spam e-postalarının da gelen kutusuna iletimi için 

yukarıdaki şekildeki gibi serbest bırakılmak istenen e-postaya tıklandığında Outlook ara yüzünde e-posta 

açılmaktadır.  

Not: Eğer e-posta Outlook ara yüzünde açılmaz ise bilgisayardaki Outlook 2016-2019 uygulamasını varsayılan 

uygulama olarak ayarlamak için sayfa (9-10) “VARSAYILAN E-POSTA UYGULAMASINI OUTLOOK OLARAK 

DEĞİŞTİRME“ başlığı altındaki dokümana bakınız. 
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(Şekil -3) 

 

3- Karantina E-posta Kullanıcı Arayüzü 

 Sağlık Bakanlığı e-posta kullanıcılarının, karantinadaki kişisel e-postalarını yönetebilmesi için 

https://spamkontrol.saglik.gov.tr ara yüzüne bağlanmaları ve aşağıdaki adımları izlemeleri gerekmektedir; 

Spam e-postalarını görüntülemek için SBA (Sağlık Bilişim Ağı ) veya Sağlık Bakanlığı VPN (Sanal Özel Ağ)’ e 

bağlandıktan sonra; 

Web tarayıcı üzerinde, https://spamkontrol.saglik.gov.tr adresi yazılır. Bağlantı sağlanan ekranda “Kullanıcı 

Adı” kısmına @saglik.gov.tr uzantılı kurumsal e-posta hesabına ait kullanıcı adı, “Parola” kısmına @saglik.gov.tr e-

posta hesabına ait parola yazılır. (Şekil-4) 

 

 

(Şekil-4) 
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Karantina sayfasında e-posta güvenlik sistemi tarafından engellenen e-postalar yer almaktadır. 

Karantina sayfasında (Şekil-5); 

 

(Şekil-5) 

1- Karantina Kutusu: Karantinada yer alan e-postalar yer almaktadır. 

2- Karantina kutusunda yer alan e-postalardan istenilen e-postaya tıklandığında yapılabilecek 

işlemler sıralanmaktadır. 

:Karantinada bulunan e-postayı seçmek için kullanılır. 

: Karantinada bulunan e-posta listesini yenilemek için kullanılır. 

 : Karantinada bulunan ilgili e-postayı gelen kutusuna taşımak için kullanılır. Serbest 

bırakılan e-postalar kullanıcının gelen kutusunda görünmüyorsa outlook gereksiz e-posta 

klasörüne veya kullanıcının özelleştirmiş olduğu outlook kuralları gereği farklı klasörlere 

düşmüş olabilir.   

: Karantinadaki e-postaları silmek için kullanılır. 

: Karantinadaki e-postalarını okundu, okunmadı, beyaz liste, kara 

liste, farklı kaydet seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. 

 

Beyaz liste: Beyaz listeye alınan göndericilerden gelen e-postalar karantina kutusuna 

düşmeden doğrudan kullanıcının e-posta kutusuna iletilir. Beyaz listeye alınan göndericilerden 

gelebilecek e-postalardan dolayı yaşanabilecek her türlü olumsuz durum kullanıcının 

sorumluluğundadır. (Beyaz listeye alınan gönderici eğer kullanıcıların tamamına spam,  
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reklam, oltalama vb. e-postalar göndermiş ise e-posta güvenlik sistemi bu göndericiyi kara 

listeye aldı ise kullanıcı bu göndericiyi beyaz listeye alsa bile bu göndericiden gelen e-postalar 

kullanıcının karantina kutusuna düşer.) 

Kara Liste: Kara listeye alınan göndericiden gelen e-postalar, kullanıcının karantina 

kutusuna düşmeden doğrudan silinir. 

 

3- Ara seçeneği ile karantina listesindeki e-postalar arasından aranan e-posta bulunabilir. 

 

4-Hızlı Filtrele ile e-postalar filtrelenebilir. 

 Serbest Bırakılmış seçeneği ile gelen kutusuna taşınan e-postalar görüntülenir. 

 Serbest Bırakılmamış seçeneği ile gelen kutusuna taşınmamış olan mevcut liste 

görüntülenir. 

 Hiçbiri seçeneği ile karantina kutusundaki tüm e-postalar görüntülenir. 

 

5- Ayarlar seçeneği ile karantina e-postalarının görüntülendiği sayfada yapılabilecek 

değişiklikler görüntülenmektedir. (Şekil-6) 

 

 
 

(Şekil-6) 

Hesap Yönetimi: 

 İlgili sayfaya Görünür Ad kısmına isim eklenince sayfanın sağ üst tarafında 

görüntülenmektedir. 

 Dil ayarları otomatik Türkçe olarak gelmektedir. Seçeneklerden tercihe bağlı 

değiştirilebilir. 

 Zaman dilimi otomatik olarak (GMT+3:00) İstanbul olarak ayarlanmıştır. Tercihe 

bağlı değiştirilebilmektedir. 

 Tema ayarı tercihe bağlı değiştirilebilmektedir. 

 İkincil Hesaplar: İkincil hesaplar bölümünden ikinci bir kullanıcı ekleyerek eklenen 

kullanıcının karantina kutusu yönetilebilir. 
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Genel: 

Boş bekleme zamanı sekmesinde sayfada oturumun açık kalma süresini belirlenebilir. 

Yeni mesajları kontrol et seçeneği ile gelen yeni karantina e-postaları kontrol etme süresi 

belirlenebilir.  

Varsayılan sayfa boyutunda ise bir sayfa içerisinde görüntülenen karantina e-posta sayısı 

belirlenebilir. 

Güvenlik: 

Bu sayfada kullanıcıya ait beyaz liste ve kara liste yönetilebilmektedir. (Şekil-7)  

 

 

(Şekil-7) 

 

Giden e-posta adresini beyaz listeye ekle: Giden e-postalar arasındaki saglik.gov.tr harici e-posta 

adreslerini beyaz listeye almak için kullanılır. 

Spam raporu al: Spam raporunun iletimini açıp-kapatmak için kullanılır. 
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Kara Liste:  

 

(Şekil-8) 

: Kara liste sayfasında bulunan e-posta listesini yenilemek için kullanılır. 

 : Kara liste sayfasına e-posta eklemek için kullanılır. Kara listeye eklenen göndericiden 

gelen e-postalar, kullanıcının karantina kutusuna düşmeden doğrudan silinir. 

 : Kara liste sayfasındaki e-postaları silmek için kullanılır. 

 : Kara liste sayasındaki e-posta listesini bilgisayara indirmek için kullanılır. 

 : Bilgisayarda bulunan e-posta listesini Kara liste sayasına yüklemek için kullanılır. 

 

(Şekil-9) 
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Beyaz Liste:  

(Şekil-10) 

 

 

 

(Şekil-11) 
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Beyaz listeye alınan göndericilerden gelen e-postalar karantina kutusuna düşmeden doğrudan 

kullanıcının e-posta kutusuna iletilir. 

 

 

 

(Şekil 12) 
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4- VARSAYILAN E-POSTA UYGULAMASINI OUTLOOK OLARAK DEĞİŞTİRME 

 

Windows 8 veya Windows 10'da birçok dosya türü varsayılan olarak belirli bir program tarafından açılacak şekilde 

kayıtlıdır. Örneğin, bir metin (.txt) dosyası açıldığında genellikle Not Defteri başlatılır. Bununla birlikte, belirli bir 

türdeki dosyaları hangi programın açacağına da kullanıcı karar verebilir. 

Bilgisayarda Outlook 2016-2019 uygulamasını varsayılan uygulama olarak ayarlamak için aşağıdaki adımlar 

uygulanabilir. 

Başlat menüsünde Ayarlar tıklanır. 

 

(Şekil-13) 
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Ayarlar menüsünde Uygulamalar > Varsayılan uygulamalar seçeneği tıklanır. Varsayılan uygulamalar menüsünde 

Posta > Outlook 2016 ya da Outlook 2019 seçeneğini tıklanır. 

 

 

(Şekil-14) 
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5- DIŞ DOMAIN ADRESİNDEN ATILAN E-POSTA ENGELLENİYORSA 

KONTROL EDİLMESİ GEREKEN ADIMLAR 

 
Dış adreslerden kurumumuza (@saglik.gov.tr uzantılı adrese) e-posta iletirken e-postanız iletilmiyor ve 

engelleniyorsa aşağıdaki adımları kontrol etmeniz gerekmektedir. 
 

              Mevcutta kullanmış olduğumuz e-posta güvenlik cihazı, bazı güvenlik filtreleri uygulamaktadır. Bu filtreler; 
1- Gönderici kısmının boş bırakılıp adreslerin gizli sekmesine yazılıp yazılmadığını, 
2- Konusu boş e-posta atılıp atılmadığını, 
3- Gönderici adresi ile görünen adresin aynı olup olmadığını,  
4- Dış adresin SPF kaydının olup olmadığını, 
5- Gönderici dış domain adresinin blacklist’e olup olmadığını kontrol etmektedir. Bu hataların herhangi birisi ile 

karşılaşılması durumunda gönderilen e-postalar karantinaya düşmektedir ve @saglik.gov.tr uzantılı e-posta 
adresine gönderilen e-postalar iletilmemektedir. 
 
 

 
6- DIŞ DOMAIN ADRESİNDEN ATILAN E-POSTA ENGELLENİYORSA 

KONTROL EDİLMESİ GEREKEN TEKNİK  
HUSUSLAR 

 
 
E-posta gönderdiğiniz domain adresindeki hataları öğrenmek için “https://mxtoolbox.com” web sayfası 

üzerinde kontrol sağlayabilirsiniz.  
 
https://www.mxtoolbox.com web sayfasından domain kontrolü nasıl yapılır; 
 

1- Domain adresi kaydı ile ilgili ayrıntılı bilgiye “MX Lookup” sayfasından sorgulama yaparak ulaşabilirsiniz. İlgili 
adres ile ilgili kayıt eksikliği, bir hata gözlemlendiğinde e-postayı gönderen kurum veya firma ile iletişime 
geçerek hatanın düzeltilmesini talep edebilirsiniz. (MX kaydındaki değerlerle (IP adresi, domain adresi vb.) 
reverse lookup (ptr) seçeneği ile alınan sonuçların tutarlı olması gerekmektedir.) 
 

 
(Şekil-15) 

 
2- Domain adresi ile ilgili sağlık durumunu öğrenmek için “Email Health Report” bölümünden destek 

alabilirsiniz. Burada herhangi bir hata almıyor olmanız önemlidir. Hata durumu ile ilgili kurum veya firma 
ile iletişime geçerek hatanın düzeltilmesi ile ilgili talepte bulunabilirsiniz. 
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(Şekil-16) 

 
3- Domain adresinizin blacklist durumunu öğrenmek için “Blacklists” seçeneğinden sorgulama yapabilirsiniz. 

İlgili dış adres blacklist’e eklenmiş ise firma ile iletişime geçerek adresin listeden kaldırılması talep 
edilmelidir. 

 

 
(Şekil-17) 

 
 
4- Daha sonra yine aynı web sayfasında bulunan “supertool” kısmında bulunan MX Lookup yanında bulunan 

ok ile ayrıntılı alt başlıklar seçilerek dış domain adresi ile ilgili kontrolleri sağlayabilirsiniz. SPF kaydı 
kontrolü, MX kaydınızda çıkan IP adresleri ile reverse lookup (ptr) seçeneği ile kayıtlarının tutarlı olması 
gerekmektedir. 

 

 
(Şekil-18) 
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Tanımlar: 
SPF (Sender Policy Framework): Gönderen Politikası Çerçevesi, sahte ve yetkisiz kişilerden gelebilecek e-
postaları önlemek adına oluşturulmuş ve e-posta akışları açısından önem arz eden DNS tabanlı bir ön eleme ve 
doğrulama sistemidir. 
 
MX (Mail Exchanger): Alan adınıza ait e-posta adreslerinin çalıştığı e-posta sunucularını adresleyen bir DNS 
kaydıdır. E-posta adresinize gelen e-postaların, e-posta hesabınızın yer aldığı sunucuya yönlendirilmesi görevini 
üstlenen, alan adınızla ilişkilendirilmiş bir DNS kayıt türüdür. 
 
Blacklist (Kara liste): Bir IP adresi, E-posta adresi veya Domain 'in bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde spam e-posta 
göndermesi, virüs yayma veya gönderme faaliyetinde bulunması gibi nedenlerle girdiği bir çeşit veri tabanıdır. 
Blacklistler firmaların kendi veri tabanların da tutulabildiği gibi tüm dünyaca kabul gören kuruluşlar tarafından da 
tutulurlar. 
 
PTR (Pointer Record): DNS türlerinden bir tanesi de PTR kaydıdır, RDNS (Reserve Domain Name System) olarak 
da adlandırılır. PTR kaydı A kaydının tersidir. A kaydı, domaini bir IP adresine eşler, PTR kaydı ise bu IP adresini bir 
ana makine adına eşler. 
 

 


