
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-DEVLET 
KASPERSKY LAB İLE 
DAHA GÜVENLİ 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Kamu 

Sektörü 

• Nairobi, Kenya 

 

• Kaspersky Şirketler İçin 

Son Nokta Güvenliği 

kullanıyor. 

 

 

 

KENYA 
PARLAMENTOSU’NUN 416 
ÜYESİ VAR VE 
BUNLARDAN 349’U 
ULUSAL MECLİS’İN DE 
ÜYESİDİR. 

 
Senatodaki diğer 67 üye, gençler, işçiler ve engelliler gibi çeşitli grupların 

hükümette ve karar mekanizmasında seslerini duyurabilmeleri amacıyla, hem 

seçim bölgelerini hem de idari bölgeleri temsil etmek üzere seçilir. 

 

Zorluk 

Hükümetin merkezinde faaliyet gösterdiği ve yasalar ile bütçelerin 

yaratılmasından ve uygulanmasından sorumlu olduğu için, Ulusal Meclis’in IT 

güvenliği açıklarına ve saldırılarına karşı kapsamlı korumaya sahip olması çok 

önemlidir. 

Hükümet aynı zamanda Kenya vatandaşlarına ve iş dünyasına lider olarak örnek olmalı, 

IT güvenliğini teşvik etmeli ve veri kayıpları ile siber saldırıları önlemek için atılması 

gereken en iyi adımlarla ilgili işletmelerle bireylere pratik destek ve tavsiyeler sunmalıdır. 

Diğer yandan, Kenya hükümeti vatandaşlarının milletvekilleri ile daha kolay iletişim 

kurmalarını, bilgiye, hizmetlere ve demokratik sürece daha kolay erişmelerini sağlamak 

için çok çaba göstermektedir.  



 

 

“Kaspersky Lab’ı seçtikten sonra, iyi çalışan ve 
esnek olan, güvenli şekilde genişlemeye devam 
etmemizi sağlayan bir platforma sahip olduğumuzu 
düşünüyoruz, ayrıca bize tavsiye ve destek sunan 
insanlar bize harika bir hizmet sunmak için çok 
çaba sarf ediyor.” 

Eric Miriti, ICT Sorumlusu, Kenya Ulusal Meclisi 

 
 

 

E-devlet yaklaşımı, 2030 yılına kadar tüm vatandaşlara temiz ve güvenli bir 

çevrede yüksek yaşam kalitesi sağlamayı amaçlayan Kenya’nın 2030 Vizyonunun 

bir parçası. 

Ancak temel telekomünikasyon bağlantılarının nadir bulunduğu ve çoğu IT 

kullanıcısının IT’nin ne kadar kırılgan olabileceğinden habersiz olduğu geniş 

ve çoğunlukla kırsal bir ülkeye dağılmış hükümet binaları dolayısıyla Kenya 

yetkililerinin IT sistemlerini ve altyapılarını yeteri kadar korumaları çok zor 

oluyordu. 

IT ekibinin ağa bağlı tüm PC’leri, dizüstü bilgisayarları ve cihazları tek tek 

inceleyerek hala koruma altında olup olmadıklarını kontrol etmeleri gerekiyordu ve 

bu yavaş, emek yoğun süreç özellikle de uzak bölgelerde ağa saldıran virüsleri 

engellemenin mümkün olmadığı anlamına geliyordu. 

Hükümet yetkilileri yeni anayasanın ve yeni parlamentonun kurulmasının 

sağladığı yeni başlangıçtan faydalanmaya kararlıydı, bu yüzden 

ulusal ölçekte başarıyla kullanılabilecek sağlam bir IT güvenliği çözümü 

sağlayabilecek uzmanlığa ve kaynaklara sahip bir iş ortağı bulabilmek için ihale 

sürecini başlattılar. 

 

Kaspersky Lab Çözümü 

Rekabetçi ihale sürecinin bir parçası olarak, Kaspersky Lab’ın Platin Ortağı olan 

Nairobi’deki Cliff Business Solutions, Ulusal Meclis’e davet edilmiş, Kaspersky 

Lab’ın yönetimli IT güvenliği platformuna dayanan entegre bir çözüm için kavram 

kanıtlama sunmaları istenmişti. 

Ulusal Meclis, Kaspersky Lab’ın, güçlü son nokta kontrollerini, bilgisayar üniteleri 

ile dosya sunucuları için güvenlik ve titiz mobil güvenlikle birleştiren, çok 

katmanlı, tamamen entegre IT güvenliği platformunu seçti. 

   GÜVENLİ 
Kaspersky Lab 

platformu 

milletvekillerinin 

çalışmalarını, Kenya 

Parlamentosu’nu  

ve değerli milli 

varlıkları proaktif 

şekilde koruyor. 

 

MALİYET 
Riskleri öngörmek ve 

kapsamlı güvenlik 

önlemlerine sahip 

olmak, sistem 

ihlallerini ve 

veri kayıplarını 
önlüyor. 

 

ESNEK 
Platform, Ulusal 

Meclis’in ve 

etkinliklerinin 

genişlemesiyle beraber 

genişletiliyor. 

 

DENETİM 
IT sistemlerinin ve 

altyapısının merkezi 

yönetimi ve denetimi, 

kamu hizmetlerini ve 

kamu parasını 

korumanın temel 

parçalarından biri. 

parliament.go.ke 



416 
Milletvekili 

 

42M 
Kişiyi temsil 

ediyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En çok sınanmış, en çok ödül 
almış Kaspersky Lab 

Koruması 
 

 

 

 

 

 

Kaspersky Lab Merkez 
39A/3 Leningradskoe Shosse 

Moskova, 125212 

 

 

 

Bugün, yaklaşık on yıl 

sonra, Kaspersky Lab 

platformunun ülke 

çapında kurulumu 

devam ederken, Ulusal 

Meclis’in etkinliklerinin 

yayılımını ulusal, bölgesel ve yerel anlamda takip ediyor ve Kaspersky Lab ile 

Ulusal Meclis arasındaki ortaklık güçlenmeye devam ediyor. 

 

Sistemin tam merkezinde, tehditleri sürekli olarak değerlendiren ve yeni tehditlere 

hızlı cevap verebilmeyi sağlayan otomatik güncellemeler sunan Kaspersky Lab’ın 

pazar öncüsü, gelişmiş kötü amaçlı yazılım önleme yazılımı bulunuyor. 

Web, cihaz ve uygulama kontrollerinin yanı sıra masaüstü, dizüstü, mobil ve 

sanal son noktalar için kolay kullanımlı güvenlik yönetim gereçleri sunan merkezi 

bir platform yönetim konsolu bulunuyor. Bu kombinasyon ulusal varlıkları ve 

kamu parasını korumakla yükümlü Ulusal Meclis yetkililerine gelişmiş görünürlük 

ve temel IT güvenliği kontrolü sağlıyor. 

Değerli ulusal varlıkların korunması 

Eric Miriti, Ulusal Meclis’in ICT Sorumlusu açıklıyor: “Kavram kanıtlaması, 

Kaspersky Lab platformunun hedeflerimizi gerçekleştirmemize yardımcı olacağını 

açıkça göstermişti, bu yüzden onu seçtiğimiz için çok memnunduk. 

“Fiyat da çekiciydi, ayrıca bize kurulum ve sürekli destek konusunda 

yardımcı olan personelin güvenlik sertifikaları da güven vericiydi. 

“Böylece hem teknolojiye, hem de çalışacağımız insanlara karşı güven kazandık 

ve geleceğe dair ümitlendik. Sonuçlar da doğru tercihi yaptığımızı ortaya koydu. 

“Bir çok iyileştirme yapıldı ve parlamento faaliyetlerini tüm ülkeye yaymaya 

devam ettikçe bir çoğu daha yapılacak. 

“Platformun merkezi gözlem ve yönetimi, ağımız ve IT cihazlarımız üzerinde çok 

daha fazla kontrol sahibi olmamızı sağlıyor. Kötü amaçlı yazılım saldırılarına karşı 

güncellemeleri yaymak artık çok daha kolay - ve artık tehditleri belirleyip bunlara 

yanıt verme hızımız çok daha yüksek. 

“Ayrıca çeşitli raporlar üretip, platformun ne kadar iyi çalıştığını görebiliyoruz - ve 

hükümetin halkın parasını harcarken yapması gereken en önemli şeylerden 

biri de bu. 
 

“Kaspersky Lab’ı seçtikten sonra, iyi çalışan ve esnek olan, güvenli şekilde 

genişlemeye devam etmemizi sağlayan bir platforma sahip olduğumuzu 

düşünüyoruz, ayrıca bize tavsiye ve destek sunan insanlar bize harika bir hizmet 

sunmak için çok çaba sarf ediyor. Desteklerine çok değer veriyoruz. 

 
 

 

Kaspersky ürünleri ve hizmetleri ile ilgili daha fazla bilgi 

için hesap temsilcinizle iletişim kurun veya 

www.kaspersky.com adresini ziyaret edin. 
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