BASIN BÜLTENİ

Bilgi güvenliğini artıran Borusan EnBW Enerji’nin
tercihi E-GÜVEN oldu!
Türkiye’de enerji sektörünün öncü kuruluşlarından Borusan
EnBW Enerji, stratejik öneme sahip şirket bilgilerinin güvenli
bir şekilde paylaşılmasını sağlamak ve çalışanlarına bu alanda
daha güvenli bir çalışma ortamı sunabilmek için Türkiye’nin ilk
elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olan E-GÜVEN’in sunduğu
e-posta güvenlik sertifikalarını tercih etti.
Gelişen Gelişen teknolojileri takip eden ve kurumsalllaşmaya önem veren şirketler,
bilgi güvenliğine yatırım yapıyor. Bilgi güvenliğinin son derece önemli olduğu enerji
sektörü de bu kapsamdaki gelişmeleri yakından takip ediyor ve uyguluyor. Son
olarak, elektrik piyasasının öncü kuruluşlarından Borusan EnBW Enerji, E-GÜVEN’in
sunduğu güvenlik çözümleriyle şirket bilgilerinin paylaşılmasına yönelik önemli bir
adım attı.
Böylece, Borusan EnBW Enerji’nin tüm çalışanların e-posta hesaplarına PKI (Public
Key Infrastructure - Açık Anahtar Altyapısı) teknolojisine dayanan güvenlik sertifikası
kuruldu. Bu güvenlik sertifikalarıyla şirkette e-postalar imzalı ve gerektiğinde şifreli
paylaşılabildiği gibi son kullanıcıya iletilene kadar bir güvenlik kanalında, dışarıdan
hiçbir şekilde müdahale edilemez halde muhafaza ediliyor.
Konuyla ilgili olarak Borusan EnBW Enerji Bilgi Teknolojileri Müdürü Barış
Kökçam şunları söyledi: “Verilen yatırım kararlarını desteklemesi ve rekabet
avantajı yaratması açısından her türlü bilgi, enerji sektöründe stratejik önem taşıyor.
Dolayısıyla bilgi güvenliğinin sağlanması için ileri düzey çözümlerin hayata

geçirilmesibir zorunluluk olarak ortaya çıkıyor.Biz de sektörün önemli kuruluşlarından
biri olarak bilgi güvenliği konusuna ciddi yatırım yapıyoruz. Sistemlerde, kullanıcı
bilgisayarlarında, merkezi dosya sunucularında yetkilendirmeye ilişkin ileri seviye
önlemler alınırken, kurumsal e-posta hesaplarından gönderdiğimiz ve aldığımız
kurum içi ve kurum dışı e-postalar, denetimsiz bir alan yaratmaktaydı. Bu ihtiyaçtan
hareketle E-GÜVEN’in sunduğuson teknoloji ürünü güvenlik çözümünü tercih ettik ve
enerji sektöründe bilgi güvenliği konusunda örnek bir adım atmış olduk.”
Konuyla ilgili olarak E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun şunları söyledi: “Bilgi
güvenliği bilgi paylaşımının artık hemen hemen tamamen elektronikleştiği
günümüzde son derece kritik bir hale geldi. Özellikle firmaların en değerli varlığı olan
bilginin korunması da artık profesyonel bir yaklaşım getirmekte. Borusan EnBW
Enerji bu konudaki farkındalığını da ortaya koyarak çok önemli bir adim attı ve
elektronik ortamda paylaşılan verileri en üst düzeyde güvenlik sağlayan PKI (açık
anahtar altyapısı) teknolojisini seçti. E-GÜVEN’in yeni yapılandırmış olduğu "yönetilen
açık anahtar altyapısı" hizmeti kurumlara elektronik posta veya sistem kaynaklarına
erişim gibi yüksek güvenlik gerektiren uygulamalarda çok hızlı ve düşük maliyetli bir
çözüm sunuyor.”
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Türkiye Bilişim Vakfı’nın (TBV) önderliğinde 2003 yılında kurulan E-GÜVEN Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş.,
bilgi güvenliği alanında Türkiye’nin en güçlü ve güvenilir kurumu olmayı hedeflemektedir. Türkiye’de
kurumların ve bireylerin İnternet ve ilgili uygulamalardan daha etkin ve güvenilir bir şekilde
yararlanmalarını sağlayacak sertifika otoritesi hizmetleri sunan E-GÜVEN, en ileri teknolojileri kullanmakta;
uluslararası standartlarla uyumlu bir güvenlik altyapısı ve ağına sahip bulunmaktadır. Türkiye’nin ilk
elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olan E-GÜVEN, elektronik ortamda ticari işlemlerin ve bilgi
alışverişinin güvenle yapılabilmesi için, açık anahtar altyapısında çalışan anahtarları kişisel kimliklerle
ilişkilendirerek elektronik sertifika üretmektedir.

