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Berqnet, dünyanın en kolay kurulabilen ve yönetilen firewall cihazıdır.

Her ölçekteki işletmenin siber güvenlik ihtiyaçlarına yönelik çözüm üretme amacıyla 2013 yılında 
kurulan Logo Siber Güvenlik, %100 yerli AR-GE ekibi tarafından geliştirilen Berqnet Firewall ürün 
ailesi ile içinde bulunduğu pazarın ihtiyaçlarını yakından takip ederek esnek, çevik ve kararlı 
ilerleyişine devam etmektedir.

Berqnet Firewall ürün ailesi, işletmelerin siber güvenlik, yasalara uyumluluk ve internet yönetimi 
ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiştir.

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) tarafından KOBİ Dalında Yenilikçi Ürün Ödülünün sahibi 
olan Berqnet; BTVizyon tarafından da yılın en iyi yerli güvenlik yazılımı unvanıyla ödüllendirilerek bu 
alandaki iddiasını kanıtlamıştır.

Berqnet, bağımsız güvenlik analizi firması Corvues Bilişim tarafından internet üzerinden; tarama, 
whitebox, graybox, blackbox derin tarama yöntemleri ile test edilmiş ve tüm güvenlik analizlerinden 
başarıyla geçerek güvenlik alanında doğru bir tercih olduğunu tescillemiştir.

 
Berqnet’i Kimler Kullanabilir?
 
Tüm işletmelerin siber güvenlik ihtiyaçlarını çözmek için tasarlanan Berqnet’i; restoran ve kafelerden 
öğrenci yurtlarına, otellerden belediye kurumlarına, üretim tesislerinden enerji santrallerine, devlet 
kurumlarından özel işletmelere, küçük bir avukatlık bürosundan orta ölçekli bir müşavirlik firmasına 
kadar büyüyen, büyümek isteyen ve iş süreçleri içinde internet bulunan herkes kullanabilir.

Berqnet Nedir?

MARKAMIZIN KISA ÖYKÜSÜ



İnternet 
Kullanımlarınızı 
5651 Sayılı Yasaya 
Uygun Kayıt Altına 
Alıyor musunuz? 
5651 no’lu ‘‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’’ uyarınca internet kullanımı sağlayan her türlü işletme 
ve kurum ‘‘Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür.’’ Erişim 
bilgilerinin doğruluğunun ve bütünlüğünün korunması da zorunludur.

Berqnet, 5651 kayıt saklama özelliği sayesinde tüm internet kullanım kayıtları 5651 yasasına uygun 
şekilde saklanır, kayıtların doğruluğu yasal olarak onaylanmış zaman damgalarıyla garanti altına alınır.

İnternet kayıtlarını 5651 sayılı yasaya uygun 
bir şekilde tutmayan işletmeler, bu yasada 
tanımlanan kabahatler dolayısıyla 6/1/1982 
tarihli ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü 
Kanunu hükümlerine göre 6 aydan 2 yıla kadar 
hapis ve 15.000 Türk Lirasına kadar idari para 
cezasıyla cezalandırılabilirler. !

İnternet 
Kayıtlarınızı 
Tutar

Zaman 
Damgalamalarını 
Yapar

Yasalara 
Uygun 
Çalışır

Firmanızı 
Siber Saldırılara 
Karşı Korur

KVKK'nın (Kişisel Verileri Koruma Kanunu - 
6698 Sayılı Yasa) Olmazsa Olmazlarından Biri: 
Veri Güvenliği! 

Hem kamu hem de özel kurum ve kuruluşlar, bir hizmetin veya ürünün piyasaya sürülebilmesi için 
uzun bir süredir kişisel veri niteliğindeki bilgileri toplamak veya paylaşmak durumundalar. Ancak 
kişilerin temel hak ve özgürlükleri kapsamında veri işleme süresince verinin korunması öncelikli 
olmalıdır.

6698 sayılı (KVKK) kanun ile kişisel veri içeren veya işlenen tüm teknoloji sistemlerinin internet ya da 
farklı dijital ortam veya araçlar üzerinden gelebilecek her türlü izinsiz erişim tehdidine karşı korun-
ması zorunlu hâle getirilmiştir. Bu verileri korumak için alınacak tedbirler arasında en önemli nokta ise 
teknik güvenlik tedbirlerinden biri olarak güvenlik duvarı (firewall) kullanılmasıdır.

Düzgün ve doğru yapılandırılmış bir güvenlik duvarı ile kullanmakta olduğunuz internet bağlantısı 
üzerinde gelen ve giden veriyi derinlemesine analiz ederek hem gerekli kontrolleri sağlayabilir hem de 
veri güvenliğinizi sağlayabilirsiniz.

VERİYİ HANGİ ORTAMDA OLURSA OLSUN KORUMAK ZORUNDAYIZ!



Misafirlere Güvenli 
İnternet Hizmeti 
Sunma (Hotspot)

Berqnet, Misafirlerinize Güvenli ve Kontrollü İnternet 
Erişimi Sunuyor.
İşletmelerin, süratle değişen kullanıcı beklentilerini karşılarken güvenliğe ve yasal zorunluluklara 
dikkat etmeleri gerekiyor.

Otel, kafe, restoran, spor salonu, AVM gibi işletmelerin müşterileri, işletmenin internet bağlantısını 
kullanmayı talep edebilirler. İşletmenin bu talebi güvenli ve yasal bir şekilde karşılayabilmesi için 
internet erişimini kontrollü bir şekilde sağlaması ve bağlantı kayıtlarını yasalara uygun şekilde 
saklaması gerekiyor.

Berqnet Hotspot özelliği ile sadece yetki verilen müşteriler işletmenin internet ağına bağlanabiliyor 
ve tüm kayıtlar yasalara uygun şekilde saklanıyor. Yetkilendirme SMS şifresi yoluyla, TC kimlik no. 
sorgulaması ile oteldeki konaklama bilgisi sorgulanarak ve diğer yöntemlerle gerçekleştirilebiliyor.

Berqnet, Otellere ve Konaklama İşletmelerine Misafir 
İnternet Ağı Erişimlerinde Entegre Güvenlik Sağlıyor.

Otel, öğretmenevi, pansiyon gibi işletmelerin misafirleri işletmenin internet bağlantısını kullanmak 
istiyorlar. İşletmenin bu talebi güvenli ve yasal şekilde karşılayabilmesi gerekiyor.
 
Berqnet Hotspot Otel Entegrasyonları ile otelde konaklayan müşteriler, işletmenin internet ağına 
kolayca bağlanabiliyor ve kayıtlar 5651 sayılı yasanın gerekliliklerine göre saklanıyor. Berqnet ile 
otel yazılımı arasındaki entegrasyon sayesinde otelde konaklayan misafirlere; oda no., kimlik no., 
pasaport no. ve soyisim gibi bilgilerle otomatik olarak yetki verilebiliyor.
 
Berqnet’in entegrasyon sağladığı otel yazılımları arasında Sentez, Elektra, Erbasoft, Basit Otel, 
Opera, EuroProtel otel yönetim sistemleri yer alıyor. Ek olarak, Genel Veri tabanı Entegrasyonu 
özelliği ile veri tabanı bağlantısı kurulabilen tüm otel ve site yönetimi yazılımlarıyla da kolayca
entegre edilebiliyor.



İleri Seviye Web ve 
Uygulama Filtreleme 
Özellikleri

Berqnet, Çalışanların İşyeri İnternetini Verimli ve 
Güvenli Bir Şekilde Kullanmalarını Sağlıyor.

Yapılan araştırmalara göre çalışanların %21’i haftada en az 5 saat ofiste işle ilgisi olmayan
nedenlerle internet kullanıyor. Bu durum, hem verimlilik açısından hem de çalışanların yasalara 
aykırı şekilde internet kullanımından kaynaklanabilecek sorunlara yol açıyor.

Berqnet ile, çalışanların ofis interneti üzerinden yaptıkları tüm bağlantılar yasalara uygun şekilde 
kayıt altında tutuluyor. Hangi sitelere girildiği raporlarda kolayca görülebiliyor. Berqnet Web 
Filtre özelliği ile internet erişimi grup veya bireysel olarak kurallara bağlanabiliyor, istenmeyen 
sitelere erişim tamamen veya belli zaman aralıklarında engellenebiliyor.
 
Bununla birlikte Berqnet’in Uygulama Filtreleme Özellikleri sayesinde işletme içinde bulunan
kablolu ya da kablosuz ağ üzerinden bağlanılan mobil uygulamaların da denetimi sağlanarak
istenilen uygulamalar şirket politikaları gereği rahatlıkla yasaklanabiliyor.



Güvenlik Uzaktan Erişim 
(SSL VPN ve IPsec VPN)

Berqnet, Uzaktan ya da Ofis Dışında Çalışanların 
Merkezle; Şubelerin de Birbiri Arasında Olan İş Akışları 
İçin Güvenli Bağlantı Kurma İmkanı Sunuyor. 

Birden fazla şubesi olan kurumlarda, tüm şubelerdeki çalışanların gerekli kurum ağlarına erişiminin 
sağlanması gerekiyor. Berqnet IPsec VPN özelliği ile şubeler arasında sanal tüneller kurularak güvenli 
bir çözüm sağlanıyor. 
 
IPsec VPN, içinde barındırdığı yedekleme özelliği sayesinde plan dışı durumlarda yedek tünelleri 
devreye sokarak iş sürecinin kesintisiz bir şekilde devam etmesine de olanak tanır.
 
Berqnet SSL VPN özelliği ise çalışanlar ofis dışındayken bilgisayarlarından, cep telefonlarından ve 
tabletlerinden ofis ağına güvenli şekilde kolayca bağlanabilmelerini sağlar. Bu sayede saha çalışanları 
ve dışarıdan ofise bağlanması gereken personeller hiçbir tehdit altında kalmadan merkezle kurmaları 
gereken tüm bağlantıları güven içinde kurabilirler.



Sadece Berqnet’te:
Tam Otomatik USOM 
Entegrasyonu

Türkiye Siber Güvenlik Alanında Bir İlk:
Firewall Mobil 
Rapor Uygulaması!
Berqnet, Mobil Rapor 
Uygulamasıyla Temel 
Bilgilere Kolay Erişim 
İmkanı Sunuyor.

Berqnet yeni nesil güvenlik duvarı, mobil cihazlar için tasarlanan 
rapor uygulaması ile temel bilgilere kolayca erişebilmeyi sağlıyor.

IOS ve Android işletim sistemli cihazların uygulama marketlerinden ücretsiz 
olarak indirilebilen Berqnet Rapor uygulamasının Türkçe ve İngilizce desteği bulunuyor.

Uygulama içerisinde cihazların temel web filtre ve trafik raporları, kaynak kullanımı raporları,
ağ kullanımı raporları, sistem ve servis bilgileri, lisans bilgileri ve uyarıları kolayca görülebiliyor.

Tanımlanan cihazlarda uyarı oluştuğunda, mobil uygulamaya gönderilen bildirimler sayesinde
kritik durumlardan anında haberdar olunabiliyor. İstenilen Berqnet cihaz, uygulama içerisinden 
yeniden başlatılabiliyor.

Mobil uygulama hesapları, yönetici ve normal olmak üzere 2 farklı yetkide yaratılabiliyor ve
görülecek raporlar bu şekilde sınırlandırılabiliyor. Berqnet Rapor uygulamasında sınırsız sayıda
Berqnet cihaz tanıtılabiliyor ve izlenebiliyor. Uygulama içerisinde tanımlanan Berqnet cihazlarına 
ait hesaplar istenirse başka bir mobil cihaza kolayca aktarılabiliyor.

Berqnet alanında bir ilke daha imza atarak 
Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM)
ile tam entegrasyon kurup merkez tarafından yayımlanan 
tüm tehdit listelerinin herhangi bir manuel işleme gerek 
kalmadan firewall cihazlarına çekilmesini sağlıyor. 
Tamamen otomatik olarak gerçekleşen bu süreç sayesinde 
Berqnet cihazları, USOM tarafından tespit edilmiş en 
güncel tehditleri anında öğreniyor ve bir adım öne
geçiyor!



IPsec yedekleme

MD5, SHA1/256/384/512 hash algoritmaları
3DES, DES, AES128/192/256 şifreleme algoritmaları

AES128/192/256 şifreleme algoritmaları

Tam otomatik USOM entegrasyonu

Berqnet Firewall Teknik Özellikleri
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Berqnet’le 
Tanışın! 

Küçük Ölçekli 
İşletmelere

Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmelere

Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmelere

Orta Ölçekli 
veya Büyüyen 
İşletmeler İçin

Orta Ölçekli 
veya Büyük 
İşletmelere

Büyük 
İşletmelere

Orta Ölçekli 
İşletmelere

Berqnet Mobil Raporlama 
Uygulaması Desteği

10/100/1000 Mbps
Ethernet Port

Siber Güvenlik Sigortası

1 Gbps SFP Port

USB Port

Harici Saklama Alanı 
(USB)

Dahili Saklama Alanı

Harici Saklama Alanı 
(Network)

Firewall Throughput 
(TCP) (Gbps)

URL Throughput 
(Mbps)

IPSec Throughput 
(Mbps)

Antivirus Throughput 
(Mbps)

Eş Zamanlı Oturum 
Sayısı

Güç Kaynağı Sayısı

Sertifikasyon

Boyutlar

s 6 -SE 6

Siber Güvenlik Sigortalı Firewall 

Türkiye’de Bir İlk!
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Siber Tehditlere Karşı Etkin Koruma
Günümüzde hiçbir güvenlik açığının oluşmaması ve bu konuda mağduriyet yaşanmaması için bütünleşik, önleyici bir siber 
güvenlik sistemine gereksinim duyuluyor. Berqnet, ileri düzey siber koruma özellikleri sayesinde işletmeleri siber saldırılara 
karşı etkin bir şekilde korur ve istenmeyen durumların önüne geçer.

Kolay Kurulum ve Kolay Yönetim
Sadece birkaç dakikada kurulabilen ve yönetim noktasında ileri seviye uzmanlık istemeyen bir firewall’u kim istemez? Berqnet, 
becerileri ve çevikliği sayesinde kullanıcılarına kolay ve en iyi kullanıcı deneyimini sunan bir arayüz sağlar. Berqnet Firewall 
ürünlerini yönetmek her uzmanlık seviyesi için oldukça kolay ve keyiflidir.

Misafirlere Güvenli İnternet Hizmeti Sunma (Hotspot)
Berqnet Hotspot özelliği ile sadece yetki verilen kişiler, işletmenin internet ağına bağlanabiliyor ve tüm kayıtlar yasalara uygun 
şekilde saklanıyor. Yetkilendirmede; SMS şifresi, TC Kimlik No. gibi birçok yöntem ile otel yazılımlarına entegrasyon gibi imkanlar 
da sunulmaktadır.

Güvenli Uzak Bağlantı (VPN)
Şubeler Arası ve Çalışanlarla Merkez Arası Güvenli Uzak Bağlantı (VPN)
Birden fazla şubesi olan kurumlarda, tüm şubelerdeki çalışanların kurum ağlarına güvenli erişiminin sağlaması gerekiyor.
Berqnet, IPSec VPN özelliği ile şubeler arasında korunaklı tüneller kurarak güvenli bir çözüm sağlar. Berqnet SSL VPN özelliği 
ise çalışanlar ofis dışındayken bilgisayarlarından, cep telefonlarından ve tabletlerinden ofis ağına güvenli şekilde kolayca 
bağlanmasına imkan tanır. Berqnet, uluslararası standartlara uyumlu olup farklı markalarla da uyumlu çalışmaktadır.

Türk Lirası Fiyatlar
Berqnet, ülkemizde yerli ARGE ve sermaye ile geliştirilmiş bir ürün olup satış fiyatlarını da Türk lirası üzerinden belirlemektedir. 
Bu politikasını, lisans yenilemelerini de tamamen Türk lirası üzerinden gerçekleştirerek korur ve değişken döviz kurlarından 
yaşanabilecek zararlara karşı işletmelerin bütçelerini güvence altına alır.

İş Ortaklarına Ücretsiz Teknik Destek
Kusursuz müşteri memnuniyetiyle hareket eden Berqnet, alanında uzman teknik destek ekibi sayesinde iş ortaklarına, 
dilediği zaman herhangi bir sınırlama olmaksızın hizmet verme amacını benimsemiştir.

KVKK ve 6  Yasalarına Uyumluluk
Berqnet, KVKK’ya ve 6  sayılı yasaya uygun olarak geliştirilmiştir. Kayıtların doğruluğunu yasal olarak onaylanmış zaman 
damgalarıyla garanti altına alır. 6  sayılı yasaya uygun şekilde tutulmayan internet kullanımı sebebiyle 6 aydan  yıla kadar hapis, 

.  TL’ye kadar idari para cezasıyla karşı karşıya kalınır. Verilerini KVKK'nın belirttiği şekilde korumayan işletmeler ise para ve idari 
cezalarla karşı karşıya kalabilirler.

Web ve Uygulama Filtreleme Özellikleri
Çalışanların % ’i haftada en az  saat, ofiste işle ilgili olmayan nedenlerle internet kullanıyor. Bu durum, verimliliği olumsuz etkiliyor 
hem de çalışanların yasalara aykırı şekilde internet kullanımından kaynaklanabilecek riskleri de beraberinde getiriyor.
Berqnet’in gelişmiş web ve uygulama filtreleme özellikleri sayesinde internet erişimi grup veya bireysel olarak kurallara bağlanabilir, 
istenmeyen sitelere erişim tamamen ya da belli zaman aralıklarında kolayca engellenebilir.

Mobil Raporlama Uygulaması
Berqnet Firewall, mobil cihazlar için tasarlanan rapor uygulaması sayesinde temel bilgilere kolayca erişilmesini sağlar.
Temel web filtre ve trafik raporları, kaynak kullanımı raporları, ağ kullanımı raporları, sistem ve servis bilgileri, lisans bilgileri ve 
uyarıları kolayca görülebilir. Tanımlanan cihazlarda uyarı oluştuğunda mobil uygulamaya gönderilen bildirimler sayesinde kritik 
durumlardan anında haberdar olunur. İstenen Berqnet Firewall cihazı, uygulama içerisinden kolaylıkla yeniden başlatılabilir ve tek 
bir uygulamadan birden fazla cihaz izlenebilir.

%  Yerli AR-GE
Logo Yazılım’ın  yıllık tecrübesini arkasına alan ve Logo Teknoloji ve Yatırım Holding A.Ş. çatısı altında kurulan Logo Siber Güvenlik 
ve Ağ Teknolojileri A.Ş. olarak her geçen büyüyen ekibimizle birlikte çalışmalarımıza devam etmekteyiz.
Her ölçekteki işletmenin siber güvenlik ihtiyaçlarına yönelik çözüm üretme amacıyla  yılında kurulan Logo Siber Güvenlik, %  
yerli AR-GE ekibi tarafından geliştirilen Berqnet Firewall ürün ailesi ile içinde bulunduğu pazarın ihtiyaçlarını yakından takip ederek 
esnek, çevik ve kararlı ilerleyişine devam etmektedir.

Neden Berqnet?



0850 577 23 77

0850 577 23 77 linkedin/berqnet

AR-GE çalışmalarının tamamı alanında uzman Türk yazılım mühendisleri tarafından geliştirilen
Türkiye’nin Yeni Nesil Firewall’u Berqnet, sunduğu çözümlerle büyümeye devam ediyor!

Kullanıcı dostu arayüzü ve mobil raporlama uygulamasıyla ezber bozan Berqnet ürünleri; 
yasal yükümlülükleri yerine getirme (KVKK & 5651), web ve uygulama filtreleme, misafirlere 
güvenli internet hizmeti sunma (Hotspot), güvenli uzaktan baglantı (VPN), network antivirüs 
koruması gibi birçok çözümü tek kutuda kullanıcılarının hizmetine sunuyor. Üstelik ekstra ve 
sürpriz ücretlere yer bırakmadan!

Detaylı bilgi almak için 0850 577 23 77  ‘i hemen arayın, tanışma kampanyasını kaçırmayın!

Online demo için: www.berqnet.com

TEK KUTUDA, TAM ÇÖZÜM.



Siber Tehditlere Karşı 
Etkin Koruma 

• Saldırı Engelleme Sistemi (IPS)  • KVKK ve 5651 Yasalarına Uyumluluk  • Güvenli Uzak Bağlantı (VPN)  • USOM Entegrasyonu  
• Web ve Uygulama Filtre  • Misafirlere Güvenli İnternet Hizmeti Sunma (Hotspot)  • Network Antivirüs Koruması

• Birden Fazla İnternet Hattını Yedekli Kullanabilme  • Mobil Uygulama  • Basit, Anlaşılır ve Türkçe Arayüzü  
• Farklı Ürünlerle Hızlı Entegrasyon  • %100 Yerli AR-GE

Berqnet, Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
Siber Güvenlik Kümesi Üyesidir.

Berqnet, Haberleşme Teknolojileri 
Kümelenmesi Kurucu Üyesidir.


