
 
 105 yıllık köklü geçmişiyle 1915 yılından beri ülkemizin en 

önemli kurumlarından biri olan Tariş İncir, siber güvenlik 
ihtiyaçlarında Berqnet’e güveniyor
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Türkiye'de kooperatifçiliğin tarihsel gelişim sürecinde 
kökleri 1915’li yıllara dek uzanan, ortaklarının ürünlerini 
en iyi şartlarda değerlendirmek üzere kurulan ve üreticiden 
tüketiciye en kısa yolu inşa etmek amacıyla faaliyetlerine 
başlayan S.S.Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 
ülkemizin tarımsal gelişmesinde ve kalkınmasında büyük
rol oynamaktadır.

2019 yılının başında farklı ve global bir firewall markasından 
Berqnet Firewall’a geçerek birden fazla lokasyonuna 
Berqnet’in bq200 ve bq60 modellerini konumlandıran Tariş 
İncir, ihtiyaç duydukları tüm siber güvenlik unsurlarının tek 
bir ürün ile karşılanmasıyla birlikte, yasal yükümlülüklerinin 
yerine getirilmesi ve tüm bunların verimli, uygun maliyetlerle 
ve zamandan tasarruf edilerek yapılmasını sağladı.



Tariş’te Berqnet bq200 ve bq60 Projesi  

İhtiyaçlar ve Kullanılan Başlıca 
Özellikler

Saldırı tespit (IPS) ve Antivirüs sistemleriyle siber 
güvenliğin sağlanması
Pandemi döneminde uzaktan çalışmanın 
sağlanabilmesi için SSL VPN kullanılması
Web ve Uygulama Filtreleme ile girilen site ve 
uygulamaların denetlenmesi
Yasal yükümlülükler kapsamında kanuni log’lamanın 
yapılması (KVKK & 5651)
Misafirlere güvenli internet sunulması (hotspot)
Birden fazla internet hattının esnek şekilde
kullanılması

Çözümler

Berqnet bq200 & bq60 Firewall Ürünü

Faydalar

Yabancı ürünlerin aksine TL fiyatlarının sağladığı bütçe 
tasarrufu
Destek hizmetlerindeki hız ve alınan hizmetin kalitesi
Tüm ihtiyaçların tek bir ürünle çözülmesinin sağladığı 
verimlilik
Ek özellikler için ekstra ücretler talep edilmemesi
Türkiye’deki mevzuatlara (KVKK & 5651) tamamen 
uygun olması
Eğitim ve bilgi dokümanlarının Türkçe olması
Kolay kurulum ve kolay yönetim ile zamandan tasarruf
Kullanıcı dostu Türkçe arayüz sayesinde rahat yönetim



 

 




















Bir asrı aşan tarihiyle ülkemizin en önemli kurumlarından biri olan Tariş (Tariş İncir, Üzüm, Pamuk ve Yağlı 
Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri), 1900’lü yılların başında ve çok zorlu şartlar altında, değerli 
çiftçilerimizin korunması ve tarım üretiminin artırılması amacıyla kurulmuş ve günümüze kadar faaliyetlerini 
başarıyla devam ettirerek bu alanda örnek bir marka haline gelmiş ve büyük bir farklılık yaratmıştır.

Üretiminin büyük bir bölümünü ihraç eden S.S.Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, günümüzde yerli 
piyasada da önemli bir rol üstlenmiştir. Toplamda 13 farklı lokasyonu, yaklaşık 40.000 m²’lik kapalı alan ürün 
işleme merkezi, tam kapasite dönemlerinde 500’e yakın çalışan sayısıyla büyük bir yapı olarak tanımlanabilir.

2019 yılının başında farklı ve globâl bir firewall markasından Berqnet Firewall’a geçerek birden fazla lokasyonuna 
Berqnet’in bq200 ve bq60 modellerini konumlandıran S.S.Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, ihtiyaç 
duydukları tüm siber güvenlik unsurlarının tek bir ürün ile karşılanmasıyla birlikte yasal yükümlülüklerinin yerine 
getirilmesi ve tüm bunların verimli, uygun maliyetlerle ve zamandan tasarruf edilerek yapılmasını sağlamıştır. 

Bir işletmenin ihtiyaç duyacağı tüm kritik özellikleri tek bir ürünle firmalara sunan Berqnet; KVKK (Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu) ve 5651 sayılı yasaya tam uyumlu modülleri, kolay yönetilebilmesi, anlaşılır ve 
kullanıcı dostu arayüzü sayesinde sağladığı zaman tasarrufu, Türk lirası fiyatlarıyla maliyetleri düşürmesi ve 
yerli bir firewall ürünü olmasının verdiği güvenle S.S.Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’ne çok önemli 
faydalar sağladı.

“Fiyat/performans açısından Berqnet kullandığımız en iyi ürünlerden 
bir tanesi. Özellikle hotspot ve yasal log’lama özelliklerini tek bir ürün 
içinde ekstra ücret ödemeden alabilmek yani tümleşik bir ürüne sahip 
olmak bizler için önemli bir avantaj. Tüm bunlara ek olarak yerli bir 
firewall markasıyla çalışma noktasında; Logo Yazılım’ın tecrübesinden 
faydalanılarak geliştirilen Berqnet markasını tercih ederken hiçbir 
tereddüt yaşamadık. Türkçe arayüzü, kolay kurulum ve yönetim 
özellikleri iş süreçlerimizi büyük ölçüde rahatlattı. Memnuniyetimizin 
yüksek olmasından ötürü farklı lokasyonlarımıza ve çevremize de 
Berqnet’i rahatlıkla tavsiye ediyoruz.’’

İlyas Yılmaz

Bilgi Teknolojileri Sorumlusu, Tariş

‘’Yirmibeş Yazılım olarak 2014 yılından bu yana Aydın’dan tüm 
Türkiye’ye hitap eden yazılımlar üreten ve Teknokent içinde arge 
çalışmaları yapan bir firmayız. Bununla birlikte siber güvenlik alanında 
da Berqnet markasıyla ilerlemeye devam ediyoruz. Daha önce yabancı 
markalı firewall ürünlerini de kullanmıştık. Diğerlerinden farklı olarak 
Berqnet, oldukça kolay bir kullanıma sahip kullanıcı dostu arayüzüyle 
işlerimizi gerçekten çok kolaylaştırdı. Ayrıca Berqnet teknik destek ekibi 
bizlere zamanında, hızlı ve ücretsiz destek veriyor. Berqnet Türk lirası 
fiyatlarıyla da satışlarımızda avantaj sağlıyor. %100 yerli bir siber 
güvenlik markasını satmak hem bize , hem müşterilerimize büyük 
ölçüde avantaj sağladı.’’

Mehmet Yirmibeş

Kurucu, Yirmibeş Yazılım
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