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Burhaniye Merkez ana üretim üssü olmak üzere; Balıkesir Ovaköy, İzmir Bergama, Çanakkale Yenice ve 
İzmir Dış Ticaret ofislerinde entegre bir yönetimle çalışmalarına hizmet veren Burcu Gıda, 1982 yılından 
günümüze 12 kategoride 450’den fazla ürün çeşidiyle ülkemizin bu alandaki en önemli gıda ve konserve 
üreticilerinden biri konumunda yer alıyor.

90 ülkeye ihracat yapan Burcu Gıda, hem iç pazarda olan güçlü konumu hem de uluslararası alanda 
sağladığı güven ve başarıyla birlikte ülkemize önemli ihracat girdisi sağlayarak çalışmalarına sürekli 
büyüme ivmesiyle yoluna devam etmektedir.

2019 yılında siber saldırılara karşı etkin ve tümleşik bir çözüm 
arayışına giren Burcu Gıda, merkeziyle birlikte tüm şubelerine 
Berqnet Firewall ürünlerini konumlandırmıştır. O tarihten bu 
yana Berqnet ürünlerini tüm lokasyonlarında kullanan ve bu 
lokasyonları IPsec VPN’le birbirine bağlayan firma, merkezde 
bq200 ve bağlı lokasyonda Berqnet bq60 ve bq25 ürünleriyle 
birlikte tamamlanan başarılı bir projenin ardından; siber 
tehditlere karşı etkin bir koruma, yasal yükümlülüklerinin 
yerine getirilmesi ve tüm bunların verimli, uygun maliyetlerle 
ve zamandan tasarruf edilerek yapılmasını sağlamıştır.



Burcu Gıda’da Berqnet Projesi 

İhtiyaçlar ve Kullanılan Başlıca 
Özellikler

Firewall – IPS- IDS
Web filtreleme özellikleri
Yasal yükümlülükler kapsamında kanuni
loglamanın yapılması (KVKK & 5651)
VPN özellikleri
İleri seviye raporlama özellikleri

Çözümler

Berqnet bq200 (merkez) & bq60 ve bq25 
ürünleri (dış lokasyonlar)

Faydalar

Siber tehditlere karşı etkin koruma
Kullanıcı dostu Türkçe arayüz sayesinde rahat yönetim
Tüm ihtiyaçların tek bir ürünle çözülmesinin
sağlandığı verimlilik
Yerli bir firewall ürününe duyulan güven
Türk lirası fiyatlar sayesinde toplam satın alma
maliyetlerinin düşürülmesi



 

 














Burcu Gıda sahip olduğu üretim gücü ve geniş ürün portföyü sayesinde, gıda alanın geniş bir yelpa-
zesinde Anadolu lezzetlerini modern teknolojiyle birleştirerek hızla büyüyen bir gıda firması haline 
gelmiştir. Güvenlik sistemlerinin arkasında yaklaşık 180 farklı kullanıcının olduğu BT topolojisinde 
daha efektif bir sürecin inşası ve siber güvenlik alanında etkin bir koruma sağlama, KVKK ve 5651 
sayılı yasalara uygun kayıt tutma ve uzaktan güvenli çalışma ihtiyaçları için Berqnet ürünlerini 
tercih etmiştir. Bir işletmenin ihtiyaç duyacağı tüm kritik özellikleri tek bir ürünle firmalara sunan 
Berqnet; kolay yönetilebilmesi, anlaşılır ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde sağladığı zaman 
tasarrufu, Türk lirası fiyatlarıyla maliyetleri düşürmesi ve yerli bir firewall ürünü olmasının verdiği 
güvenle Burcu Gıda’ya çok önemli faydalar sağlamıştır.

“Endamin firması 2009 yılında beraberinde getirdiğimiz 30 yıllık 
kişisel tecrübelerimizin kurumsallaştırılarak ‘Sizin işiniz bizim işimizdir’ 
sloganı ile bir çatı altında buluşmasıyla kuruldu. İsmimiz Enterprise 
Data Mining’den geliyor. Adetsel değil niteliksel personel büyümesine 
özen gösteren bir firmayız. Firmamız kurulduğu yıllarda daha büyük 
bir ekip ile donanım, sistem, network, yazılım, eğitim, danışmanlık 
konularında faaliyet göstermiş olup şu anda sadece yazılım, özel 
yazılım, firewall satışı, eğitim ve danışmanlık hizmetleri konusunda 
faaliyetlerine devam etmektedir. Geçmişte birçok farklı global ürün 
ve markanın partnerliklerini yaptık. Şu an ise sadece Berqnet 
markasının satış ve hizmetini yapmaya devam etmekteyiz. Berqnet 
Firewall ürünlerini, bizim için oldukça kolay ve hızlı kurulabilen, 
yönetim süreçlerindeki kullanıcı dostu süreçleriyle zamandan 
tasarruf ettiren, yine kullanıcı dostu arayüzü sayesinde karmaşadan 
uzak ve tam olarak aradığımız şartları taşıyan bir güvenlik duvarı 
olarak tanımlayabilirim. Türk lirası fiyatlarla satış yapması, istikrarlı 
ve kararlı çalışan sistemi sayesinde fiyat ve performans noktasında 
oldukça memnunuz ve gönül rahatlığıyla tavsiye ediyoruz.’’

Ogün Balkan

Endamin Bilişim, Yönetici Ortak
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“Daha önce farklı sistemlerle siber güvenlik önlemlerimizi aldık, 
yazılım temelli global ürünlerle tecrübemiz oldu. Son dönemde ise 
kurumsal yazılım ve donanım ürünlerimiz üzerine yaptığımız 
çalışmada güvenlik duvarı tarafında yeni bir arayışa girdik. Bu 
noktada öncelikle etkin bir siber güvenlik koruması, yasal yükümlü-
lükleri yerine getirebilmek, çalışanların internet kullanımını yönet-
mek ve tüm bu ihtiyaçları tek bir ürünle çözebilmek için Berqnet’i 
inceledik. Özellikle bir önceki kullandığımız markada yaşadığımız 
sıkıntılar ve teknik destek noktasında yaşadığımız kötü deneyim bizi 
Berqnet’e yöneltti. Web filtreleme özellikleri, Türkçe dil desteği, 
kurulum ve kullanım kolaylığı sebebiyle bana kim sorarsa sorun 
gönül rahatlığıyla Berqnet’i tavsiye edebilirim. Destek hizmetleri 
noktasındaki kusursuz süreçleriyle Berqnet tüm beklentilerimizi 
karşılıyor.’’

Tolgahan Işık

Bilgi İşlem Yöneticisi, Burcu Gıda


