
 
 Benzersiz lezzetleriyle alanında fark yaratan 

%100 yerli fast-food markası Dobby’s Burger, 
siber güvenlik ihtiyaçlarında Berqnet’e güveniyor
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Kozyatağı, Kızıltoprak, Maslak ve Halkalı olmak üzere 4 farklı lokasyonda hizmet veren, kalitesi ve farklı 
lezzetleriyle müdavimleri tarafından tam not alan Dobby’s Burger, kendine has tarifleriyle fast-food alanında 
oldukça farklı bir lezzet skalasıyla rakiplerinden ayrışıyor. Temelinde Türk mutfağındaki lezzetleri ve zenginlikleri 
kendi özel reçeteleriyle dünya mutfağıyla sentezleyen Dobby’s, ilk şubesini açtığı 2014 yılından günümüze, 
kalitesini ispatlamış bir gıda zinciri olarak yoluna devam etmektedir.

2019 yılında siber saldırılara karşı etkin ve tümleşik bir çözüm 
arayışına giren Dobby’s, merkeziyle birlikte tüm şubelerine 
Berqnet Firewall ürünlerini konumlandırdı. O tarihten bu yana 
Berqnet ürünlerini kullanan firma, merkezde bq60 ve şubelerde 
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 
sağladı.



Dobby’s Burger’de Berqnet Projesi 

İhtiyaçlar ve Kullanılan Başlıca 
Özellikler

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

Çözümler

Berqnet bq60 (merkez) & 
3 farklı Berqnet bq25 (şubeler)

Faydalar

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



 
















Sahip olduğu üretim gücü sayesinde, ev dışı tüketim ve toptan kanalında faaliyet gösteren diğer 
firmalara da hizmet veren Dobby’s; üretimde ve operasyonda teknoloji kullanımına oldukça önem 
veriyor. 90 kişilik ekibiyle birlikte gıda severlere, yerel tariflerle harmanlanmış hamburger lezzetleri 
sunan firma; önümüzdeki dönemde büyüme ivmesini ülkemizin farklı bölgelerine ve yurtdışına 
taşımayı planlıyor.  Bu noktada Dobby’s, kritik bir öneme sahip siber güvenlik alanında etkin bir 
koruma sağlama, KVKK ve 5651 sayılı yasalara uygun kayıt tutma ve uzaktan güvenli çalışma 
ihtiyaçları için Berqnet ürünlerini tercih etti. 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 Dobby’s Burger’e çok önemli faydalar sağladı.

“BSC olarak 2003 yılından günümüze Logo iş ortağı olarak yaklaşık
17 senedir 300’e yakın firmaya donanım ve yazılım alanında hizmet 
vermekte, İstanbul ve çevresinde her sektörden geniş bir müşteri 
portföyüne sahip olarak çalışmalarına devam etmekteyiz. Geçmişte 
global firewall markalarının kurulum ve destek hizmetlerini yapıyorduk. 
Berqnet’le tanıştığımızda, ürünlerinin rakiplerinden hiçbir eksiği 
olmadığını, aksine fazlasının ve avantajlarının olduğunu fark ettik. 
Öncelikle aynı dili konuşabildiğimiz teknik destek personelleri, destek 
hizmetlerindeki hızı, oldukça kolay kurulan ve yönetilebilen yapısıyla 
Berqnet bizim için vazgeçilmez oldu. Dobby’s projemizde Erdem Bey’in 
bilgisi ve teknoloji alanındaki vizyonu sayesinde oldukça kolay ve hızlı 
bir şekilde ihtiyaçları anladık, topolojimizi çizdik ve projemizi tamamla-
dık. Şubeler arasında IPsec bağlantıları ve firewall’un içindeki tüm 
servislerimizi aktif ederek Berqnet ürünlerini performanslı bir şekilde 
kullanılır hale getirdik. İhtiyaç duyduğumuz tüm özellikleri tek bir 
kutuda TL fiyatlar ile sunuyor olması, arkasında çok önemli bir yazılım 
tecrübesiyle birlikte, destek hizmetlerinde mükemmel süreç yönetimi 
Berqnet’i tavsiye etmemiz için başlıca nedenlerden sadece birkaçı.’’

Vahap Arıcıoğlu

BSC Bilgisayar, Yönetici Ortak
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“Siber tehditlerin bu denli yoğun yaşandığını biz de ancak yaşayınca 
anladık. Fidye saldırısına maruz kaldığımız süreçte bu tip durumların 
bir daha tekrarlanmaması için araştırma yaptık ve Berqnet’le tanıştık. 
Her ne kadar yedekli çalışma prosedürlerimiz olsa da tüm sistemleri-
mizi koruması için bir firewall ürünü olması gerektiğini biliyorduk ve bu 
sistemleri 2019 yılında çalışır hale getirdik. Yakında gerçekleştirmeyi 
planladığımız bir müşteri sadakat programımız için restoranlarımızda 
Wi-Fi kullanımına ihtiyaç duyulacak, çünkü aplikasyon üzerinden 
ağımıza bağlanacak müşterilerimizin datalarının yasalara uygun 
şekilde kayıt altına alınması ve kendilerine güvenli bir internet 
verilmesi bizim için oldukça önemli. Berqnet bu özellikleri de 
barındırıyor. Bununla birlikte teknolojiyle oldukça yakından ilgilenen 
ve meraklı bir kişi olarak Berqnet’i incelerken farklı ürünleri de inceleme 
şansım oldu. Diğer ürünlerin karmaşası içinde kişi kaybolurken 
Berqnet’in tamamen yalın anlatımı, hızlı destek hizmetleri ve Türk 
malı olmasının verdiği güvenle iş ortağımızla yaptığımız fikir alışverişi 
sonucunda Berqnet’te karar kıldık. Bugüne kadar ise herhangi bir 
problem yaşamadan kullanmaktayız ve memnunuz.’’

Erdem Söylemez

Kurucu, Dobby’s Burger


