
 
 Çalışmalarına 30 yıldır başarıyla devam eden 

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB), 
siber güvenlik ihtiyaçlarında Berqnet’e güveniyor
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1990 yılında kurulan ve ülkemizin kapasite olarak ilk 5 organize sanayi bölgesi arasında gösterilen Demirtaş 
Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB), çatısı altında bulunan katılımcı firmalarına sunduğu A’dan Z’ye hizmetler ve
 avantajlarla birlikte 542 faal firmaya hizmet vererek bölgesel ve ulusal kalkınmaya önemli derecede katkı sağlıyor. 
Firmalara tamamen bünyesindeki elektrik, su ve doğalgaz dağıtım şebekeleri üzerinden hizmet veren; bununla 
birlikte iletişim, haberleşme ve fiber altyapısını da kendi yönetiminde bulunduran DOSAB, firmaların ihtiyaç 
duyduğu tüm temel ve altyapısal tedariki en son teknoloji ve standartlarla sunarak üretimin devam etmesi için 
gerekli olan çalışmaları eksiksiz bir şekilde yapmaya devam ediyor.

2019 yılında siber saldırılara karşı etkin ve 
tümleşik bir çözüm arayışına giren DOSAB, 
merkeziyle birlikte bölge müdürlüğüne 
Berqnet Firewall ürünlerini konumlandırdı. 
O tarihten bu yana Berqnet ürünlerini 
kullanan firma, merkeze ve bölge 
müdürlüğüne birer bq300’ün kurulmasıyla 
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.



DOSAB’ta 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 bq300 (merkez) & Berqnet bq300 (bölge 
müdürlüğü)

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



 
















Ağırlıklı olarak tekstil, otomotiv ve otomotiv yan sanayi alanındaki firmaları bünyesinde barındıran 
DOSAB, hizmet verdiği tüm alanlarda teknoloji kullanımına oldukça önem veriyor. Yaklaşık 
45.000’lik istihdam, 4.5 milyar dolarlık ticaret, 485 hektara yayılan arazi ve aktif olarak çalışmalarına 
devam 542 firmayla birlikte; Türkiye’de OSB uygulamalarının en başarılı örneklerinden biri olarak 
operasyonlarına devam ediyor. Bu noktada DOSAB, merkeze bağlı 4 farklı lokasyonda yerleşik tüm 
ekiplerin internet yönetimini verimli bir şekilde sağlama, 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 DOSAB’a çok önemli faydalar sağladı.

“Sektörde 23 yıllık tecrübemizle Tron danışmanlık adıyla 2018 
yılından beri Bursa ve bölgesinde müşterilerimize hizmet 
vermekteyiz. Özellikle donanım alanında uzmanlaşmış bir ekip 
olarak firmalara IT ve bilişim danışmanlığı vermekteyiz. Güvenlik 
ürünleri tarafındaysa tamamen Berqnet’le ilerlediğimizi 
söyleyebilirim. Çok kolay bir arayüze sahip olması Berqnet’i tercih 
etmemizdeki en büyük sebeplerden biri. Diğer firewall 
markalarındaki tecrübelerimizden tamamen farklı olarak, 
karmaşadan arındırılmış, sade ve anlaşılabilir ürünleriyle bize 
avantaj sağlıyor diyebilirim. Buna ek olarak yerli bir üreticiyle 
çalışıyor olmak, her talebimize hızlı ve uzman kişiler tarafından 
destek veriliyor olması bize güven veriyor. Biz bu güveni aldığımız 
için kendi müşterilerimize de gönül rahatlığıyla öneriyor ve 
kuruyoruz.’’

Uğur Oğuz

Yönetici, Tron Danışmanlık
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“Öncelikle Berqnet’i birçok farklı ürünle kıyasladık. Hem en çok 
bilinen global markalarla hem de yerli markalarla karşılaştırarak 
bizim için uygun bir çözüm olup olmadığını araştırdık. En son 
baktığımız noktaysa fiyattı, çünkü önceliğimiz tamamen kaliteli ve 
performanslı bir ürüne sahip olmak, ihtiyaçlarımızı sorun yaşama-
dan gidermekti. İncelemelerimiz sonucunda özellik seti ve kalitesi 
açısından herhangi bir eksik görmediğimiz Berqnet’i, yerli olmasın-
dan ötürü tercih ettik çünkü DOSAB olarak misyonumuz gereği yerli 
yatırımlara önem ve destek veriyoruz. Berqnet’i bizzat yerinde ve 
genel merkezinde ziyaret ettim, çalışmalarını yerinde gözlemledim. 
Özellikle çok sade, kullanışlı ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip 
olması bize oldukça kolaylık sağlıyor. Sürükle-Bırak özelliği çoğu 
firewall ürününde görmediğimiz bir özellik olarak kullanırken bizlere 
fayda sağlıyor. Yerli yatırım olması, kolay yönetim özellikleri ve 
aradığımız tüm özellikleri kaliteli ve performanslı bir şekilde sunması 
sebebiyle Berqnet’i kullanmaktan memnunuz.’’

Ferit Günay

Grup Şefi, DOSAB


