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1985 yılında faaliyetlerine başlayan ülkemizin
en önemli eğitim kurumlarından İstek Okulları,
Mersin Kampüsündeki siber güvenlik ihtiyaçlarında
Berqnet’e güveniyor

35 yıldır kaliteli, çağdaş ve girişimci bir çizgiyle eğitim faaliyetlerine devam eden İstek Okulları, bugün anaokulundan
üniversiteye uzanan bir eğitim zinciriyle 22 Anaokulu, 22 İlkokul, 22 Ortaokul, 20 Anadolu Lisesi, 14 Fen Lisesi ve Yeditepe
Üniversitesi ile ülkemizin parlak geleceğini inşa etmek için yeni nesillerin yetişmesinde büyük bir rol oynuyor.
İstek Okulları’nın Mersin Kampüsü 2019 yılında siber güvenlik ihtiyaçlarını tek elden ve tümleşik olarak çözebileceği bir
firewall (güvenlik duvarı) ürününe ihtiyaç duydu. O tarihten beri Berqnet ürünlerini kullanan İstek Okulları Mersin
Kampüsü, daha önce kullandığı firewall ürününü bırakarak Berqnet bq200 modelini tercih etti. Berqnet bq200 sayesinde,
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 yapılması sağlandı.
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İstek Okulları Mersin Kampüsünde
Berqnet bq200 Projesi
İhtiyaçlar ve Kullanılan Başlıca
Özellikler
Saldırı tespit (IPS) ve Antivirüs sistemleriyle siber

güvenliğin sağlanması
Firewall üzerinde personel ve departman bazlı
kurallar oluşturma
Uzaktan eğitim ve 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)
İnternetin departmanlara göre hız ve yük
paylaşımlarının yapılması
Birden fazla internet hattının esnek şekilde kullanılması
İleri seviye raporlama özellikleri

Sundukları kaliteli eğitim hizmeti ve yüksek başarı oranlarını korumak için çok dikkatli bir büyümeyle devam
eden İstek Okulları, 30 farklı kampüsüyle inovatif ve girişimci eğitim çizgisinden şaşmadan ülkemizin parlak
geleceğini şekillendirmeye devam ediyor. Mersin’in Yenişehir ilçesinde 65.000 m²’lik alanda anaokulundan
ilkokula, ortaokuldan üniversiteye kadar 1.200 öğrenciye hizmet vermesi için hazırlanmış çağdaş kampüsüyle
mevcut eğitim sisteminin yanında kodlama ve yazılım atölyeleriyle birlikte birçok alanda yenilikçi eğitim/
öğretim anlayışıyla faaliyetlerine devam eden ve bununla birlikte aynı çatı altında bulunan Yeditepe Üniversitesi
sayesinde bünyesindeki öğrencilere üniversite öğrenimleri için de oldukça önemli fırsatlar sunan İstek Okulları,
Mersin kampüsünde kullanmak üzere siber güvenlik ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmek için Berqnet
ürünlerini tercih etti.
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 İstek Okulları Mersin Kampüsüne çok önemli faydalar sağladı.

Çözümler
Berqnet bq200 Firewall Ürünü

Faydalar

Ali Odacı
Bilgi İşlem Sorumlusu,
İstek Okulları Mersin

Kolay kurulum ve kolay yönetim ile zamandan tasarruf
Kullanıcı dostu Türkçe arayüz sayesinde rahat yönetim
Tüm ihtiyaçların tek bir ürünle çözülmesinin sağladığı

verimlilik
Yerli bir firewall ürününe duyulan güven
Stabil ve sorunsuz çalışan donanım, güçlü ve verimli

firewall altyapısı
Türk lirası fiyatlar sayesinde toplam satın alma

maliyetlerinin düşürülmesi

Özkan Köken
Şirket Müdürü ve Yazılım Geliştirici,
Altındere Teknoloji

“Daha önce kullandığımız ürün global menşeili bir üründü.
Hem yasal yükümlülükler nezdinde ihtiyaçlarımızı karşılayamaması
hem de maliyetlerin her geçen gün yükselmesi sebebiyle farklı bir ürün
arayışına girmiştik ve bu dönemde talihsiz bir şekilde birkaç siber
saldırı tehdidiyle de karşılaştık. Berqnet’e geçtikten sonra oldukça
kolay yönetilen yapısı, kullanıcı dostu arayüzü ve bize sağladığı
verimlilik sayesinde aslında geçmiş firewall ürünlerinde yaşadığımız
karmaşadan kurtularak zamandan tasarruf etmeye başladık.
Her şeyden önce Berqnet’in %100 yerli bir siber güvenlik ürünü olması,
tüm ihtiyaçlarımızı bize tek bir üründe Türk lirasıyla sunuyor olması da
bizleri mutlu ediyor. Bununla birlikte pandemi döneminde oldukça
yoğun kullandığımız SSL VPN özelliğinin verimi sayesinde, uzaktan
çalışma sürecini başarıyla atlatarak süreçlerimizde herhangi bir sorun
yaşamadık.
Bu sebeplerden ötürü bu alanda ürün arayışında bulunan herkese
Berqnet’i gönül rahatlığıyla öneriyorum.’’
“Altındere Teknoloji olarak 2018 yılından bu yana yazılım ve donanım
alanında geniş bir uzmanlığımız bulunuyor. Özellikle kendi iç
bünyemizde geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz yazılım ürünlerimiz
bulunmakla birlikte Mersin ve çevresinde işletmelere uçtan uca
bilişim danışmanlığı vermekteyiz. Siber güvenlik alanındaki
hizmetlerimiz ise Berqnet Firewall ile başladı diyebiliriz. Gelen talepler
doğrultusunda Berqnet’i inceledik ve müşterilerimize sunulabilecek
kalitede bir ürün olduğuna kanaat getirdik. Berqnet’in en önemli
özelliklerinden biri oldukça kolay kurulabilen ve yönetebilen bir firewall
ürünü olması. Diğer markalarda olduğu gibi ürünün içinde
kaybolmuyorsunuz. Bizler de kendi ürettiğimiz yazılımlarda kolaylığı
çok önemseyen bir vizyona sahibiz. Yerli olmasının verdiği rahatlık ve
gururla da çevremize ve bu alanda bizimle aynı işi yapan herkese
gönül rahatlığıyla Berqnet’i tavsiye ediyoruz.’’

