
 
 22.000 metrekare yerleşkesiyle hem yurtiçi hem de 

yurtdışından ağırladığı hastalarına en iyi sağlık 
hizmetlerini sunan Medistanbul, siber güvenlik 
ihtiyaçlarında Berqnet’e güveniyor
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Medistanbul Hastanesi; tüm birimlerinde deneyimli 
ve alanında uzman kadrosu, hasta memnuniyetini 
ilke edinmiş ve sağlık sektöründe pozitif fark 
yaratmayı amaçlamış hizmet anlayışı ile ilk
hastanesini İstanbul’un ulaşım ağının merkezinde 
bulunan bir bölgede 22.000 metrekarelik kapalı alan 
üzerinde konumlandırmıştır. Hem ulusal hem de 
uluslararası hasta transferlerine uygunluğu, özellikli 
merkezleri, alanında uzman medikal ve deneyimli 
non-medikal kadrosu ile uluslararası standartlarda 
hizmet vermektedir. Türkiye’den ve dünyanın çeşitli 
coğrafyalarından hastalarına dünya standartlarında 
sağlık hizmeti sunmaktadır.

2020 yılında siber saldırılara karşı etkin ve tümleşik 
bir çözüm arayışına giren Medistanbul Hastanesi, 
çeşitli markalarla yapılan detaylı demo 
çalışmalarından sonra hastane kullanımı için 
Berqnet Firewall ürünlerini tercih etti. O tarihten bu 
yana Berqnet kullanan hastane, bir projenin ve
kurulum sürecinin ardından; siber tehditlere karşı 
etkin bir koruma, yasal yükümlülüklerinin yerine 
getirilmesi ve tüm bunların verimli, uygun 
maliyetlerle ve zamandan tasarruf edilerek 
yapılmasını sağladı.



Medistanbul’da Berqnet bq200 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 

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 maliyet-
lerinin düşürülmesi



 















Gerek teknik altyapısı, gerekse ileri tıbbi teknolojisi ile öncelikli olarak tüm temel branşlarda, akabindeyse 
tüm yan dallarıyla nitelikli sağlık hizmetini multidisipliner bir anlayışla hastalarına sunan Medistanbul 
Hastanesi; 30’u erişkin, kalanıysa yenidoğan ve koroner yoğun bakım olmak üzere aktifte 100 yatak 
kapasitesine sahiptir.
 
Bununla birlikte potansiyel ihtiyaçlar doğrultusunda hızla yatak kapasitesini artırabilme kabiliyetine de 
sahip olarak İstanbul Avrupa Yakasının merkezi olarak kabul edilen bir noktada hastalarına hizmet 
vermeye devam etmektedir.

Bir işletmenin ihtiyaç duyacağı tüm kritik özellikleri tek bir ürünle firmalara sunan Berqnet; kolay yöneti-
lebilmesi, anlaşılır ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde sağladığı zaman tasarrufu, Türk lirası fiyatlarıyla 
maliyetleri düşürmesi ve yerli bir firewall ürünü olmasının verdiği güvenle Medistanbul Hastanesi’ne çok 
önemli faydalar sağladı.

“Yaklaşık 15 yıldır global anlamda çalışan bir firmayız. Türkiye’yle 
birlikte Sudan, Katar ve Özbekistan’da faaliyetlerimize devam 
ediyoruz. MSK, uçtan uca hizmet sunabilen bir proje firmasıdır, 
dememiz daha doğru olur. Tüm ofislerimizde yaklaşık 80 kişilik 
ekibimizle müşterilerimize hizmet veriyoruz. Medistanbul projemizi, 
firmanın ve ekibin bu alandaki tecrübesi sayesinde çok başarılı ve 
sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdik. Berqnet’i kurmaktan ve büyük 
firmalara önermekten mutluyuz. Berqnet Firewall’u seçmemizdeki 
en büyük sebeplerin başında arayüzünün çok sade ve anlaşılır 
olmasının yanı sıra müşterilerimize kolayca anlatılır olması geliyor. 
Fiyat/performans tarafındaki sağladığı avantajlar, yerli bir ürün 
olmasından ötürü sunduğu kusursuz destek ve tüm özellikleri tek bir 
kutuda sunuyor olması Berqnet’i rakiplerinin önüne geçiyor. Hem 
müşterilerimize hem de bizimle aynı sektörde yer alan firmalara 
gönül rahatlığıyla önerebiliriz.’’Tunç Baycan

Proje Yöneticisi | MSK Global Elektronik
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“Uzun yıllardır sanayi ve sağlık sektöründe bir tesisin sıfırdan 
inşasından açılışına kadar tüm altyapı sistemlerinin kurulmasında 
ve çalışır hale getirilmesinde tecrübelere sahibim. Çeşitli fabrikaların 
ve hastanelerin kurulma esnasında topolojileri çizen ve hayata 
geçmesini sağlayan ekipleri yönettim. Medistanbul Hastanesi’nde 
de tüm sistemleri ve ağ yapısını sıfırdan inşa ederek hastanemizin 
hasta kabul edilişine kadar detaylı ve yoğun bir süreç yaşadık. 
Uzman bir iç ekiple, yazılım ve donanım süreçlerini birbirinden 
bağımsız olarak yöneterek çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Geçmişte farklı global firmaların firewall ürünlerini kullandım. Yeni 
hastane projemizde iş ortağımızla yaptığımız görüşmede Berqnet’in 
ürünlerini inceleme fırsatı buldum. Öncelikle Berqnet’in güçlü 
referansları ve ürün hakkında yapılan yorumlar beni olumlu etkiledi, 
bu sayede detaylı bir incelemeye başladım. Çok iyi tasarlanmış 
kullanıcı dostu arayüzü, istikrarlı ve performanslı çalışma özellikleri 
ve yerli olması sebebiyle Berqnet ürünlerini tavsiye ediyorum.’’

Uğur Biçer

Bilgi Teknolojileri Müdürü, Medistanbul


