
 
 1924 yılında kurulan ve ülkemizin en köklü barolarından 

biri olan Mersin Barosu, siber güvenlik ihtiyaçlarında 
Berqnet’e güveniyor
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Neredeyse cumhuriyetle yaşıt olan ve 1 Aralık 1924 tarihinden itibaren faaliyetlerine devam eden Mersin Barosu, 
ülkemizin en köklü barolarından biri olması sebebiyle oldukça önemli bir yere sahiptir. Yenilikçi fikirleriyle Türkiye’de 
birtakım ilklerin altına imzasını atan Mersin Barosu; Türkiye Barolar Birliği tarafından benimsenmiş ve barolara 
ekonomik katkı sağlayan 'baro pulu' sistemini geliştirip tüm barolar tarafından kullanılmasına ve avukatlık 
mesleğinin ekonomik ve siyasal anlamda yol kat etmesine büyük katkıda bulunmuştur.

Mersin Barosu, 2018 yılında siber güvenlik ihtiyaçlarını tek 
elden ve tümleşik olarak çözebileceği bir firewall (güvenlik 
duvarı) ürününe ihtiyaç duydu. O tarihten beri Berqnet 
ürünlerini kullanan baro, daha önce kullandığı firewall 
ürününü bırakarak Berqnet bq200 modelini tercih etti. 
Berqnet bq200 sayesinde, ihtiyaç duydukları tüm siber 
güvenlik unsurlarının tek bir ürünle karşılanmasıyla birlikte 
yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve tüm bunların 
verimli, uygun maliyetlerle ve zamandan tasarruf edilerek 
yapılması sağlandı.



Mersin Barosunda 
Berqnet bq200 Projesi 

İhtiyaçlar ve Kullanılan Başlıca 
Özellikler

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

Çözümler

Berqnet bq200 Firewall Ürünü

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



 


















Kökleriyle 96 yıldır avukatlık mesleğinin gelişimine katkıda bulunan ve 2.600’den fazla kayıtlı 
avukat sayısıyla ülkemizin en önemli barolarından biri olan Mersin Barosu; siber tehditlere karşı 
etkin bir koruma sağlama, KVKK ve 5651 sayılı yasalara uygun kayıt tutma, misafirlere ortak ağdan 
güvenli internet hizmeti sunma ve uzaktan güvenli çalışma noktasında 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 
Mersin Barosuna çok önemli faydalar sağladı.

“Bilindiği üzere siber tehditler her geçen gün artmakta ve bu durum 
bizleri de etkilemekte. Daha önce tarafımıza yapılan birtakım 
denemeler oldu. Biz, siber tehditlere karşı daha efektif bir duruş 
sergilemek için güvenlik önlemlerimizi her zaman en ileri teknoloji ve 
inovatif ürünlerle almayı tercih ediyoruz. Baromuz, özellikle bazı 
anlarda 300-400 civarında anlık ortak ağ kullanımına kadar 
yoğunluğu olan, trafiği yüksek önemli bir merkez konumunda. Böyle 
yoğun bir süreçte ve önemli bir kurumda işimizi şansa bırakmamız 
düşünülemezdi. Bununla birlikte yasalara uygun log tutma ve 
raporlama özellikleri de çok önemli ihtiyaçların başında geliyor. 
Tüm bu ihtiyaçları tek bir kutuda ekstra ücret talep etmeden Türk 
lirasıyla, maliyet/efektif bir çözümle sunan Berqnet’i kullanmaktan 
oldukça memnunuz.’’Mersin Barosu

“AGM Bilgisayar olarak 1999 yılından bu yana toptan ve perakende 
sektöründe hem donanım hem yazılım alanında müşterilerimize uçtan 
uca hizmet veren bir bilişim şirketiyiz. Mersin bölgesinde ve çevre 
illerde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Mersin Barosu ile çok uzun 
yıllardır çalışmaktayız ve en inovatif, yenilikçi ve vizyoner müşterileri-
mizden biri olduğunu söyleyebilirim. Bizler Mersin Barosuna Berqnet 
Firewall’u, özellikle KVKK ve 5651 sayılı yasalara uygunluk sağlanması, 
aynı zamanda siber saldırılara karşı hızlı ve etkili bir çözüm üretebil-
mek amacıyla önerdik ve Volkan Bey’lerin de incelemeleri sonucunda 
gerekli kurulumları sağladık. Berqnet’in tüm özelliklerinin aktif olarak 
kullanıldığı Mersin Barosunda, bq200 modeli oldukça performanslı bir 
şekilde kullanılıyor. Ben, kendim onay vermediğim hiçbir ürünü 
müşterime önermem ve kurmam. Berqnet’in kolay arayüzü ve çok 
kolay yönetilebilir bir ürün olması sayesinde herkesin hayatını 
kolaylaştırması; global ürünlerle kıyaslandığında tümleşik olması, 
kural ve rollerin rahatlıkla ayarlanabilmesi bizler ve müşterilerimiz 
için ciddi bir avantaj. Tüm bu sebepleri alt alta koyduğumuzda
 Berqnet’i rahatlıkla öneriyor ve müşterilerimize sunuyoruz.’’

Murat Sabah

Genel Müdür, AGM Bilgisayar
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