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Fatma Ağaç-Labris Networks, internet ağ güvenliği alanında, 12 yıldır Ar-
Ge odaklı üretim yapıyor. Şirket kuruluşunda bazı temel prensiplerle yola
çıktı. “Üretmediğimiz şeyi satmayacaktık, al-sat ticaretine girmeyecektik,
bilgimizi ve tecrübemizi danışmanlık yoluyla değil ürünlerimiz aracılığıyla
sunacak ve yaygınlaştıracaktık” diyen Labris Networks CEO’su Seçkin
Gürler,

ülke ve toplum çıkarlarını ticari kaygılara mahkum etmeyeceklerini
söylüyor. Gemileri daha kuruluş aşamasında yaktıklarını söyleyen Gürler,
“Bu bakış açısı işimizi çok zorlaştırdı ama bulunduğumuz noktayı da bu
zorluklara borçluyuz.”

Şirketin hisseleri halen yüzde 100 kurucu ortaklar olan Seçkin Gürler ve
Oğuz Yılmaz’a ait.

Firmanın üretimi siber güvenliğin, sınır güvenliği, ağ geçidi güvenliği
alanlarına odaklanmış durumda. Labris UTM – Unified Threat
Management, Labris LOG, Labris MNG – Merkezi Ağ geçidi Yönetimi,
Labris HARPP DDOS Mitigator – Siber Savaş Aracı, ürettiği temel ürün
aileleri.

Süreç içinde TÜBİTAK, TTGV ve ODTÜ Teknokent destekleri alan Labris
Networks, stratejik önemde bir sektörde, siber güvenlik alanında bilgi ve
ürün üretiyor. Bunu yaparken çok hızlı büyümeye mecbur olduklarını dile
getiren Gürler, “Rekabet avantajımızı koruyarak aynı hızla büyümeye
devam edebilmek için innovasyonu bir kurum kültürü olarak
benimsiyoruz.” dedi

Gürler, entellektüel ekonomi kavramının doğuşunun hızlı gelişen
teknolojik ilerlemeler ve sürekli gelişimin doğal bir sonucu olarak ortaya
çıktığının altını çizerek, “Teknolojinin takipçisi olmaktansa, yaratıcısı olmak
için innovasyon kapsitemizi hızla değişen sektör trendlerine yön
verebilmek için kullanıyoruz. Entellektüel ekonominin bir parçası
olabilmek için 12 yıldır bilgi, tecrübe ve üretim becerisine yatırım
yapıyoruz” diye konuştu. Gürler, BİLTEKHABER’in sorularını şöyle
cevaplandırdı:

-Labris Networks’ün siber güvenlik denilince akla gelen ilk
firmalardan biri olduğunu belirtiyorsunuz. Yurtiçi ve yurtdışı
faaliyetlerinizi ve projelerinizi anlatır mısınız?

Sektörde hem Ar-Ge, hem de siber güvenlik odağında öncü, ilkleri
gerçekleştirmiş bir firma olduğumuzu söylemeliyiz. 2003 yılında
”Türkiye’nin ilk ulusal güvenlik duvarı” nı, 2005 yılında Türkiye’nin ilk yerli
UTM ürünü” nü duyurmuştuk. Çözümlerimizle Türkmenistan’dan
İngiltere’ye, Slovakya’dan Tayland’a kadar 20 den fazla ülkede, askeri
kurumlar, bakanlıklar ve özel şirketlerin dahil olduğu 3.500’den fazla orta
ve üst düzey kurum ve kuruluşa güven ve güç veriyoruz.

Bu anlamda, Vietnam’dan, Polonya’dan kullanıcılarınızın sizi arayıp
memnuniyet bildirmesi çok büyük bir zevk; fakat global bir firma
olduğumuz kadar da ulusal bir firmayız, bu bakışımızı değiştirmeyeceğiz.
Ülkemizin her noktasına hizmet vermek, Hakkari Yüksekova’dan, Edirne
Uzunköprü’ye kadar ayak basmadık yer bırakmamak, ülkenin en kritik
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ağlarını güvenilir olmayan ürünlere ve dolayısıyla kişilere teslim etmemek
Labris Networks olarak varoluş amacımızı oluşturuyor. Sektöründe ABD
ve İsrailli güvenlik şirketleri ile global ölçekte rekabet eden, yüzde 100
Türk sermayeli, ulusal bir şirket olarak, siber güvenlik denilince akla gelen
ilk firmalardan biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Büyüme hızımız ve pazardaki varlığımız Deloitte tarafından da
tescillenmiş durumda. Labris Networks son üç yıldır Türkiye’nin en hızlı
büyüyen teknoloji firmaları listesinde. Geçen yıl da EMEA Fast 500
listesine girerek, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’nın en hızlı büyüyen şiretleri
arasında yer aldı.

Şunu vurgulamak isterim ki, bu listelere girebilmek elbette çok önemli
fakat bunu üreterek bir teknolojiyi ortaya çıkararak, hiçbir al-sat ticaretine
karışmadan yapabilmek çok daha dikkate alınması gereken bir konu.

 -Labris UTM (Unified Threat Management- Bütünleşik Güvenlik
Cihazı) ürün ailenizin  10. yaşına girdiğini açıkladınız. Bundan sonra
da kullanıcılarımızdan, milletimizden ve devletimizden aldığımız
destekle, Türk mühendisliğinin gücünü dünyada daha fazla
duyuracağız diyorsunuz. Dünya ölçeğinde daha da büyüyecek
misiniz?

Tüm gelişmiş ülkeler için siber güvenlik çözümlerinin ulusal olması büyük
önem taşıyor. Bunun sebebi ise yabancı kaynaklı üreticilerin bağlı
oldukları ülkelerin istihbarat birimlerine hizmet amacıyla güvenlik
çözümlerine “arka kapılar” yerleştirebiliyor oluşudur. Durumu askeri
savunma hatlarının milli çözümlere emanet edilmesi gereksinimi gibi
düşünebilirsiniz. Türkiye, milli askeri teknolojisinde 1974 ten sonra
önemli adımlar attı, şimdi de siber güvenlik alnında milli atılımı yapmaya
hazırız.

Dünyadaki siber güvenlik ürünleri üretiminin büyük çoğunluğunun
Amerika ve İsrail teknolojileri temelli olması tehditi daha da büyütüyor.
Checkpoint, Paloalto, Comverse ve daha birçok siber güvenlik şirketinin
kurucusu İsrail istihbaratının ilgili birimi Unit 8200 den çıkmış. Emekli bir
görevlinin söylediğine göre İsrail istihbaratı Unit 8200 birimi tarafından
üretilen teknolojiler olmasaydı, bu firmaların hiçbiri bu kadar etkili
olamayacaklardı.

ABD de yer alan datacenterlardan geçen trafiklerin dinleniyor olması,
ABD de üretilen ürünlerin arka kapılarının NSA tarafından diğer ABD
istihbarat unsurlarına satılıyor olması da kendi siber güvenlik ürünlerini
üretmeyen ülkeler için tehlike çanlarının daha güçlü çalmasını sağladı.

Global oyun içinde kimin piyon, kim Truva atı görebilmek de zorlaşıyor.
ABD, kültürü, markaları ve dolarıyla birlikte piyon ve Truva atlarını da
ihraç ediyor. Ülkemiz yöneticilerinin tehditin her türlüsüne karşı tedbirli,
sorumlu hareket etmesi gerekiyor.

Bu durum içinde Labris Networks, UTM ürün ailesinin 10. yılını kutluyor.
Arka kapısı olan ürünler, dost ve bizden görünüp, bilerek veya bilmeyerek
Truva atı olanların karşısında güvenilir duruşumuzu her geçen gün daha
da sağlamlaştıracağız.

(34)Yazarlar

(170)Yazılım

Son Eklenen Yazılar

Labris Networks:
Yerli Siber
Güvenlik
Ürünleriyle
Dünyada Dikkat
Çekiyor
03/11/2014 | Yorum
yok

Şirketler Başarıyı
Çevik Yaklaşımla
Yakalayacak
03/11/2014 | Yorum
yok

101 (BirSıfırBir)
Dergisi Yayımda
03/11/2014 | Yorum
yok

Nakit Para
Kullanılmayan Bir
Dünyanın Yol
Haritası Çizilecek
03/11/2014 | Yorum
yok

Veeam Bulut
Sağlayıcıları’nı
Duyurdu
03/11/2014 | Yorum
yok

AMD’den Grafik
Kullanıcılarına En
Yüksek Kalitede
Oyun
Performansı
03/11/2014 | Yorum
yok

Avea, 2014 Yılı
Üçüncü Çeyrek
Finansal Ve
Operasyonel
Sonuçlarını
Açıklayacak
03/11/2014 | Yorum

Anasayfa Ajanda Kamu e-Devlet Telekom İnternet

Mobil Yazılım Donanım Özel Sektör Söyleşi Yazarlar

Menü Seçin

http://www.biltekhaber.net/bolum/yazarlar
http://www.biltekhaber.net/bolum/yazilim
http://www.biltekhaber.net/labris-networks-yerli-siber-guvenlik-urunleriyle-dunyada-dikkat-cekiyor.html
http://www.biltekhaber.net/labris-networks-yerli-siber-guvenlik-urunleriyle-dunyada-dikkat-cekiyor.html
http://www.biltekhaber.net/labris-networks-yerli-siber-guvenlik-urunleriyle-dunyada-dikkat-cekiyor.html
http://www.biltekhaber.net/sirketler-basariyi-cevik-yaklasimla-yakalayacak-2.html
http://www.biltekhaber.net/sirketler-basariyi-cevik-yaklasimla-yakalayacak-2.html
http://www.biltekhaber.net/sirketler-basariyi-cevik-yaklasimla-yakalayacak-2.html
http://www.biltekhaber.net/sirketler-basariyi-cevik-yaklasimla-yakalayacak-2.html#comments
http://www.biltekhaber.net/101-birsifirbir-dergisi-yayinda.html
http://www.biltekhaber.net/101-birsifirbir-dergisi-yayinda.html
http://www.biltekhaber.net/101-birsifirbir-dergisi-yayinda.html
http://www.biltekhaber.net/101-birsifirbir-dergisi-yayinda.html#comments
http://www.biltekhaber.net/nakit-para-kullanilmayan-bir-dunyanin-yol-haritasi-cizilecek.html
http://www.biltekhaber.net/nakit-para-kullanilmayan-bir-dunyanin-yol-haritasi-cizilecek.html
http://www.biltekhaber.net/nakit-para-kullanilmayan-bir-dunyanin-yol-haritasi-cizilecek.html
http://www.biltekhaber.net/nakit-para-kullanilmayan-bir-dunyanin-yol-haritasi-cizilecek.html#comments
http://www.biltekhaber.net/veeam-bulut-saglayicilarini-duyurdu.html
http://www.biltekhaber.net/veeam-bulut-saglayicilarini-duyurdu.html
http://www.biltekhaber.net/veeam-bulut-saglayicilarini-duyurdu.html
http://www.biltekhaber.net/veeam-bulut-saglayicilarini-duyurdu.html#comments
http://www.biltekhaber.net/amdden-grafik-kullanicilarina-en-yuksek-kalitede-oyun-performansi.html
http://www.biltekhaber.net/amdden-grafik-kullanicilarina-en-yuksek-kalitede-oyun-performansi.html
http://www.biltekhaber.net/amdden-grafik-kullanicilarina-en-yuksek-kalitede-oyun-performansi.html
http://www.biltekhaber.net/amdden-grafik-kullanicilarina-en-yuksek-kalitede-oyun-performansi.html#comments
http://www.biltekhaber.net/avea-2014-yili-ucuncu-ceyrek-finansal-ve-operasyonel-sonuclarini-aciklayacak.html
http://www.biltekhaber.net/avea-2014-yili-ucuncu-ceyrek-finansal-ve-operasyonel-sonuclarini-aciklayacak.html
http://www.biltekhaber.net/avea-2014-yili-ucuncu-ceyrek-finansal-ve-operasyonel-sonuclarini-aciklayacak.html
http://www.biltekhaber.net/avea-2014-yili-ucuncu-ceyrek-finansal-ve-operasyonel-sonuclarini-aciklayacak.html#comments
http://www.biltekhaber.net/
http://www.biltekhaber.net/bolum/ajanda
http://www.biltekhaber.net/bolum/kamu
http://www.biltekhaber.net/bolum/e-devlet
http://www.biltekhaber.net/bolum/telekom
http://www.biltekhaber.net/bolum/internet
http://www.biltekhaber.net/bolum/mobil
http://www.biltekhaber.net/bolum/yazilim
http://www.biltekhaber.net/bolum/donanim
http://www.biltekhaber.net/bolum/ozel-sektor
http://www.biltekhaber.net/bolum/soylesi
http://www.biltekhaber.net/bolum/yazarlar


03.11.2014 Labris Networks: Yerli Siber Güvenlik Ürünleriyle Dünyada Dikkat Çekiyor | Biltek Haber . NET

http://www.biltekhaber.net/labris-networks-yerli-siber-guvenlik-urunleriyle-dunyada-dikkat-cekiyor.html 4/7

Piyasaya sürüldüğünden bu yana geçen 10 yıllık sürede çok önemli bir yol
kat eden Labris UTM ürün ailemiz, 10. yaşına girerken artık tam
donanımlı bir yeni nesil bütünleşik güvenlik cihazı. Ürünlerimiz dünyada
bir ağ güvenlik geçidinin alabileceği en üst güvenlik seviyesi olan EAL4+
seviyesinde sertifikalandırılmış durumda. Bu anlamda dünyadaki 12
üreticiden biri.

Kurulduğumuz günden bu yana Türkiye’nin kritik önem taşıyan çok
sayıda projesi için ulusal güvenlik çözümü sunduk. Hem üretici, hem de
uygulayıcı olmamızın avantajını kullanarak yabancı kaynaklı çözümlerden
çok daha güvenli çözümler sunuyoruz. Bu da bizi hem ulusal hem de
global pazarda öne çıkarıyor. Labris Networks olarak vizyonumuz
teknolojinin sadece yurt dışından ithal edilen bir şey olmadığını,
Türkiye’de de dünya standartlarında teknolojinin üretildiğini göstermek
ve bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek.

-Labris Networks, Ortak Kriterler (Common Criteria) EAL4+
seviyesinde sertifikasyon sürecini başarıyla tamamlamış, dünyanın
en saygın 12 ağ güvenlik geçidi üreticisinden biri. Bu başarıya ve
donanıma nasıl ulaştınız?

Labris Networks, Ortak Kriterler EAL sertifikasyon sürecine başlayan ilk
Türk bilişim şirketi. Global bir sertifikasyona ilk kurulduğumuz günden bu
yana ihtiyaç duyuyorduk. Şirket olarak global olarak bir EAL4+ gibi bir
sertifikasyon için ürünün bazı kodlarının testi yapan laboratuvara
verilmesi ve ürünün her açıdan incelenmesine yardımcı olunması
gerekiyordu. Fakat Türkiye’de buna uygun bir altyapı bulunmuyordu.
Kritik milli kurumlarımızda çalışan ürünümüzün bu tür bir testinin yurt
dışında yapılacak olmasını uygun bulmuyorduk. TÜBİTAK UEKAE ve TSE
ile ortak hareket etme kararı alındı. Bu sayede hem global oyun içinde
sertifika sahibi olacaktık, hem de TÜBİTAK ve TSE nin uluslararası tanınan
bir Ortak Kriterler (Common Criteria) sertifika sağlayıcısı olmasını
sağlayacaktık. Çalışmalar 2 yıl sürdü, 2009 yılında  alanımızın en üst düzey
sertifikasına sahip olduk. Bu sertifika dünyada sadece 12 ağ geçidi
üreticisinde var ve bunlardan biri de Labris Networks.

Şirketin tek odağı Ar-Ge ve üretim. Bu sayede alanımızda Türkiye’deki en
deneyimli ve birikimli şirketlerden biri olduğumuzu söyleyebiliriz.
Türkiye’nin internet ile gerçek anlamda ancak 1997 yılında tanıştığı
düşünüldüğünde, bundan kısa bir süre sonra 2002 yılında ağ güvenliği Ar-
Ge ve üretimine başlamışız. Bu çalışmaları sabırla, siber güvenlik
odağımızdan sapmadan devam ettirebilmemiz bizi bu bilgi birikimi ve
müşteri bazına taşıdı.

- Çalışanlarınızın motivasyonunu nasıl sağlıyorsunuz? Özel bir
personel politikanız var mı?

Çalışan motivasyonunun yüksek olması kurumun başarısı ile doğrudan
ilgili, bizce burada altın kural açık iletişim ve anlayış. Öncelikle,
çalışanlarınızı tanımak ve beklentilerini anlamak çok önemli. Bu nedenle
çalışanlara ulaşılabilecek bir yönetim altyapısı işletmeye çalışıyoruz.
Yöneticilerimiz çalışanına saygı duyan, onları dinleyen, adil ve eşit
davranan ve en önemlisi anlayışlı ve empati kuran bir yönetim tarzı
benimsemekteler. Bu şekilde yarattığımız güven ortamı, motivasyonu

yok

Spotify Yeni
Görünümüyle
iPad’de
03/11/2014 | Yorum
yok

Ebola Virüsü
Haberleri Siber
Suçlulara İlham
Oldu
03/11/2014 | Yorum
yok

Değişen
CeBIT’den İş
Dünyasına Tam
Kapsama
03/11/2014 | Yorum
yok

Shellshock Virüsü
Yine İş Başında
03/11/2014 | Yorum
yok

Akıllı Telefon
Satışları LG
Electronics’e Kar
Getirdi
03/11/2014 | Yorum
yok

ekin
Technology’nin
‘Akıllı Devriye’si
Amerikan
Polisinin İlgi
Odağı Oldu
03/11/2014 | Yorum
yok

Pazarlama Ve
İletişim Sektörü
Vestelleniyor
03/11/2014 | Yorum
yok

Animasyon Filmi
“Evliya Çelebi”
Özel Gösterimi
03/11/2014 | Yorum
yok



http://www.biltekhaber.net/avea-2014-yili-ucuncu-ceyrek-finansal-ve-operasyonel-sonuclarini-aciklayacak.html#comments
http://www.biltekhaber.net/spotify-yeni-gorunumuyle-ipadde.html
http://www.biltekhaber.net/spotify-yeni-gorunumuyle-ipadde.html
http://www.biltekhaber.net/spotify-yeni-gorunumuyle-ipadde.html
http://www.biltekhaber.net/spotify-yeni-gorunumuyle-ipadde.html#comments
http://www.biltekhaber.net/ebola-virusu-haberleri-siber-suclulara-ilham-oldu.html
http://www.biltekhaber.net/ebola-virusu-haberleri-siber-suclulara-ilham-oldu.html
http://www.biltekhaber.net/ebola-virusu-haberleri-siber-suclulara-ilham-oldu.html
http://www.biltekhaber.net/ebola-virusu-haberleri-siber-suclulara-ilham-oldu.html#comments
http://www.biltekhaber.net/degisen-cebitden-is-dunyasina-tam-kapsama.html
http://www.biltekhaber.net/degisen-cebitden-is-dunyasina-tam-kapsama.html
http://www.biltekhaber.net/degisen-cebitden-is-dunyasina-tam-kapsama.html
http://www.biltekhaber.net/degisen-cebitden-is-dunyasina-tam-kapsama.html#comments
http://www.biltekhaber.net/shellshock-virusu-yine-is-basinda.html
http://www.biltekhaber.net/shellshock-virusu-yine-is-basinda.html
http://www.biltekhaber.net/shellshock-virusu-yine-is-basinda.html
http://www.biltekhaber.net/shellshock-virusu-yine-is-basinda.html#comments
http://www.biltekhaber.net/akilli-telefon-satislari-lg-electronicse-kar-getirdi.html
http://www.biltekhaber.net/akilli-telefon-satislari-lg-electronicse-kar-getirdi.html
http://www.biltekhaber.net/akilli-telefon-satislari-lg-electronicse-kar-getirdi.html
http://www.biltekhaber.net/akilli-telefon-satislari-lg-electronicse-kar-getirdi.html#comments
http://www.biltekhaber.net/ekin-technologynin-akilli-devriyesi-amerikan-polisinin-ilgi-odagi-oldu.html
http://www.biltekhaber.net/ekin-technologynin-akilli-devriyesi-amerikan-polisinin-ilgi-odagi-oldu.html
http://www.biltekhaber.net/ekin-technologynin-akilli-devriyesi-amerikan-polisinin-ilgi-odagi-oldu.html
http://www.biltekhaber.net/ekin-technologynin-akilli-devriyesi-amerikan-polisinin-ilgi-odagi-oldu.html#comments
http://www.biltekhaber.net/pazarlama-ve-iletisim-sektoru-vestelleniyor.html
http://www.biltekhaber.net/pazarlama-ve-iletisim-sektoru-vestelleniyor.html
http://www.biltekhaber.net/pazarlama-ve-iletisim-sektoru-vestelleniyor.html
http://www.biltekhaber.net/pazarlama-ve-iletisim-sektoru-vestelleniyor.html#comments
http://www.biltekhaber.net/animasyon-filmi-evliya-celebi-ozel-gosterimi.html
http://www.biltekhaber.net/animasyon-filmi-evliya-celebi-ozel-gosterimi.html
http://www.biltekhaber.net/animasyon-filmi-evliya-celebi-ozel-gosterimi.html
http://www.biltekhaber.net/animasyon-filmi-evliya-celebi-ozel-gosterimi.html#comments


03.11.2014 Labris Networks: Yerli Siber Güvenlik Ürünleriyle Dünyada Dikkat Çekiyor | Biltek Haber . NET

http://www.biltekhaber.net/labris-networks-yerli-siber-guvenlik-urunleriyle-dunyada-dikkat-cekiyor.html 5/7

Bir Cevap Yazın
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

büyük ölçüde artırmaktadır.

İnsanın doğasında yenilik arama, mücadele etme, yeteneklerini
geliştirme, keşfetme ve öğrenme arzusu vardır. İnsan Kaynakları (IK)
politikalarımızı bu temel motivasyonlar üzerinde kuruyoruz. Çalışanların
yetkilerini ve sorumluluklarını arttırıp, özgür bir platformda daha yaratıcı,
kaliteli ve verimli işler yapılmasına ortam sağlıyoruz.

-Sosyal sorumluluk projelerine bakışınız nedir?

Şirket kurucu ortakları ve geçmiş 12 yıllık başarıda katkısı olan birçok
Labris Networks çalışanı gönüllü organizasyonların yönetim kadrolarında
yer almıştır. Sosyal sorumluluğu ve ekip çalışmasını önde tutarak
çalışmayı kültür edinmiş kişilerin bir araya geldiği bir organizasyonuz.
Siber güvenlik gibi kritik, stratejik önemde bir alanda üretim yapıyoruz,
ürünlerimiz ihraç ediliyor. Kuruluşumuzdan bu yana üniversitelerle yakın
ilişkiler içerisindeyiz. Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri ile birlikte
çalışmalar yürütüyoruz. Geleceğin mühendislerine eğitim odaklı bir
yaklaşımımız var.

Ülkemize yapılacak en büyük iyiliğin üretmek, stratejik alanlarda bilgi
birikimi edinmek, üretimi en geniş tabana yaymak olduğunu
düşünüyorum. Sosyal sorumluluğa popüler kaygılardan uzak, toplumsal
fayda ekseninde bakıyoruz.
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