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Teknolojinin 
takipçisi 

olmaktansa 
yaratıcısı 

olmayı  
tercih 

ediyoruz

Labris Networks olarak, internet ağ 
güvenliği alanında, 12 yıldır Ar-Ge odaklı 
üretim yapıyoruz.  Kuruluş aşamasında 

bilgi ve tecrübeyi danışmanlık yoluyla değil, 
kendi ürettiğimiz ürünler aracılığıyla sunma 
ve yaygınlaştırma, ülke ve toplum çıkarlarını 
ticari kaygılara mahkum etmeme prensipleri 
ile yola çıktık. Bu bakış açısı başlarda işimizi 
çok zorlaştırsa da Labris Networks’ün şu anda 
bulunduğu noktayı da bu zorluklara borçluyuz. 

Üretimimiz %100 yerli kaynak ve beyin 
gücüne dayanıyor. Zaman içinde TÜBİTAK, 
TTGV ve ODTÜ Teknokent destekleri aldık. 
Labris Networks olarak stratejik önemde bir 
sektörde, siber güvenlik alanında bilgi ve ürün 
üretiyoruz. Bunu yaparken çok hızlı büyümeye 
mecburuz. Rekabet avantajımızı koruyarak 
aynı hızla büyümeye devam edebilmek 
için inovasyonu bir kurum kültürü olarak 
benimsiyoruz. 

Teknolojinin takipçisi olmaktansa, yaratıcısı 
olmak için inovasyon kapasitemizi hızla 
değişen sektör trendlerine yön verebilmek 
için kullanıyoruz. Entellektüel ekonominin bir 
parçası olabilmek için 12 yıldır bilgi, tecrübe 
ve üretim becerisine yatırım yapıyoruz. 
Buradan hareketle şirketimizin  ana odağına 

Ar-Ge ve üretimi yerleştirdik.  Alanımızda 
Türkiye’deki en deneyimli ve birikimli şirketlerden 
biri olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. 
Türkiye’nin internet ile gerçek anlamda ancak 
1997 yılında tanıştığı düşünüldüğünde, bundan 
sadece 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.

20 ülkede 3500’den Fazla Kuruma 
Güven ve Güç Veriyoruz

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 
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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 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. 

Ürünlerimizi CWL Siber Savaş 

Laboratuvarımızda Geliştiriyoruz

Üretimimiz siber güvenliğin, sınır güvenliği, 
ağ geçidi güvenliği alanlarına odaklanmış 
durumda. Labris UTM - Unified Threat 
Management, Labris LOG, Labris MNG - 
Merkezi Ağ geçidi Yönetimi, HARPP DDoS 
Mitigator - Siber Savaş Aracı, üretmekte 
olduğumuz temel ürün aileleri.  

Tehditlerin çok hızlı geliştiği siber savaşta, bu 
tehditleri alt etmek için sizin de kendinizi sürekli 
geliştirmeniz ve bilgilerinizi güncel tutmanız 
gerekiyor. Oluşabilecek saldırılara karşı her 
daim hazır olmak amacıyla ODTÜ Teknokent’te 
kurduğumuz “Labris Cyber Warfare Lab” ta 
siber tehditleri ve yayılımları takip ederek, siber 
savunma araçlarının en önemli analiz ve karar 
bileşenlerini geliştiriyoruz. Ar-Ge ekibimiz, 
Türkiye’nin ilk anti DDoS ürünü olan HARPP 
DDoS Mitigator’ı bu laboratuvarda geliştirdi.

Öte yandan, 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 haline geldi. 
Ürünlerimiz dünyada bir ağ güvenlik geçidinin 
alabileceği en üst güvenlik seviyesi olan EAL4+ 
seviyesinde sertifikalandırılmış durumda. Bu 
anlamda dünyadaki 12 üreticiden biriyiz.

Siber Güvenlik Alanında 

Milli Atılımın Yanındayız

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 olması.

ABD’de yer alan veri merkezlerinden geçen 
trafiklerin dinlenebiliyor olması ve ABD’de 
üretilen ürünlerin arka kapılarının NSA 
tarafından diğer ABD istihbarat unsurlarına 
satılması ihitmali kendi siber güvenlik 
ürünlerini üretmeyen ülkeler için tehlike 
çanlarının daha güçlü çalmasını sağladı.

Global oyun içinde kimin piyon, kimin Truva 
atı olduğunu 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.

Milli askeri teknolojisinde 1974 ten sonra 
önemli adımlar atan Türkiye, şimdi de siber 
güvenlik alnında milli atılımı yapıyor. %100 
Türk sermayesiyle kurduğumuz Labris 
Networks olarak en başından beri bu sürecin 
içindeyiz. 10 yıldır hem sunduğumuz UTM ürün 
ailemiz ile dost ve bizden görünüp, bilerek 
veya bilmeyerek Truva atı olanların karşısında 
güvenilir duruşumuzu her geçen gün daha da 
sağlamlaştıracağız.

Türkiye’de Dünya Standartlarında 

Teknoloji Üretiliyor

Kurulduğumuz günden bu yana Türkiye’nin 
kritik önem taşıyan çok sayıda projesi 
için ulusal güvenlik çözümü sunuyoruz. 
Hem üretici, hem de uygulayıcı olmamızın 
avantajını kullanarak ithal 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.


