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L abris Networks is a Turkish technology company priori-
tizing R&D focused production in cyber security since its 
foundation. 95 percent of products in the market are Isra-

el and USA origin. Turkey is not in a large scale producing position 
in the field of ever growing information security with high critical 
importance with all its components.  As Labris Networks, our visi-
on shows that world class technology is not only imported but also 
produced in Turkey and that can be exported. 

We can say that we are a company breaking new grounds in both 
R&D and Cyber Security. We announced “the first national firewall 
of Turkey” in 2003 and “the first local UTM product” in 2005.  In 
2010, cyber security threats and precautions have taken a different 
dimension. In 2012 on the most important type of attack DDoS, 
we released Turkey’s first DDoS Cyber Warfare Device Harpp DDoS 
Mtigator which is among few in the world. Presenting our products 
along with our knowledge highlights our value both in domestic 
and foreign markets. We give confidence and power to middle and 
high level institutions over 4000 including military, ministries and 
private companies in over 20 countries from Turkmenistan to Eng-

land, Slovakia to Thailand with our solutions. 

In Labris SOC (Security Operations Center), cyber threats and propa-
gations in Turkey and the world are followed. Possible security gaps 
are evaluated by teams including Cyber Warfare Labs workers. We 
closely protect our customers with the developed technology and 
measures. The competence of fund of knowledge is of critical im-
portance as well as the quality of devices located in your networks 
in targeted and dangerous cyber-attacks. The first DDoS CERT mo-
nitoring, given by a single producer in the world is an immediate 
intervention and damping service which we offer integrated with 
HARPP DDoS Mitigator.

Our product families on the market have started to secure its positi-
on in the global security market. Our products are certified in EAL4+ 
level which is the highest security level that a network security ga-
teway can reach. This certificate is only available in 12 network ga-
teway producers in the world and Labris Networks is one of them. 
Mutual Criteria (ISO/IEC 15408) is the world’s most comprehensive 
security certification process accepted by 26 countries.

L abris Networks, siber güvenlik alanında, kuruluşun-
dan bu yana Ar-Ge odaklı üretimi birincil koşul olarak 
belirlemiş bir Türk teknoloji şirketidir. Pazardaki siber 

güvenlik ürünlerinin yüzde 95’i İsrail ve ABD menşeilidir. Tüm bi-
leşenleri ile her geçen gün büyüyen ve kritik önemi artan bilişim 
güvenliği konusunda, Türkiye henüz geniş kapsamlı üretici bir 
ülke konumunda değildir. Labris Networks olarak vizyonumuz 
teknolojinin sadece yurt dışından ithal edilen bir şey olmadığını, 
Türkiye’de de dünya standartlarında teknolojinin üretildiğini, bu 
teknolojinin ihraç edilebildiğini göstermektir.

Sektörde hem ARGE, 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. 2010’a geldi-
ğimizde siber güvenlik tehditleri ve dolayısıyla tedbirleri artık 
farklı bir boyuta geçmişti. 2012 yılında en önemli saldırı türlerin-
den biri olan DDoS’ta dünyanın sayılı, Türkiye’nin ilk DDoS Siber 
Savaş Aracı olan Harpp DDoS Mtigator ürün ailesini pazara sür-
dük. Ürünlerimizin yanında bilgi birikimini de bütünleşik olarak 
sunabiliyor olmamız sunduğumuz değeri, hem ulusal hem de 
global pazarda öne çıkarıyor. Çözümlerimizle Türkmenistan’dan 
İngiltere’ye, Slovakya’dan Tayland’a kadar 20’den fazla ülkede, 
askeri kurumlar, bakanlıklar ve özel şirketlerin dahil olduğu 

4.000’den fazla orta ve üst düzey kuruma güven ve güç veriyo-
ruz. 

Kurmuş olduğumuz Labris SOC’de (Security Operations Center), 
Türkiye ve dünyadaki siber tehditler ve yayılımlar takip ediliyor. 
Olası güvenlik açıkları, CWL (Cyber Warfare Labs) ilgililerinin de 
bulunduğu ekiplerce değerlendiriliyor. Bu sayede önlemlerimiz 
ve geliştirdiğimiz teknoloji ile müşterilerimizi yakından koruyo-
ruz. Amaçlı ve tehlikeli siber saldırılarda, ağınıza konumlandır-
dığınız cihazların kalitesi kadar ürünle birlikte size hizmet veren 
bilgi birikiminin yetkinliği de kritik önem taşıyor.   HARPP DDoS 
Mitigator ürününe bütünleşik olarak sunduğumuz, dünyada bir 
üreticinin verdiği ilk DDoS CERT izleme, ani müdahale ve yatış-
tırma hizmeti. Saldırı anında en etkin şekilde son kullanıcının 
yanında olabiliyoruz.

Pazara sürülen ürün ailelerimiz, global güvenlik pazarında yerini 
sağlamlaştırmaya başlamıştır. Ürünlerimiz dünyada bir ağ gü-
venlik geçidinin alabileceği en üst güvenlik seviyesi olan EAL4+ 
seviyesinde sertifikalandırılmış durumda. Bu sertifika dünyada 
sadece 12 ağ geçidi üreticisinde var ve bunlardan biri de Lab-
ris Networks. Ortak Kriterler (ISO/IEC 15408), 26 ülke tarafından 
kabul edilen dünyanın en kapsamlı güvenlik sertifikasyon süre-
cidir. 
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