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Natek Erişim Kontrol Sistemi, ilk milli 

bilişim güvenliği yazılımı paketi

Yabancı ürünlerin etkin olduğu bilgi ve bilişim altyapısı güvenliği 
pazarında,  uçtan uca özgün yazılım paketi ile çözümler geliştiren 
Natek, 50 Milyon TL’den fazla ithalatın önüne geçildiğini düşünüyor.  

Güvenlik yönetim yazılımları alanında 
çözümler sunan Natek Bilişim, 
Bilgisayar, Eğitim, Danışmanlık Tic. 
San. Ltd. Şti. yetkilileri de Hacettepe 
Üniversitesi Teknokent’te geliştirdikleri 
Natek Erişim Kontrol Sistemi hakkında 
bilgi sunarak Dosya sayfalarımıza 
katıldı.  Bilişim sektöründe büyük 
önem taşıyan ISO 27001 standardının 
kurumlarda uygulandığı büyük ölçekli 
projelerde çalışan, bilişim güvenliği veya 
IT Hizmet Yönetimi (ITIL) alanlarına ilgi 
duyan,  ISO 27001 standardına uygun 
ürün tasarlayan ve kurulumunu 
gerçekleştiren Natek 
Bilişim, ilgili standartlara 
ilişkin danışmanlık 
veriyor, işletim 
sistemleri yönetimi, ağ 
yönetim yazılımları, 
veritabanı sistemleri 
yönetim ve tasarımı 
alanlarında faaliyet 
gösteriyor. 
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- Geliştirdiğiniz proje, hangi 
ihtiyacı karşılamak için, 
kim tarafından ne zaman 
geliştirildi/başlatıldı? Tam 
olarak adı, amacı ve hedefiniz 
neydi? Bütçe/maliyeti 
nedir? Amaç ve hedefinize 
ulaşabildiniz mi? Proje 
kapsamında neler yapıldı,  şu 
anda hangi aşama? Geliştirilen 
çözüm/ürün, piyasada satışa 
sunuldu mu, ne kadar/kaç tane 
satıldı? Nasıl bir katma değer 
yaratıldı?

-Yazılımlar, 2004 yılında Natek 
Bilişim tarafından geliştirilmeye 
başlandı.  Yazılım, ilgili yıllarda uçtan 
uca denetim sağlayan bir güvenlik 
yönetim çözümünün dünya pazarında 
yer almadığı gözlemi üzerine 
geliştirildi.  Ortaklar, 2011 yılı sonu 
itibariyle 10 farklı yazılımı ticarileştirdi. 
Yazılımlar, mimari olarak benzersiz 
bir yapıya sahip. Dünya pazarında 
zaten geliştirilen bir ürünü yeniden 
geliştirmek yerine, özgün ürünler 
geliştirmek tercih edildi. 80’den fazla 
kurum ile projeler gerçekleştirildi. 
60 kadar kurum, NATEK ürünlerini 
kullanıyor. Referansların önemli 
bir kısmı, büyük ölçeğe sahip kamu 
kurumları. 100 binden fazla lisans 
satıldı. Lisans gelirleri, 20 Milyon TL’yi 
geçti.  Geliştirilen yazılımların paket 
ürün olması nedeniyle büyük bir ihracat 
potansiyeli bulunuyor.
  
- Aldığınız bir ödül var mı? 
Projenizin içeriği, yarattığı 
katma değer, farklılığı-
özelliği-önemi, topluma katkısı 
ve kazandırdıklarını açıklar 
mısınız?
 
- TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek 
Programları Başkanlığı’ndan (TEYDEB), 
dört farklı proje için teknik destek 

-Ülkemizde son 10 yılda, önemli bir ekonomik 
kalkınma gerçekleşti ve bunun sonucunda 
kurulan yeni firmaların sayısında önemli 
artışlar yaşandı. Teknoloji firmalarına 
sağlanan desteklerde önemli artışlar oldu. 
Bu olumlu adımlar ile bilişim sektöründe 
de önemli gelişmeler görülüyor, girişimci 
firmaların miktarında artış olduğu gözleniyor. 
Fakat inovasyon alanında bir sıçrama 
yaşanabilmesi için sadece ekonomik büyüme 
yeterli değil. İnovasyonun kaynağı insandır. 

alındı. 50 Milyon TL’den fazla ithalatın 
önüne geçildiğini hesaplıyoruz.  
Yabancı ürünlerin çok etkin olduğu 
kurumsal pazarda ilk kez milli bir 
paket ürün bu kadar yaygınlaşmış 
durumda. Bilgi güvenliğinin öneminin 
artması ve bu alanda milli ürünlerin 
yaygınlaşması büyük stratejik önem 
taşıyor.  Bilginin korunması, bilişim 
altyapısında güvenliğin sağlanmasına 
tamamen bağımlı hal geldi. Bu alanda 
milli ürünlerin geliştirilmesi ile 
maliyetler düşmekte, gereksinimler 
daha hızlı karşılanabilmekte, önemli 
bir istihdam artışı sağlanmakta 
ve önemli bir ihracat potansiyeli 
kazanılmaktadır.
 
- Projeniz için kullanılan 
donanım/yazılım ve görevli 
elemanlara ilişkin bilgi verir 
misiniz? Proje kapsamında 
kaç kişi görev yapıyor?

-Yazılım ekibi, 60 kişiden oluşuyor. 
Ürün teknik desteği ise 30 kişiden 
oluşan bir teknik ekip tarafından 
veriliyor.
 
- Ülkemizin “İnovasyon” 
alandaki mevcut durumu 
ve eksiklikleri konusundaki 
görüşlerinizi alabilir miyiz? 
İnovasyon projelerinin 
geliştirilip uluslar arası 
arenada pay alabilmesinin 
önündeki engeller nelerdir? 
Bu engellerin kalkması için 
neler yapılmalı?  Çözüm 
önerileriniz, Hükümet’ten 
beklentileriniz nelerdir? Bu 
alanda farkındalık yaratmak 
adına neler yapılabilir? 
Sizce, ülkemizin gelecekte 
bu konuda dünyaya öncülük 
yapacağı fırsatlar var mı? 
Bunları açıklayabilir misiniz?

Eğitim politikalarının ülkemizde gözden 
geçirilmesi büyük önem taşıyor. Üstün 
zekâlı insanların belirlenmesi,  bu insanların 
daha hızlı bir eğitim sürecinden sonra hızlı 
bir şekilde iş hayatına girebilmesi büyük 
önem kazanıyor. İnovasyonun gelişmesi 
doğrudan ekonomik kalkınmaya bağımlı. 
Destek mekanizmaları daha etkin hale 
getirilip miktarı arttırılmalı. Ayrıca etkinliğin 
sağlanması için de doğru bir denetim ve 
kontrol mekanizmasının kurulması önemlidir.
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