
  
  

Comodo, Dijital Sertifika Otoritesi olarak Dünya 
Birinciliği ile Piyasada Liderliğini Koruyor  

SSL piyasasındaki birinciliğini tüm rakipleri karşısında koruyan 
Comodo, üst üste dokuz ay boyunca pazar payında liderliğini 

sürdürmeyi başardı 

CLIFTON, NJ – 6 Kasım 2015 – Siber güvenlik çözümlerinin geliştirilmesi ve inovasyonu 
konusunda global bir şirket olan Comodo, dokuz ay üst üste dünyanın bir numaralı Dijital 
Sertifika otoritesi olarak şirketin global pazar payındaki liderlik konumunu yükselttiğini 
açıkladı.  

Bağımsız bir BT piyasa araştırmaları şirketi olan “w3techs.com” tarafından Ekim ayı için 
yayımlanan(1) aylık verilere göre, Comodo şirketi SSL sertifika otoritesi piyasasının 
yüzde39,1'ini yakaladı. Comodo en yakın rakibi Symantec ile arasındaki mesafeyi daha da 
arttırırken, Symantec'in pazar payı yüzde29,9’a geriledi.   

Bu yıl Şubat ayı ortasında “w3techs.com” tarafından yayımlanan(2) veriler,  Comodo'nun 
Symantec Group'u geride bırakarak dünyanın bir numaralı dijital sertifika otoritesi haline 
geldiğini gösteriyor. Böylece internet tarihinde ilk kez SSL sertifikası alanında pazar payı 
açısından bir numaraya yeni bir lider oturmuş oldu. 

SSL Sertifika otoritesi olarak pazar payını elinde tutan ilk üç isim ve ilgili veriler 
w3techs.com'a göre şöyle:    

w3techs.com Web Siteleri için SSL Sertifika Otoritelerinin Kullanımı(1) pazar payı verileri 
küresel web teknolojileri kullanımına odaklanıyor ve pazar payını hesaplamak için, en çok 
ziyaretçi alan ilk 10 milyon web sitesinin sertifika otoritelerini izliyor. 
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Comodo  %34,0 %34,7 %35,3 %35,9 %36,4 %36,6 %36,6 %37,1 %39,1

Symantec 
Group

%33,1 %32,6 %32,2 %31,6 %31,2 %30,8 %30,6 %30,2 %29,9

Go Daddy 
Group

%13,8 %14,1 %14,0 %13,9 %13,8 %13,6 %13,4 %13,3 %13,2



Bir web sitesinin kimliğini doğrulayan ve sunucu üzerinden alınan ve gönderilen bilgileri 
kriptolayan SSL sertifikaları Seritifika Otoriteleri tarafından yönetilip veriliyor. Comodo ise bu 
alanda birinciliğini koruyor.  

Ödüllü İnternet güvenlik ürünlerinin 85 milyondan fazla kurulumu bulunan Comodo'ya 
tüketiciler ve işletmeler İnternet deneyimlerini koruması için güveniyor ve Comodo tarafından 
korunan sitelerden alışveriş ve işlemlerini güvenle yapıyor.    

Comodo Hakkında  

Siber güvenlik çözümleri geliştirme ve inovasyonu konusunda global bir şirket olan Comodo, 
her dijital işlemin özel bir güven ve güvenlik katmanını hak ettiği ve gerektirdiği inancı 
temelinde kurulmuştur.  SSL sertifikaları, antivirüs ve uç nokta güvenliği çözümlerinde lider 
olarak sahip olduğu deneyimler ve gerçek önleme teknolojisine sahip tek şirket olması 
sayesinde, hem bireyler hem de işletmeler en önemli bilgilerini doğrulatmak, onaylatmak ve 
güvenlik altına almak için Comodo'nun sunduğu kanıtlanmış çözümlere güveniyor.  Uç nokta, 
ağ ve mobil güvenliğini kapsayan veri korumasıyla, ayrıca kimlik ve erişim yönetimiyle, 
Comodo'nun tescilli teknolojileri günümüzün siber saldırı ve kötü amaçlı yazılım (malware) 
tehditlerinin ortadan kaldırılmasına yardımcı oluyor. Binlerce işletme için çevrim içi (online) 
işlemlerin güvenli olmasını sağlayan Comodo, 85 milyondan fazla masaüstü güvenlik yazılımı 
kurulumuyla Online Güven Yaratıyor.  ABD'deki genel merkezi Clifton, New Jersey'de bulunan 
Comodo'nun ayrıca Çin, Hindistan, Filipinler, Romanya, Türkiye, Ukrayna ve İngiltere'de de 
ofisleri bulunuyor.  Daha fazla bilgi için lütfen www.comodo.com adresini ziyaret edin.    

Comodo ve Comodo markası, ABD'de ve diğer ülkelerde Comodo Group Inc. veya iştiraklerinin 
ticari markalarıdır.  Diğer isimler ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.  Comodo ticari 
markalarının ve patentlerinin güncel listesi comodo.com/repository adresinde mevcuttur.  

#  #  # 

(1) http://w3techs.com/technologies/overview/ssl_certificate/all  

(2) http://w3techs.com/blog/entry/
comodo_has_become_the_most_widely_used_ssl_certificate_authority  

Daha fazla bilgi almak için, medya mensupları ve analistler aşağıdaki ilgililerle temasa 
geçebilir: 

Banu Buyurgan  
GTC İletişim Danışmanlığı 
+90 312 447 00 20 

banu.buyurgan@gtc.com.tr 

http://www.comodo.com
http://w3techs.com/technologies/overview/ssl_certificate/all
http://w3techs.com/blog/entry/comodo_has_become_the_most_widely_used_ssl_certificate_authority
mailto:banu.buyurgan@gtc.com.tr

