
 

 

 

 

COMODO Internet Güvenliği 10 kullanıma hazır: 

Şimdi İnternet Bankacılığı İşlemlerinizde ve Alışverişlerinizde Güçlü ve Kusursuz Koruma Sağlıyor 

 

COMODO, 18 OCAK 2017 -  Küresel düzeyde yenilikler üreten siber güvenlik çözümleri geliştiricisi ve 

dijital sertifikalarda dünya lideri Comodo,  Comodo Internet Security 10’u (CIS)  piyasaya sürdü. CIS 10, 

zararlı yazılımlara karşı güçlü bir kalkan sunacak şekilde geliştirildi. Bu benzersiz araç ‘Güvenli Alışveriş, 

Uygulamaların Engelini Kaldır ve Sanal Masaüstü’ gibi özellikler yoluyla tarayıcılar ve tüm uygulamalar 

için çevrimiçi bankacılık ve alışverişe yönelik olağanüstü güvenlik sağlıyor. Söz konusu özellikler çok 

çeşitli siber güvenlik ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde isteğe göre ayarlanabiliyor. 

 

 



Comodo’nun; kullanıcı dostu, güvenilir ve endüstri lideri default-deny (bilinmeyeni engelleyen) güvenlik 

yapısı, CIS’in ana unsuru olan kusursuz koruma özelliğini geliştiriyor ve yanlış pozitifleri tamamen yok 

edip sıfırıncı gün saldırılarını engelleyerek dosyaların yüzde 100’ünde güven sağlıyor. Güvenli alışveriş 

özelliği sayesinde kullanıcılar çevrimiçi bankacılık ve alışveriş sitelerini yüksek güvenlikli bir ortamda 

açabiliyor ve böylelikle bilgisayar korsanları veya zararlı yazılımlar tarafından hacklenemiyor, izlenemiyor 

veya görüntülenemiyor. Bu özellik; 

 Tarayıcınızdaki oturumları PC’deki diğer tüm süreçlerden izole ediyor 

 Tuş kaydedicilerin (key-logger) tuş vuruşlarını kaydetmesini engelliyor 

 Bilgisayarlarınıza uzaktan bağlantı yapılıyorsa sizi uyarıyor 

 Bilgisayar korsanlarının oturumlarınızdan ekran görüntüsü almalarını engelliyor 

 Sahte SSL sertifikalarını tespit ederek ortadaki-adam saldırılarını engelliyor 

 

Bu yeni sürümün bir diğer önemli özelliği ise ‘Uygulamaların Engelini Kaldır’ özelliği. Pek çok internet 

kullanıcısının tecrübe ettiği gibi, zaman zaman bir program çalıştırılmak istendiğinde güvenlik yazılımı bir 

bariyer koyar ve programı durdurur. Bu bir güvenlik duvarı veya anti-virüs olabilir ama eğer kullanıcılar o 

işleme devam etmek istediklerinden eminse ‘Uygulama Engelini Kaldır’ özelliği sayesinde programları 

hızla ve kolaylıkla onları engelleyen güvenlik bileşeninden kurtarabilirler.  

 

Bir diğer sevilen özellik ise, işletim sistemlerini sanallaştırma işlevine sahip Sanal Masaüstü özelliği. Bu 

özellik çocuklar ve diğer kullanıcılar için güvenli bir oyun alanı yaratıyor. Çocuklar oyun indirir veya 

uygulama çalıştırırken ve internette dolaşırken kolaylıkla virüs kapabilirler. Sanal Masaüstü özelliği 

sayesinde içeriği sıfırlamak ve böylelikle zararlı uygulama ve dosyaları yok etmek mümkün. Uygulamalar 

sanal bir ortamda çalışırken “sandbox” teknolojisinin yardımıyla cihaz kusursuz işleyecek ve zararlı 

uygulama veya dosyalar ile tüm tehditler sanal bir “hapishaneye” kapatılacaktır. 

 

CIS, doğası gereği ücretsiz bir üründür. Bütün özellikler sıfır maliyetle temin edilir. Kullanıcılar yalnızca 

tamamıyla isteğe bağlı hizmetler için ödeme yaparlar. Örneğin CIS Pro, canlı PC desteği sunabilir ve CIS 

Complete bulut yedekleme hizmeti sağlayabilir. 

Comodo’nun Mühendislikden Sorumlu Kıdemli Başkan yardımcısı Egemen Taş, “CIS’i geliştirirken 

basitliği, kullanım kolaylığını ve tutarlığı artırıp aynı zamanda Comodo’nun benzersiz otomatik tehdit 

önleme teknolojisi yoluyla kusursuz koruma yaratmaya odaklandık” dedi.  Taş, bu noktada Comodo’nun 



internette güvenliği herkese hak gören yaklaşımına da dikkat çekerken, “Güvenlik ve koruma, CIS’in 

mihenk taşları ama ürünümüzün erişilebilir olması da bizim için aynı derecede önemli. Güvenliğin bir lüks 

değil, hak olduğuna inanıyoruz ve tüm interneti her geçen gün daha da güvenilir kılmak yolunda adımlar 

atıyoruz” diye konuştu.  

ÜCRETSİZ Comodo Internet Güvenlik paketini indirmek için tıklayınız 

Ayrıntılı bilgi için Youtube üzerinden tanıtım videosunu izleyebilirsiniz:  

https://www.youtube.com/watch?v=sHVqA8iOuHM&feature=youtu.be 

 

 

 

Siber güvenlikte lider: COMODO  

COMODO, dijital alandaki kritik bilgileri koruyan siber güvenlik çözümleri konusunda küresel düzeyde 
yenilikler üretir. Dünyanın en büyük sertifika sağlayıcısı olarak benzersiz bir konuma sahip olan Comodo, 
bireylerden orta ölçekli firmalara ve dünyanın en büyük şirketlerine kadar geniş müşteri yelpazesi için ağ 
ve altyapıları doğrular, onaylar ve güvenli hale getirir. Comodo yenilikçi teknolojilerle sınır, iç ağ ve uç 
nokta güvenliği dahil olmak üzere eksiksiz, uçtan uca güvenlik çözümleri sağlar ve böylelikle hem bilinen 
hem de bilinmeyen, en gelişmiş kötü amaçlı yazılım tehditlerini çözer. Küresel merkez ofisi Clifton, New 
Jersey’de ve şube ofisleri Silikon Vadisi’nde bulunan Comodo’nun Çin, Hindistan, Filipinler, Romanya, 
Türkiye, Ukrayna ve Birleşik Krallık’ta uluslararası ofisleri bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için comodo.com 
adresini ziyaret ediniz. 
Comodo ve Comodo markası, Comodo Group A.Ş’nin veya bu firmanın ABD ve diğer ülkelerdeki 
iştiraklerinin ticari markalarıdır. Bunlar dışındaki isimler farklı taraflara ait ticari markalar olabilir. Comodo 
ticari marka ve patentlerinin güncel listesine comodo.com/repository adresinden ulaşılabilir. 
En güncel Comodo Haberlerini https://blog.comodo.com/ adresindeki Comodo blog sayfasından ve 
Twitter’da @ComodoNews adresinden öğrenebilirsiniz. 
LinkedIn üzerinden https://www.linkedin.com/company/comodo adresi yoluyla Comodo ile bağlantı 
kurabilirsiniz. 

http://download.comodo.com/cis/download/installs/5005/standalone/cispremium_installer.exe
https://www.youtube.com/watch?v=sHVqA8iOuHM&feature=youtu.be
https://blog.comodo.com/
https://www.linkedin.com/company/comodo

