
 

Türk girişimcinin bilişim sektöründeki küresel zaferi

COMODO KÜRESEL DİJİTAL SERTİFİKA 
PAZARI LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Dijital sertifika pazarındaki birincilik koltuğunu koruyan COMODO,  
Haziran ayında rakipleriyle arasındaki farkı biraz daha açarak liderliğini  
sürdürdü.

CLIFTON, NJ – 5 Haziran 2015 – Türk mühendis ve girişimci Melih Abdulhayoğlu 
tarafından kurulan, global bir siber güvenlik çözümleri öncüsü ve geliştiricisi olan 
Comodo, Haziran ayı başındaki küresel pazar payı sonuçlarına göre rakipleriyle 
arasındaki farkı biraz daha açarak Dijital Sertifika Otoritesi olarak, liderliğini 
sürdürdüğünü duyurdu.  

Bağımsız bir IT piyasa araştırma firması olan w3techs.com adlı kuruluşun Mayıs ayı 
sonu verilerine göre, Comodo, %35.9’luk pazar payı ile SSL sertifika otoritesi 
piyasasında bir numara olmayı sürdürdü ve %31.6 seviyesiyle tarihin en düşük 
seviyesine gerileyen Symantec firmasıyla arasındaki farkı biraz daha açtı.

w3techs.com, Comodo firmasının, en yakın rakibini geride bırakarak dünyadaki bir 
numaralı dijital sertifika yetkilisi haline geldiğini ve internet tarihinde ilk defa SSL 
sertifikası pazarındaki liderliğinin , el değiştirdiğini 2015 Şubat ayında duyurdu. (1).   

 1 Mart 
itibariyle 

Pazar Payı

1 Nisan 
itibariyle 
Pazar Payı
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Pazar Payı

1 Haziran 
itibariyle 
Pazar Payı

Comodo 34.0% 34.7% 35.3% 35.9%

Symantec 
Grubu 

33.1% 32.6% 32.2% 31.6%

The w3techs.com pazar payı verisi Usage of SSL Certificate Authorities for Websites(2) 

(Web Siteleri İçin SSL Sertifikası Yetkililerinin Kullanımı), bu verilere ulaşmak için 



küresel internet teknolojisi kullanımına odaklanarak, pazar payını hesaplamak amacıyla 
önde gelen 10 milyon web sitesinin sertifika yetkililerini izliyor.   

Bir web sitesinin kimliğini doğrulayan ve sunucu üzerinde gelip giden bilgileri şifreleyen 
SSL sertifikaları, Comodo kuruluşunun halen liderlik konumunu sürdürdüğü Sertifika 
Yetkilileri tarafından yönetiliyor ve düzenleniyor. 

Tüketiciler ve şirketler, internet yaşamlarının güvenliği konusunda, internet güvenliği 
ürünleri 85 milyondan fazla cihazda kurulu bulunan ve başarısı aldığı çeşitli ödüllerle 
kanıtlanmış olan Comodo kuruluşuna güveniyor ve Comodo tarafından korunan siteler 
üzerinden güvenle alışveriş yapıp işlemlerini gerçekleştiriyor. 

COMODO Hakkında

Her  bir  sayısal  işlemin özel  bir  güven ve güvenlik  katmanı  hak ettiği  ve gerektirdiği 
inancından  hareket  eden  COMODO siber  güvenlik  çözümleri  geliştirme  konusunda 
dünya çapında öncü bir kuruluştur. COMODO’nun SSL sertifikaları, antivirüs ve uç nokta 
güvenlik  liderliğinin  yanı  sıra  gerçek  koruma  teknolojisi  alanındaki  uzun  geçmişine 
güvenen  bireyler  ve  kurumlar,  en  kritik  bilgilerinin  kimlik  denetimi,  doğrulanması  ve 
güvenliğinin sağlanması için firmanın kendini kanıtlamış çözümlerini  tercih ediyor. Uç 
nokta, ağ ve mobil güvenliğinin yanı sıra kimlik ve erişim yönetimini de kapsayan veri 
koruması  sunan  COMODO’nun  kendisine  ait  teknolojileri  günümüzdeki  kötü  niyetli 
yazılım ve siber saldırı sorunlarının çözülmesini sağlıyor. Binlerce kurumsal müşterinin 
online  işlemlerinin  güvenliğini  sağlayan  ve  85  milyon  üzerinde  masaüstü  güvenlik 
yazılım  yüklemesine  sahip  COMODO  “Creating  Trust  Online®”  (COMODO  Online 
Güven Sağlar) mottosu ile hareket ediyor. Merkezi ABD Clifton, New Jersey’de bulunan 
COMODO’nun  Çin,  Hindistan,  Filipinler,  Romanya,  Türkiye,  Ukrayna  ve  Birleşik 
Krallık’ta  ofisleri  bulunuyor.  Daha  detaylı  bilgi  için  comodo.com  adresini  ziyaret 
edebilirsiniz.   

COMODO ve COMODO markası COMODO Group Inc.’nin veya ABD’deki ya da diğer 
ülkelerdeki  bağlı  şirketlerinin  ticari  markalarıdır.  Diğer  isimler  ilgili  firmaların  ticari 
markaları  olabilir.  COMODO  ticari  markalarının  ve  patentlerinin  güncel  listesi 
comodo.com/repository adresinde mevcuttur. 
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