
 

Otomatik SSL şifreleme etkinleştiriliyor  

Comodo ve cPanel güçlerini birleştiriyor  

 

COMODO, 12.12.2016 – Dünya genelinde 72 milyon aktif alan adı bulunan lider web hosting 

platformu cPanel A.Ş, web hosting ortaklarının web sitelerine otomatik SSL sertifikası çıkarmak için 

AutoSSL’i başlattı. AutoSSL; cPnanel ve WHM’in 60. Veya sonraki sürümlerini çalıştıran tüm 

müşteriler için erişilebilir durumda. Kasım’da 5.8 milyon sertifika müşterilere ulaştı.  

Sertifikalandırma ölçeğinin genişletilmesi ve günde 240.000 web sitesinin güvenli hale getirilmesi için 

cPanel, hali hazırda 38 milyonu aşkın tam tanımlanmış alan adını (FQDN) güvenli hale getiren, 

dünyanın en büyük sertifika sağlayıcısı (CA) Comodo’yu seçti.  

cPanel’in CEO’su J. Nick Koston, “Yazılımımıza herhangi bir ilave maliyet eklemeden Alan Onaylı 

(Domain Validated) cPanel sertifikaları yoluyla şifreleme sunuyoruz çünkü bizce internet güvenliği o 

kadar önemli” diye konuştu. “Hedefimiz, daha güvenli bir internetin oluşturulmasını sağlamak ve bu 

hedefe ulaşmak için mevcut müşterilerimizin hepsinin alan adlarında AutoSSL’yi etkinleştirmelerini 

istiyoruz” diyen Koston, cPanel ve WHM’nin 60. veya daha sonraki sürümlerini kullanmayanları da 

AutoSSL özelliğinden faydalanmaları için sağlayıcılarını değiştirmeleri veya sürümlerini yükseltmeleri 

yönünde teşvik ettiklerini dile getirdi.  

“Ateşle ve unut” 

AutoSSL;  cPanel ve WHM’nin 60. ve sonraki sürümlerine dahil olan bir otomasyon özelliği. 

Sunucudaki tüm web siteleri, oturum açma sayfaları ve uç noktalar için otomatik olarak, Alan Onaylı 

(DV) cPanel SSL sertifikaları buluyor ve dağıtıyor.  

AutoSSL web sitelerini korumanın yanı sıra, cPanel ve WHM’nin şifrelemeye ihtiyaç duyulan 

alanlarında SSL’yi etkinleştiriyor. Buna yönetici olarak oturum açmalar, e-postalar ve iç hizmetler de 

dahil. AutoSSL aynı zamanda süresi dolan sertifikaları da yeniliyor. Web siteleri için gizliliği, güvenliği 

ve güveni korumak artık “ateşle ve unut” prensibiyle mümkün oluyor.  

Comodo CA başkanı Michael Fowler, “Çevrim içi webin tamamen güvenli ve şifrelenmiş olması 

gerekir” derken, “Bu nedenle, cPanel ortaklığı sayesinde milyonlarca web sitesini güvenli hale 

getireceğimiz için büyük heyecan duyuyoruz” mesajı verdi.  

Comodo; Alan Onaylı (DV) sertifikalar ile şifreleme sunarak çevrim içi güven yaratıyor. Bunun yanında 

Kuruluş Onaylı (OV) ve Genişletilmiş Onaylama (EV) sertifikaları ile şifrelemenin yanında web sitesi 

sahiplerinin kimliğini doğrulama imkanı sağlıyor. Kullanıcıların, kendilerine ait şifreli bilgilerin kimlere 

gittiğini bilmeleri gerekiyor ki, bu nedenle kimlik doğrulamanın önemi çok büyüktür.  

cPanel hakkında 

cPanel A.Ş;  1997’den bu yana web hosting sektöründeki en güvenilir, kullanılması en kolay kontrol 

panelini sunuyor. Bu sağlam otomasyon yazılımı, işletmelerin daha önemli hususlara odaklanmasına 

imkan tanıyor, büyümelerini sağlıyor. Müşterilerin ve ortakların elde ettiği birinci sınıf destek ve 

zengin özellik seti, cPanel ve WHM’yi tercih edilen bir hosting platformu haline getiriyor. Ayrıntılı bilgi 

için http://cpanel.com adresini ziyaret edilebilir. 

http://cpanel.com/


cPanel’e dair son haberleri öğrenmek için http://news.cpanel.com/ adresini ziyaret ediniz. cPanel’i 

ayrıca Twitter @cPanel üzerinden takip edebilir ve LinkedIn ve Facebook üzerinden bağlantı 

kurabilirsiniz. 

 

Comodo Hakkında 

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://news.cpanel.com/
https://blog.comodo.com/
https://www.linkedin.com/company/comodo

