
 

e-ticarette aradıkları güveni COMODO’da bulanların sayısı her geçen gün 
artıyor 

COMODO, dijital sertifika pazarında altı aydır  
lider!

Dijital sertifikasyon pazarında birinci sıraya yükseldiğini 
Şubat ayında duyuran COMODO, son altı ayda pazar payını 
daha da artırarak liderliğini sürdürdü 

İSTANBUL, 11 Ağustos 2015 - Türk mühendis ve girişimci Melih Abdulhayoğlu 
tarafından kurulmuş olan global siber güvenlik çözümleri öncüsü ve geliştiricisi 
COMODO, son altı ayda pazar payını daha da artırarak dünyanın bir numaralı “Dijital 
Sertifika Yetkilisi” konumunu güçlendirdiğini duyurdu. 

Bağımsız IT pazar araştırması şirketi olan w3techs.com'un aylık verilerine göre 

COMODO, SSL sertifika yetkilisi pazarında Ağustos ayında yakaladığı %36,6'lık 
pazar payı ile  %30,8 paya sahip en yakın rakibiyle arasındaki farkı daha da açtı. 

w3techs.com,  COMODO'nun Symantec'i geçerek dünyadaki bir numaralı dijital sertifika 
yetkilisi konumuna ulaştığını ve Internet tarihinde ilk defa yeni bir SSL sertifikası pazar 
liderinin ortaya çıktığını 2015 Şubat ayında (1).  yayımladığı verilerle duyurmuştu. 

w3techs.com'a göre en yüksek pazar payı verisi:   

 1 Mart 
Tarihindeki 
Pazar Payı

1 Nisan 
Tarihindeki 
Pazar Payı

1 Mayıs 
Tarihindeki 
Pazar Payı

1 Haziran 
Tarihindeki 
Pazar Payı

1 Temmuz 
Tarihindeki 
Pazar Payı

1 Ağustos 
Tarihindeki 
Pazar Payı

Comodo 34,0% 34,7% 35,3% 35,9% 36,4% 36,6%

Symante
c Group 

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



w3techs.com’un Web Siteleri İçin SSL Sertifika Yetkililerinin Kullanımı(2) pazar payı 
verileri, küresel ölçekte web teknolojisi kullanımı ve en çok takip edilen 10 milyon web 
sitesinin sertifika yetkililerinin izlenmesi sonucu hesaplanıyor. 

Comodo’nun bir numaralı konumunu koruduğu bu pazarda, bir web sitesinin kimliğinin 
doğrulanmasını ve sunucu üzerinden gönderilip alınan bilgilerin şifrelenmesini sağlayan 
SSL sertifikaları,  Sertifika Yetkilileri tarafından yönetiliyor ve veriliyor. 

(1) http://w3techs.com/blog/entry/comodo_has_become_the_most_widely_used_ssl_certificate_auth  
ority 

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

COMODO’yu Twitter'dan takip etmek için @ComodoNews

COMODO Hakkında 

Türk girişimci  Melih Abdulhayoğlu tarafından 1998 yılında kurulan COMODO, bugün 
dijital  sertifika  alanında  dünyanın  en  önemli  markası  durumundadır.  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. Türkiye’de teknoloji 
ekosistemi  kurmak  üzere  girişimlerde  bulunan  COMODO,  bu  kapsamda  ilk  Ar-Ge 
merkezini ODTÜ Teknokent’te açtı. COMODO, ODTÜ Enformatik Enstitüsü işbirliği ile 
Türkiye’nin  ilk  Siber  Güvenlik  ve  Savunma  AR-GE  Merkezi’ni  kurarak,  yerli  siber 
savunma teknolojilerinin üretimini sağlıyor.

http://w3techs.com/technologies/overview/ssl_certificate/all
http://w3techs.com/blog/entry/comodo_has_become_the_most_widely_used_ssl_certificate_authority
http://w3techs.com/blog/entry/comodo_has_become_the_most_widely_used_ssl_certificate_authority


COMODO’nun  müşterileri  arasında  NASA,  IBM,  New  York  Borsası,  Sony, 
Chase,  Michigan Üniversitesi gibi  seçkin  bankacılık,  finans,  eğitim  ve  devlet 

kurumları  ve  ABD  Başkanı  Barack  Obama ve  Cumhuriyetçi  Parti  adayı  Mitt 
Romney gibi siyasetçiler yer alıyor. 
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