TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ, “BİLİŞİM 2015 HİZMET ÖDÜLLERİ” DAĞITILDI

‘Yılın Yenilikçi Projesi’ ödülü COMODO’nun

Türkiye Bilişim Derneği, “Bilişim 2015 Hizmet Ödülleri” sahiplerini
buldu.
Siber güvenlikte dünya markası COMODO “Yılın Yenilikçi
Projesi” ödülünü aldı.
Türkiye’nin en prestijli bilişim ödülleri organizasyonu Ankara’da gerçekleştirildi. Türkiye
Bilişim Derneği tarafından düzenlenen, “Bilişim 2015 Hizmet Ödülleri” ATO Congresium’da
düzenlenen gecede sahiplerine verildi. Siber güvenlik çözümlerinin geliştirilmesi ve
inovasyonu konusunda global marka COMODO da gecenin yıldızlarından biri oldu. COMODO,
Türkiye Bilişim Derneği Yılın Yenilikçi Projesi Ödülü’ne layık görüldü.
Comodo adına ödülü Başkan Yardımcısı Erdem Eriş aldı. Eriş, büyük gurur yaşadıklarını
vurgulayarak şöyle konuştu: “Türkiye Bilişim Derneği’nden ödül almak bizim için çok
memnuniyet verici. Türkiye’de siber güvenlik alanında en büyük Ar-Ge yatırımına sahip siber
güvenlik firması olan COMODO firmaların uçtan uca güvenliğini sağlayacak çözümler üretiyor.
Geliştirdiği önleme teknolojisi sayesinde Crypto Locker zararlı yazılımını engelleyebilen ve
günde 50.000’den fazla zararlı yazılımın üretildiği bir ortamda “VIRÜSSÜZLÜK GARANTİSİ
veren yenilikçi ürünler geliştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Çalışmalarımızın devamı
gelecek.”
“Küresel marka”
Bugün 600 binin üzerinde kurumsal kullanıcısı buluna COMODO’nun 85 milyondan fazla
masaüstü bilgisayarda kurulu durumda olduğunu hatırlatan Erdem Eriş, “Gerçek anlamda
küresel bir marka olan COMODO son 2 yıldır Türkiye’ye de yatırım yaptı. ODTÜ ve Yıldız Teknik
Üniversitesi bünyesinde 2 AR-GE merkezi kurdu. Türkiye, Almanya’nın da içinde bulunduğu
birçok ülkeye yüksek teknoloji ihraç ediyor. Biz Türkiye’yi çok daha ileri noktalara taşımaya
kararlıyız” dedi.
Bu yılki ödüller; Yılın Projesi (Kamu), Yılın Projesi (Özel), Mobil Uygulama Projesi(Kamu),
Mobil Uygulama Projesi(Özel), Eğitim Projeleri, Büyük Veri Projesi, Yenilikçi Projeler Ödülü
olmak üzere 7 kategoride dağıtıldı. Comodo’yla birlikte Ekin Teknoloji, Tela Teknik ve Netaş
firmaları da “Yenilikçi Proje” ödülü aldı.
Bilişim 2015 Hizmet Ödülleri’nin yanı sıra Bilişimde Yıldönümü Yaşayanlar ve Yaşatanlar ve
Bilimkurgu Öykü Yarışması Ödülleri de sahiplerini buldu.

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.

