
Sanal alışveriş ve e-ticaret güvenliğinde Türk girişimcinin büyük başarısı

Tüketiciler en çok COMODO tarafından 
korunan web sitelerine güveniyor 

Dünya çapında yapılan kamuoyu araştırmasına göre, sanal 
alışverişte tüketiciler en çok Türk mühendis Melih 
Abdulhayoğlu’nun kurduğu COMODO firmasının mührünü 
taşıyan sitelere güveniyor. 

CLIFTON, New Jersey, 24 Mart 2015 – Küresel ölçekte siber güvenlik 
çözümleri geliştiren Comodo Firması,  son araştırma sonuçlarına göre sanal alışveriş 
ve ticari faaliyetler konusunda dünyada en çok güvenilen site mührünün Comodo 
olduğunu duyurdu. 

Comodo tarafından SurveyMonkey.com’da yaptırılan araştırma, dünya çapında 
herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirildi. Araştırma, Better Business Bureau 
Accredited, Geotrust, McAfee, Norton, Thawte, TRUSTe ve Trustwave gibi 
Comodo’nun doğrudan ve dolaylı tüm rakiplerine de açık şekilde ve küresel ölçekte 
yürütüldü.

COMODO’nun kurucusu ve CEO’su Melih Abdulhayoğlu “Comodo’nun şaşırtıcı  
derecede sadık takipçileri var çünkü müşterilerimize güvenlikle ilgili en kritik 
kaygılarını giderecek, kullanımı kolay araçlar sunuyoruz. Comodo teknolojisi  
kullanıldığında ve müşteriler Comodo mührünü gördüklerinde, e-ticaret sırasında 
kredi kartı bilgilerini ve diğer finansal bilgilerini paylaşırken kendilerini güvende 
hissediyorlar. Bu açık araştırmanın sonuçları, müşterilerin diğer markaların tümünden 
daha çok Comodo’ya güvendiğini gösteriyor.”  dedi.

27 Şubat 2015 – 15 Mart 2015 tarihleri arasında yürütülen araştırmada, toplam 
24.409 kişi “Sanal alışveriş ve e-ticaret sırasında en çok hangi güvenlik mührüne 
güveniyorsunuz?” sorusunu cevapladı. Cevapların dağılımı şu şekilde: 

• Comodo: % 85,17 
• Norton (Verisign): %5,74
• Better Business Bureau Accredited Business: % 2,86
• McAfee: % 2,72 
• TRUSTe: % 1,95 



• Thawte: % 1,04 
• Geotrust: % 0,38 
• TrustWave: % 0,16 

Araştırma sonuçlarının ayrıntılarına https://www.surveymonkey.com/results/SM-
Q85QCFS7/ linkinden ulaşılabilir.

Comodo’yu Twitter üzerinden de takip edebilirsiniz: @ComodoComms ve 
@Comodo_SSL

COMODO Hakkında

Türk girişimci Melih Abdulhayoğlu tarafından 1998 yılında her bir dijital işlemin 
benzersiz bir güvenlik ve koruma kalkanını hak ettiği inancı ile kurulan COMODO, 
küresel ölçekte siber güvenlik çözümleri geliştirmektedir. Bireysel ve kurumsal 
müşterileri, en kritik bilgilerin doğrulanması ve güvenliği konusunda, SSL sertifikaları 
alanındaki derin deneyimleri ile anti-virüs ve uç-nokta güvenliği alanlarında lider olan 
COMODO’ya ve başarısı kanıtlanmış çözümlerine güveniyor. 

Bugün 200 bin işletmede 25 milyon kullanıcının internet güvenliğini sağlayan 
COMODO, 1.000'in üzerinde çalışanı, ABD’deki merkezinin yanı sıra Çin, Hindistan, 
Filipinler, Romanya, Ukrayna, Birleşik Krallık ve Türkiye’de yerleşik ofisleri ile 100’ün 
üzerinde ülkede müşterilerine sanal güvenlik çözümleri sunuyor. 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. 

Türkiye’de teknoloji ekosistemi kurmak üzere girişimlerde bulunan COMODO, bu 
kapsamda ODTÜ ile işbirliği içerisindedir. Bu ekosistemle Türkiye’de patent yaratıp, 
dünyaya Türk teknolojisini kullandırmanın amacıyla hareket ediyor. 

Bu kapsamda ilk AR-GE merkezini ODTÜ Teknokent’te açan COMODO, ODTÜ 
Enformatik Enstitüsü işbirliği ile Türkiye’nin ilk Siber Güvenlik ve Savunma AR-GE 
Merkezi’ni kurarak, yerli siber savunma teknolojilerinin üretimini sağlamayı hedefliyor.
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