
SÖYLEŞİ2014 HAZİRAN40 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 41

Comodo CEO’su 
Melih Abdülhayoğlu:

Maalesef 
Türkiye’de 
teknoloj i 
ekosistemi 
yok
Üniversite, devlet ve özel sektörün birlikte 
çalışıp bir ekosistem yaratması gerektiğini 
vurgulayan Abdülhayoğlu,  ODTÜ işbirliğiyle 
kurdukları Siber Güvenlik ve Savunma 
Ar-Ge Merkezi’nde öz kaynakları kullanma 
ve ulusal ürünlerin üretimini sağlamayı 
hedeflediklerini belirtti. Abdülhayoğlu,  
parlak beyinlerin Türkiye’de kalması için 
uğraştıklarını söyledi.

Fatma Ağaç

Antakya’da doğup liseye kadar Türkiye’de okuyan Melih 
Abdülhayoğlu, İngiltere’de Bradford Üniversitesi 
Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 
1998 yılında kurduğu Comodo, Amerika başkanlık 

seçimlerinde Demokrat Parti adayı Barack Obama ile 
Cumhuriyetçi Parti adayı Mitt Romney’in dijital güvenliğini 
sağladı. Müşterileri arasında NASA da bulunuyor. 100’ün üzerinde 
ülkede bireysel kullanıcıların taleplerine yanıt veren Comodo, 
kurumsal kullanım açısından da 200 bin işletmede 25 milyon 
kullanıcının İnternet güvenliğini sağlıyor ve 1000’in üzerinde 
çalışanı var. 
Dünyaya beyin göçünün en iyi örneklerinden birisi olan 
Abdülhayoğlu, Türkiye’de parlak beyinlerin kalabilmesi için 
şartların henüz uygun olmadığını söyledi. Comodo CEO’su 
Abdülhayoğlu, mevcut şartların oluşabilmesi için üniversite, 
devlet ve özel sektörün birlikte çalışıp bir ekosistem yaratması 
gerektiğini vurguladı.
Üniversite 2’nci sınıfta klavyelerle ilgili yaptığı bir icat 5 bin 
sterlinlik ödüle layık görülen Abdülhayoğlu, daha sonra bu 
icadının patentini de aldı. Tüm objelerin birbirleri ve çevreleriyle 
İnternet aracılığı ile iletişim sağlayacağını çok önceden öngörerek 
bu durumun yaratacağı olası güvenlik sorunlarının önlenmesi için 
dijital sertifikasyona ihtiyaç duyulacağını belirleyen Abdülhayoğlu,  
SSL ve dijital sertifikalar üzerine çalışmalar yapıyor. 
“Türkiye’de parlak beyinler, maddi imkânlar, teknoloji pazarı, 
her şey var. Ama maalesef teknoloji ekosistemi yok” diyen 
Abdülhayoğlu, üniversite, devlet ve özel sektörün birlikte 
çalışıp bir ekosistem yaratması gerektiğine dikkat çekti. Bu 
amaçla ODTÜ Enformatik Enstitüsü ile geliştirdikleri proje 
kapsamında Türkiye’nin ilk Siber Güvenlik ve Savunma Ar-Ge 
Merkezi’ni kurduklarını, merkezin savunma sanayinin bilişim 
teknolojilerinde öz kaynakları kullanma ve ulusal ürünlerin 
üretimini sağlamayı hedeflediğinin altını çizdi. 
Türkiye’den çıkan girişimci sayısının yeterli olmadığını söyleyen 
Abdülhayoğlu,  sistemin yaratıcı ve yenilikçi projelere sahip 
girişimcileri daha fazla desteklemesi gerektiğine inanıyor.
Abdülhayoğlu, kullanıcı memnuniyetini maksimumda tutarken 
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pazar paylarını genişletmeyi, ülkelerde teknokent ya da farklı yapılanmalar aracılığıyla küresel 
girişimciliğe destek olmayı hedeflediklerini kaydetti. Abdülhayoğlu, Comodo’nun ayrıca sosyal 
mecralarda kişisel İnternet güvenliği ile ilgili çok önemli projeler üzerinde çalıştığını belirtti. 
Abdülhayoğlu, BİLİŞİM Dergisi’nin sorularını yanıtladı:

-Türkiye’den dünyaya açılan “beyin göçünün” 
en iyi örneklerinden birisiniz? Bu konudaki 
düşüncenizi öğrenmek istiyoruz. Türkiye dünyaya 
beyin gücü ihraç etmeli mi sizce. Ya da bunlar 
Türkiye’de mi kalmalı? Türkiye’de kalmaları 
halinde uluslar arası düzeyde bir başarıyı 
yakalayabilmeleri mümkün mü?

-Türkiye’de parlak beyinlerin kalabilmesi için 
şartlar maalesef henüz uygun değil. Mevcut 
şartların oluşabilmesi için hep bahsettiğimiz 
Üniversite, devlet ve özel sektörün beraber çalışıp 
bir ekosistem yaratması lazım. Bizde bu ekosistem 
için çalışıyoruz ve parlak beyinlerin Türkiye’de 
kalması için uğraşıyoruz.

-Özgeçmişinizden bahseder misiniz, kendinizi 
anlatır mısınız? Comodo’nun doğuş hikayesini 
aktarır mısınız? Neden isim Comodo?

-Antakya doğumluyum. İlkokul, ortaokul ve 
lise eğitimimi Türkiye’de tamamladıktan sonra 

üniversiteyi okumaya 
İngiltere’ye gittim ve Bradford 
Üniversitesi Elektronik 
Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldum. 
Üniversite 2’nci sınıfta 
klavyelerle ilgili yaptığım 
bir icat 5 bin sterlinlik 
ödüle layık görüldü ve bu 
icadın daha sonra patentini 
de aldım.  Tüm objelerin 
birbirleriyle ve çevreleriyle 
İnternet aracılığı ile iletişim 
sağlayacağını çok önceden 
öngörerek bu durumun 
farklı güvenlik sorunları 
yaratacağı sonucuna 
vardım ve olası güvenlik 
sorunlarının önlenmesi için 
dijital sertifikasyona ihtiyaç 
duyulacağı düşüncesiyle 
SSL ve dijital sertifikalar 

üzerine çalışmalarımı sürdürdüm. Bu çalışmaların 
sonucunda 1998 yılında Comodo’yu kurdum.

Comodo ismini tercih etmemizin sebebini ise şöyle 
açıklayayım: Komodo ejderi, stratejiyle hareket 
eden bir hayvandır. Avını ısırır, bulaştırdığı bakteri 
avın vücuduna girince, iki üç gün takip eder. Sonra 
yer. İngilizce’de K ile yazılır ama computer ve 
communication (iletişim) ile birleşmesi için ben 
onu C ile yazdım. Bizim iş modelimiz de böyle. 
Rakiplerimizi ısırıyoruz ve bekliyoruz, yavaş yavaş 
ölüyorlar.

-Comodo’nun uluslar arası piyasadaki yerinden 
söz eder misiniz? Dünyanın en büyük ikinci 
İnternet güvenlik şirketi olduğu belirtilen Comodo 
nasıl bir şirket?
-Comodo bugün dünyanın farklı noktalarında yer 
alan 100’ün üzerinde ülkede bireysel kullanıcıların 
taleplerine cevap verebiliyor. Kurumsal kullanım 
açısından da şu an 200 bin işletmede 25 milyon 

kullanıcının İnternet güvenliğini sağlıyoruz. 1000’in 
üzerinde çalışanımız var. 
Müşterilerimiz arasında NASA, IBM, New York 
Borsası, Sony, Chase, Michigan Üniversitesi 
gibi seçkin bankacılık, finans, eğitim ve devlet 
kurumları bulunuyor. 
Amerika başkanlık 
seçimleri zamanında 
Başkan Barack Obama ve 
Cumhuriyetçi Parti adayı 
Mitt Romney’in dijital 
güvenliğini de sağladık.

-1000 kişiye istihdam 
sağlayan, her yıl yüzde 
50 oranında büyüyen ve 
dünyanın beş değişik 
ülkesinde ofisi bulunan 
Comodo’nun geleceğe 
ilişkin hedefleri neler? 
Neden en son Türkiye’ye 
geldiniz?

-Şirketimiz bundan 
böyle de gerek bireysel 
kullanıcılara gerekse de 
kurumlara üst seviyede 
güvenlik teknolojileri 
üretmeye devam edecek. 
Kullanıcı memnuniyetini 
maksimumda tutarken 
pazar payımızı 
genişletmeyi, ülkelerde 
teknokent ya da farklı 
yapılanmalar aracılığıyla 
küresel girişimciliğe 
destek olmayı 
hedefliyoruz. Ayrıca 
hepimizin içinde yer 
aldığı sosyal mecralarda 
kişisel İnternet güvenliği 
ile ilgili çok önemli 
projeler üzerinde 
çalışıyoruz.
Türkiye’ye en son 
gelmemizin nedeni ise 
burada ki sistemin henüz 
oturmamış olmasıydı. 
Türkiye’de parlak 
beyinler, maddi imkânlar, 

teknoloji pazarı, her şey var. Ama maalesef 
teknoloji ekosistemi yok. Üniversite, devlet ve özel 
sektörün beraber çalışıp bir ekosistem yaratması 
lazım. Biz bunun için ilk adımı ODTÜ işbirliği ile 
atmış bulunmaktayız.
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-Türkiye’nin ilk “Siber Güvenlik ve Savunma 
Merkezi”, ODTÜ Enformatik Enstitüsü ve 
Comodo işbirliğinde kuruldu. Siber Güvenlik ve 
Savunma Ar-Ge Merkezi, Türkiye’yi gelecek 10 
yıla hazırlayacak deniliyor? Türkiye’ye ilişkin 
beklentileriniz neler?  

-Evet, ODTÜ Enformatik Enstitüsü ile 
geliştirdiğimiz proje kapsamında Türkiye’nin 
ilk Siber Güvenlik ve Savunma Ar-Ge 
Merkezi’ni kurduk. Yakın gelecekte savunma 
sanayinde en gelişmiş 10 ülke arasında olmayı 
hedefleyen Türkiye’nin, savunma sanayi bilişim 
teknolojilerinde öz kaynaklarını kullanması adına, 
ODTÜ Teknokent içerisinde kurulan merkez, 
Türkiye’deki siber güvenlik çalışmalarına büyük 
katkı sağlayacak. Hedefimiz bu alanda ulusal 
ürünlerin üretimini sağlamak.

Açıkçası bir Türk girişimci olarak Türkiye’den 
çıkan girişimci sayısının yeterli olduğunu 
düşünmüyorum. Türkiye’deki sistemin bu tür 
yaratıcı, yenilikçi projelere sahip girişimcileri 
daha fazla desteklemesi gerektiğine inanıyorum. 
Zaten ODTÜ Teknokent içerisinde yer alan 
Comodo üssünün en büyük amacı burada bulunan 
girişimcilere destek olabilmek. Beklentilerimiz ve 
inancımız bu yönde…

- Anti virüs pazarında Norton, Panda, McAfee, 
TrendMicro, Kaspersky gibi şirketlerin aksine 
İnternet kullanıcılarına bedava anti virüs yazılım 
programı Comodo’yu veriyorsunuz? Comodo 
gelirini kimlerden, nasıl sağlıyor? 

-Daha önce de dediğim gibi, benim insanları 
koruma içgüdüm DNA’dadır. Güvenlik kesinlikle 
bir lüks olamaz. Güvenlik parası veremeyebilecek 
çok insan vardır. Onların da güvenliğe hakkı vardır. 
Onları korumak bizim görevimizdir. 

Gelirimizi kurumsal firmalardan sağlamaktayız.

-İnternetin güvenliği sağlanmadan başarılı bir iş 
kurmanın mümkün olmadığını savunuyorsunuz. 
Konuyu detaylandırabilir misiniz?

-Evet gün geçtikçe bu düşüncemde haklı 
olduğumu da görmekteyim. Küresel piyasalarda 
yer almak isteyen güçlü ve başarılı bir iş için 

İnternet şirketlerin vazgeçilmezi fakat 
İnternet’te güvenliğin sağlanmaması 
şirketin tüm itibarını sarsarak uluslararası 
çapta hayal kırıklığı yaratabilir bu nedenle 
siber güvenlik şirketler için çok mühim bir 
nokta.

-“Yılda 100-200 patent alıyoruz hedefimiz 
bunu 1000’e çıkarmak” demişsiniz. Bunu 
nasıl gerçekleştireceksiniz?

-Bizim için icat yapmak, çözüm bulmak 
demektir. Fakat önce sorunu bilmek 
gerekiyor ki çözüm üretilebilsin. 
Şirketimiz büyüdükçe daha fazla sorun 
çözeceğimizden patent sayımız her geçen 
gün artacak.

-Sosyal sorumluluk projelerine bakışınız 
nedir? Hangi sosyal sorumluluk 
projelerinde yer aldınız ya da almak 
istersiniz?

-Tabiki her türlü sosyal sorumluluk 
projesini destekliyoruz. Önümüzdeki 
dönemlerde projelerimiz içerisinde yer 
alan sosyal sorumluluk projelerini zamanı 
geldiğinde sizlerle paylaşacağız. 

-Bize aktarmak istediğiniz başka 
paylaşımlarınız var mı? 

-Konuşmamızın başında da dile getirdiğim 
üzere Türkiye’deki teknoloji ekosisteminin 
oluşturulması için uğraşıyoruz. Türkiye’nin 
kalkınması, genç ve parlak beyinlerin 
ülkemizde kalarak faydalı olması için bu 
sistemin kurulması şart. 
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