
                                               

E-GÜVEN 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü’nü kutladı 

Yaratıcı fikirler Tasdix ile rahat nefes 
alacak 
 

Tasdix ile yaratıcılığı güvence altına alan E-GÜVEN, 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü’nde 
yaratıcı eserlerin elektronik ortamda korunmasının önemine dikkat çekti. Her alanda 
yaratıcı eser üreten kişiler tarafından kullanılan Tasdix, fikir hırsızlığının önüne geçmeyi 
amaçlıyor. 10 bini aşkın kullanıcısı bulunan Tasdix’le bugüne kadar 40 bine yakın işlem 
yapıldı.   

 
 

Tasdix ile fikir ve sanat eserlerini elektronik ortamda koruma altına alan E-GÜVEN, 26 Nisan 

Dünya Fikri Mülkiyet Günü’nü kutladı. E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, “İster sanatsal 

ister teknolojik olsun her fikrin arkasında o fikrin ortaya çıkmasına etki eden bir hikâye var. 

Bu hikâyelerin kişisel birikimin bir yansıması olduğu ise su götürmez bir gerçek. Fikri 

mülkiyet hakları sadece eserlere değil, bu hikâyelere, bu hikâyeleri ortaya koyan emeğe de 

sahip çıkıyor. 26 Nisan Fikri Mülkiyet Günü’nü, fikri mülkiyet haklarının her daim bilincinde 

olduğumuzu gösteren temsili bir gün olarak düşünüyor ve önemsiyoruz” dedi. 

 

Tasdix’in yaratıcı kesimlere fikir hırsızlığına karşı rahat bir nefes aldırdığını da sözlerine 

ekleyen Orhun, “Hizmet kalitemizi artırmaya yönelik çalışmalarımız ve yenilenmekte olan  

web sitemizle önümüzdeki dönemde daha geniş kesimlere ulaşacağımıza inanıyoruz” diye 

konuştu. 

 

Profesyonel sanatçılar da dahil herkes Tasdix’liyor 
 

Tasdix kullanıcı sayısının 10 bini aştığını ve şimdiye kadar 40 bine yakın eserin Tasdix’lendiğini 

vurgulayan Orhun şunları ifade etti: 

 

“Yaratıcılık yalnız kâğıt üzerinde işleyen bir süreç değil. Hepimiz biliyoruz ki yaratıcılık 

özgür olmayı gerektirir. Dijital dünyanın bize sunduğu her bilgi kırıntısı beraberinde 

binlerce yeni fikrin doğmasını tetikliyor. Dolayısıyla fikirlerin elektronik ortamda yasal 

geçerlilik altına alınması kaçınılmaz bir ihtiyaç. Biz Tasdix’i hayata geçirirken, bu anlayışla 

yola çıktık. Bugün kullanıcılarımız arasında pek çok sanatçı bulunuyor. Bu da bize 

sektördeki büyük bir boşluğu doldurduğumuzu gösteriyor.” 

 



                                               

Tasdix fikri mülkiyeti bir “tık”la koruyor 
 

Yaratmak kadar korumanın da önemli olduğuna dikkat çeken Orhun sözlerini şöyle 

tamamladı: 
 

“Tasdix ürünümüz, yaratıcı üretimde bulunan görsel sanatçılardan müzisyenlere, reklam 

ajanslarından yazarlara, endüstriyel tasarımcılara çok geniş bir kesime fikri mülkiyet 

haklarını bir “tık”la koruma imkânı sunuyor.  

 

Kullanıcılar, Tasdix’in web sitesinde üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra, yine web 

sitesinden indirecekleri masaüstü yazılımı ile her türlü dokümanlarını Tasdix’le damgalayıp 

güvenceye alabiliyorlar. Bilgisayar ortamındaki verilerin elektronik olarak damgalandığı 

zamanı ve o tarihten itibaren üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadığını gösteren zaman 

damgası Tasdix, herhangi bir uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliğe sahip bir delil olarak 

kullanılabiliyor.  

 
Ayrıntılı bilgi için:  

Grup7 İletişim Danışmanlığı 

Mehtap Çakıroğlu Kaynak / 0212 292 13 13 / mcakiroglu@grup7.com.tr  

 

Tasdix nedir? 

Tasdix, bilgisayar ortamındaki verilerinizin elektronik olarak damgalandığı zamanı ve o tarihten itibaren 

üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadığını gösteren, herhangi bir uyuşmazlıkta delil olarak gösterebileceğiniz bir 

zaman damgası uygulamasıdır.  

 

E-GÜVEN hakkında: 
E-GÜVEN, 2003 yılında Faruk Eczacıbaşı ve Türkiye Bilişim Vakfı önderliğinde kurulan Türkiye’nin ilk ve 

lider elektronik sertifika ve mobil imza hizmet sağlayıcısıdır. E-GÜVEN, bireylere ve kurumlara bilgi güvenliği 

ve elektronik imza konusunda dünyada pazar lideri olan çözümler sunar. E-GÜVEN, kurumlara özel projeler 

geliştirmenin yanı sıra gelişen teknolojiye uygun kullanıcı dostu ürün ve hizmetler üzerinde de çalışmaktadır. 

www.e-guven.com 
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