BASIN BÜLTENİ
‘Tasdix’i yenilemek şimdi bir SMS’e bakıyor! /
Gönder SMS’i, yenile Tasdix kontörlerini!
E-imza çalışmalarının Türkiye’deki öncülüğünü yapan E-GÜVEN’in
fikri ve sınaî mülkiyet kapsamına giren çalışmalar ve ticari sırlara
yönelik yenilikçi uygulaması Tasdix, şimdi bir kolaylığa daha imza
atıyor! Türkiye’nin lider GSM operatörü Turkcell ile işbirliğine
giden E-GÜVEN, 5.000 Tasdix kullanıcısının, TurkcellMobilÖdeme
uygulaması kapsamında cep telefonları aracılığıyla Tasdix kontörü
satın almasına olanak sağlıyor.
Türkiye’nin ilk Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) olan, aynı zamanda Zaman
Damgası Hizmet Sağlayıcısı olarak da hizmet veren E-GÜVEN, Türkiye’nin lider GSM
operatörü Turkcell ile işbirliğine giderek 5.000 Tasdix kullanıcısına bir kolaylık daha
sunuyor! Buna göre E-GÜVEN’in fikri ve sınaî mülkiyet kapsamına giren çalışmalar ve
ticari sırlara yönelik yenilikçi uygulaması Tasdix’e üye olan ve Turkcell aboneliği bulunan
herkes TurkcellMobilÖdeme uygulaması kapsamında cep telefonu aracılığıyla Tasdix
kontörü satın alabiliyor.
TurkcellMobilÖdeme ile Tasdix kontörü almak isteyen kişilerin satın almak istedikleri
kontör adedini Tasdix.com üzerinden bildirmeleri, sonrasında da telefonlarına gelecek
mesajdaki talimatları takip etmeleri yeterli oluyor. Onay için gönderilen SMS’ler ise 1
standart SMS / 2 kontör olarak ücretlendiriliyor. Kişinin yüklemek istediği Tasdix
kontörlerine ilişkin ücret de faturalı hat kullanıcılarının o ayki Turkcell faturasına
yansıtılıyor. Kontörlü hat kullanan Turkcell abonelerinden ise Tasdix kontörü ücreti
değerinde kontör düşülüyor.
E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, konuyla ilgili şunları söylüyor: “Bugün 5.000
aboneye ulaşan Tasdix, fikri hakların korunması alanında önemli bir platform niteliği
taşıyor. Bu doğrultuda biz de olabildiğince çok sayıda kişinin bu hizmetten olabildiğince
kolay ve düşük maliyetle yararlanabilmesini amaçlıyoruz. Bu amaçla Tasdix platformuna
sürekli olarak yeni unsurlar ekliyor ve hizmetimizin kullanım kolaylığını ve işlevselliğini
artırıyoruz. TurkcellMobilÖdeme de bu unsurların başında geliyor.”

Tasdix nedir?
Bir “zaman damgası” uygulaması olan Tasdix, bilgisayar ortamındaki dokümanların
elektronik olarak damgalandığı zamanı ve o tarihten itibaren üzerinde hiçbir değişiklik
yapılmadığını gösteren sayısal bir damga niteliğini taşıyor. Özellikle, dokümanların özgün
olduğunu veya hangi tarihte sahibinin elinde bulunduğunu kanıtlamak gerektiğinde söz
konusu bilgiler kimseyle paylaşılmadan Tasdix ile damgalanabiliyor.
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, sayısal zaman damgasını 'elektronik verinin
üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi
amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan
kayıt' olarak tanımlıyor. Tasdix’leme işlemleri sırasında oluşan zaman damgası ve ilgili
elektronik sertifikaları Zaman Damgası Hizmet Sağlayıcısı olarak hizmet veren E-GÜVEN
tarafından oluşturuluyor.
Kimler Tasdix kullanabiliyor?
Çalışmaları fikri ve sınaî mülkiyet kapsamında sayılabilecek kişiler ile ticari sırlarına ilişkin
zaman bilgisi elde etmek isteyen herkes Tasdix uygulamasından faydalanabiliyor.
•

Yazarlar (makale, edebi eser, senaryo, şiir, çeviri, bilimsel eser ve benzeri yazılı
eser sahipleri)

•

Müzisyenler (şarkı, reklâm müziği, film müziği bestecileri; şarkı sözü yazarları,
DJ'ler)

•

Tasarımcılar (Grafik, endüstri ürünleri, moda ve entegre devre topografya
tasarımcıları; fotoğrafçılar, mimarlar, iç mimarlar ve plastik sanatçılar)

•

Audiovisual üretim yapanlar (CD, video, oyun üreticileri; klip, reklam,
fragman/tanıtım filmi yapanlar)

•

Kurumlar

(Meslek

birlikleri,

KOBİ'ler,

hukuk

büroları,

reklam

ajansları,

endüstriyel üretim yapan firmalar, yazılım firmaları, yayınevleri, çeviri büroları,
mali müşavirlik büroları)
•

Bilimadamları ve araştırmacılar

•

Doktorlar ve sağlık kuruluşları

•

Öğrenciler, iş fikri sahipleri, icat sahipleri, fikir üretenler

Ayrıca emlakçılardan sigortacılara kadar pek çok farklı meslek grubu da, kısacası bir fikri
olan herkes, profesyonel hayatını kolaylaştırmak için Tasdix'i kullanabiliyor.
Tasdix’in tescilden farkı nedir?
“Tasdix’lenmiş” bir doküman, bu dokümanın tasdix’lendiği anın ve o andan itibaren söz
konusu belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığının, yasal merciler de dâhil
olmak üzere her yerde kanıtlanabilmesini sağlıyor. Ancak tasdix’lemek, dokümanın belli

bir kişi üzerine tescil edildiği anlamını taşımıyor; zira ülkemizdeki yasal düzenlemeler
doğrultusunda fikri hakların ve ticari sırların kurucu nitelikte tescil edilmesi mümkün
olmuyor. Tasdix, bu fikri haklara ilişkin dokümanların, tescil veya onaylama zamanında
ilgili kişinin elinde bulunduğunu ortaya koyuyor.
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www.tasdix.com adresi ziyaret edilebilir.
İlgili Kişi:
Nevra Çankaya
Marjinal Porter Novelli
0212 219 29 71
nevrac@marjinal.com.tr

www.e-guven.com
Türkiye Bilişim Vakfı’nın (TBV) önderliğinde 2003 yılında kurulan E-GÜVEN Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş., bilgi
güvenliği alanında Türkiye’nin en güçlü ve güvenilir kurumu olmayı hedeflemektedir. Türkiye’de kurumların ve
bireylerin İnternet ve ilgili uygulamalardan daha etkin ve güvenilir bir şekilde yararlanmalarını sağlayacak
sertifika otoritesi hizmetleri sunan E-GÜVEN, en ileri teknolojileri kullanmakta; uluslararası standartlarla uyumlu
bir güvenlik altyapısı ve ağına sahip bulunmaktadır. Türkiye’nin ilk elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olan EGÜVEN, elektronik ortamda ticari işlemlerin ve bilgi alışverişinin güvenle yapılabilmesi için, açık anahtar
altyapısında çalışan anahtarları kişisel kimliklerle ilişkilendirerek elektronik sertifika üretmektedir.

