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EczacEczacEczacEczacııııbabababaşışışışı BiliBiliBiliBilişşşşimimimim

� 100 kişilik uzman insan kaynağı

� Dünya lideri teknoloji sağlayıcılar ile  işbirliği

� Katma değer yaratan anahtar teslimi bilişim projeleri

� Kurumsal Kaynak Planlama (SAP), Portal, Knowledge 

Management, Bütçe ve Planlama, Sağlık Sistemleri, 

Altyapı Hizmetleri, Özgün Yazılım, Gömülü Devre 

Tasarım, Elektronik Imza, EBIMZA, RFID, Çizelgeleme 

& Optimizasyon Yazılımları

� E-Güven Yegane Teknoloji Partneri



İİİİnsanonsanonsanonsanoğğğğlunun Resimli lunun Resimli lunun Resimli lunun Resimli ÇÇÇÇizili Onaylizili Onaylizili Onaylizili Onaylıııı GeGeGeGeççççmimimimişşşşi i i i 
ve Geleceve Geleceve Geleceve Geleceğğğği i i i 

� Mağ ara duvarları resimler
� Kil tabletler çivi yazısı
� Harf, Karakter, Nota(lama)
� Papirüs, parşömen, kağıt ve kalem
� Mürekkep, imza, mühür
� Internet
� 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
� Borçlar Kanunu 14
� ESHS E-Güven
� GSM Ağları ve Mobil Cihazlar
� Elektronik imza, Mobil İmza, Zaman damgası



Fikri Haklar ve Sinai HaklarFikri Haklar ve Sinai HaklarFikri Haklar ve Sinai HaklarFikri Haklar ve Sinai Haklar

� Fikrimin ince gülü, zihinsel üretim
� Bilimsel, edebi, sanatsal, sınai 
� Fikri  ve Sinai Haklar

� Yazı,senaryo, film, resim, tasarım
� Buluş, marka, endüstriyel tasarım

� 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
� Eser sahibinin maddi ve manevi hakları

ölümünden 70 yıl sonraya kadar sürer



Eser ve Eser Sahipliği 

� Eser;
� Kendine has nitelikli, 
� Zihinsel üretim sürecine tabi, 
� Her nevi özgün üretim...

� Eser sahibinin eseri üzerinde 
� Maddi hakları

� faydalanma, işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve 
yayım hakları (Devredilebilir)

� Manevi hakları
� umuma arz, adını belirleme, eserde değişiklik 

yapılmasını men etme (Devredilemez)



Eserin Türevleri

� İşleme Eser:
� Bilinen bir eserden yeni bir eser üretme

� çeviri, remix, uyarlama
� Komşu Haklar

� Bir eserin aslına sadık kalarak ve eser sahibinin 
haklarına zarar vermeden icra, yapım, kayıt, yayın 
gibi yeni bir formata sokulması durumunda, icracı ya 
da yapımcısının kazandığı haklar
� radyo programı, albüm kaydı, sinema filmi



5846 Say5846 Say5846 Say5846 Sayııııllllıııı Kanun 12.12.1951Kanun 12.12.1951Kanun 12.12.1951Kanun 12.12.1951

“Bu Kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser 
sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, 
seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini 
gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri 
üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu 
ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve 
usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir. Kanun 
Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler ve her biçim 
altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada 
program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları, 
Her nevi rakıslar, yazılı kareografi eserleri, pandomimalar ve buna 
benzer sözsüz sahne eserleri, Bedii vasfı bulunmayan her nevi 
teknik ve ilmi mahiyette fotoğraf eserleriyle, her nevi haritalar, 
planlar, projeler, krokiler, resimler, coğrafya ve topoğrafyaya ait 
maket ve benzerleri, her çeşit mimarlık ve şehircilik tasarım ve 
projeleri, mimari maketler, endüstri, çevre ve sahne tasarım ve 
projeleri ilim ve edebiyat eserleri kapsamında saymaktadır.”



Fikir ve Sanat Eserlerinin KorunmasFikir ve Sanat Eserlerinin KorunmasFikir ve Sanat Eserlerinin KorunmasFikir ve Sanat Eserlerinin Korunmasıııı

� Ülkemizde fikir ürünleri için uygulanabilir bir tescil 
düzeni bulunmamaktadır.

� Uygulamada hız ve maliyet açısından etkin olmayan,
� Noterde onaylatmak
� Kendine kapalı zarf iadeli taahhütlü gönderi

� Bilginin gizliliği sağlanamamaktadır

� Ortam bilgisayarlaşmakta, sayısallaşmaktadır

� Çözüm ?



TasdixTasdixTasdixTasdix

� Kanunla tanınmış geçerli zaman bilgisi vermeye yetkili 
kuruluş (E-Güven)

� Tek tıkla kanıtlanabilir delil oluşturma (www.tasdix.com)

� Düşük maliyet (kontör)

� Bilginin gizliliğinin korunması (Kişişesel Bilgisayar)

� Mevcut süreçlere entegre edilebilir yapı (EBI

� Elektronik imza ve güvenli arşiv hizmetleri (EBI)



Tasdix, Neyi NasTasdix, Neyi NasTasdix, Neyi NasTasdix, Neyi Nasııııl Sal Sal Sal Sağğğğlar?lar?lar?lar?

� Tasdix, bilgisayar ortamında yaratılmış her türlü dosyanın özüt’üne 
(hash) nitelikli elektronik sertifika verme yetkisine sahip bir sunucudan 
aldığı zaman damgaszaman damgaszaman damgaszaman damgasıııınnnnıııı vuran bir sistemdir.

� 2004 yılında kabul edilen 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, bu 
yolla atılmış bir zaman damgasının resmi geresmi geresmi geresmi geççççerlilierlilierlilierliliğğğği olani olani olani olan delil niteliği 
taşıdığını teyid ediyor.

� Zihinsel üretim sonucu oluşturulan bir esere sayısal ortamda zaman 
damgası atılması ve bu damganın eserle birlikte saklanması eser 
üzerinde hak sahibi olan kihak sahibi olan kihak sahibi olan kihak sahibi olan kişşşşiye/kuruma giye/kuruma giye/kuruma giye/kuruma güüüüvence savence savence savence sağğğğlar.lar.lar.lar.

� Belli bir esere sayısal zaman damgası atmak, fikri hakların korunması
konusunda atılmış temel adımlardan biridir. Bu adımın atıldığının 
aaaaççççııııkkkkçççça ifade edilmesi, cayda ifade edilmesi, cayda ifade edilmesi, cayda ifade edilmesi, caydıııırrrrııııccccıııı olacaktır.



www.Tasdix.comwww.Tasdix.comwww.Tasdix.comwww.Tasdix.com



Tasdix NasTasdix NasTasdix NasTasdix Nasııııl Kullanl Kullanl Kullanl Kullanııııllllıııır?r?r?r?

� Metin, fotoğraf, grafik 
tasarım, animasyon, ses 
program nihai 
formatına getirilir 
(örnek: PDF Dosyası)

� Tasdixlenecek dosya 
seçilir. PC’de işlem 
yapılıyorsa sağ tuş
mönüsünden Tasdixle 
komutu seçilir 

� Mac ortamında sürükle-
bırak yöntemi kullanılır



NasNasNasNasııııl Dol Dol Dol Doğğğğrulanrulanrulanrulanıııır?r?r?r?

� Dosya ile aynı adı taşıyan 
.tms uzantılı bir elektronik 
zaman damgası sertifikası
oluşur.

� Zaman damgası, dosyanın 
ne zaman damgalandığını
gösteren minik bir 
elektronik sertifikadır. 
Sertifika detayları yasalarda 
belirtilen koşulları
sağladığından, Tasdix yasal 
geçerliliğe sahip bir zaman 
damgasıdır.





Tasdix Kimin Tasdix Kimin Tasdix Kimin Tasdix Kimin İİİİççççin?in?in?in?

Çalışmaları fikri ve sınai mülkiyet kapsamında sayılabilecek 
kiş iler ile ticari sırlarına ilişkin zaman bilgisi elde etmek 
isteyen herkes Tasdix'i kullanabilir.

� YazarlarYazarlarYazarlarYazarlar (makale, edebi eser, senaryo, şiir, çeviri, bilimsel 
eser)

� MMMMüüüüzisyenlerzisyenlerzisyenlerzisyenler (bestekar, güftekar, jingle bestecisi, DJ )
� TasarTasarTasarTasarıııımcmcmcmcıııılarlarlarlar (Grafik, endüstri ürünleri, moda ve entegre 

devre topografya tasarımcıları; fotoğrafçılar, mimarlar, 
içmimarlar ve plastik sanatçılar)

� Audiovisual Audiovisual Audiovisual Audiovisual üüüüretim yapanlarretim yapanlarretim yapanlarretim yapanlar (CD, video, oyun, klip, reklam, 
trailer)

� KurumlarKurumlarKurumlarKurumlar (Meslek birlikleri, KOBİ'ler, hukuk büroları, reklam 
ajansları, endüstriyel üretim yapan firmalar, yazılım 
firmaları, yayınevleri, çeviri büroları, mali müşavirlik 
büroları)

� BilimadamlarBilimadamlarBilimadamlarBilimadamlarıııı ve arave arave arave araşşşşttttıııırmacrmacrmacrmacıııılarlarlarlar
� Doktorlar ve saDoktorlar ve saDoktorlar ve saDoktorlar ve sağğğğllllıııık kuruluk kuruluk kuruluk kuruluşşşşlarlarlarlarıııı
� DiDiDiDiğğğğerererer (Öğrenciler, iş fikri sahipleri, icat sahipleri, fikir 

üretenler)



SonuSonuSonuSonuçççç

� Kil tabletin yerini papirüs, 
� papirüsün yerini parşömen, 

� parşömenin yerini kağıt,
� Meşk’in yerini not(alama) aldı...

� Kağıdın tahtını ise Internet kapmaya çalışırken 
� tescil mekaniği de yerini elektronik imza ve onun yan ürünlerine 

bırakacak. 

� Eczacıbaşı Bilişim E-Güven’in ortak çalış ması TASDIX, 
� Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiştir. 

� Fikir ve sanat eseri sahipleri geleneksel yöntemler yerine 
“Tasdix”i kullanarak dökümanlarına internet aracılığıyla 
anında zaman damgası ekleyebilecektir. 

� Böylelikle, hukuksal açıdan çalış malarının özgün ve  
kendilerine ait olduğunu kanıtlamaları çok kolaylaşacaktır. 
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