
HUKUK BÜLTENİ

DİJİTAL HAKLARINIZIN TASDİKİ YALNIZCA BİR JETON 
UZAĞINIZDA OLABİLİR

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (“WIPO”) 27 Mayıs 2020 tarihi 
itibariyle dijital delil hizmeti olan WIPO PROOF faaliyetlerine 
başladı. Yapılan duyuruda; WIPO PROOF, dünya çapında 
güvenilir ve uygun maliyetli bir tür dijital noter hizmeti olarak 
tanımlandı.  WIPO PROOF ile dijital bir dosyanın zaman 
damgalı parmak izinin oluşturulması mümkün olabilecek; 
dokümanın hangi tarihte kim tarafından oluşturulduğu ve 
doküman üzerinde herhangi değişiklik yapılıp yapılmadığı takip 
edilebilecek. 

Bu sistemden faydalanmak için, WIPO’nun resmi internet sitesi 
üzerinden WIPO PROOF jetonu satın almak gerekmektedir. 
Tek bir doküman, 1 adet WIPO PROOF jetonuna tekabül 
etmektedir. 1 jeton 20-CHF (yaklaşık 140-TRY) tutarında olup 
toplu halde (örn. 10 jeton 190-CHF, 1000 jeton 13.000-CHF) 
indirimli olarak satın almak da mümkündür. 

WIPO kayıtlarında dokümanın kopyası tutulmayacak olup 
WIPO PROOF’un tek yönlü algoritması, başvuranın tarayıcısı 
ile direkt iletişim kurarak dosya üzerinde dijital parmak izi 
oluşturacaktır.

Hizmetin kapsamı, ticari sırlar, senaryolar, partisyonlar, 
araştırma sonuçları, geniş veri kümeleri, yapay zeka 
algoritmaları ve her türlü şirket kayıtlarını da kapsayacak 
şekilde geniş tutulmuştur. Dolayısıyla hizmet kapsamındaki 
dokümanların, eser niteliğini haiz olması veya sınai tescil 
şartlarını taşıması (örn. patent verilebilirlik şartları) 
aranmayacaktır. 

Bu noktada önemle belirtmek gerekir ki, WIPO PROOF, belge 
içeriğinin doğruluğunun teyit etmediği gibi; eserin telif 
korumasından faydalanmasına da yol açmayacaktır. WIPO 
PROOF, yalnızca yukarıda belirtilen hususlarda ispat kolaylığı 
sağlayacaktır.

Türkiye’de hak sahipliğini ispat etmek isteyenler halihazırda; 
(a) noter beyannameleri düzenlemek, hatta eser sahibinin 
kendisine e-mail göndermesi gibi basit yöntemler, (b) özel 
şirketler tarafından verilen zaman damgası hizmetlerinden 
yararlanmak, (c) Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’na bağlı Telif Müdürlüğü’ne eser kayıt ve tescil 
başvurularında bulunmak veya (d) güvenli elektronik imzalı 
zaman damgası oluşturmak gibi yöntemler tercih etmekteydi. 
Bu yöntemlerin bir kısmı bakımından eserin telife tabi olması 
şartı aranmaktayken, bir kısmında böyle bir gereklilik 
bulunmamaktadır.

Bu açıklamalar ışığında WIPO PROOF, Türk hukuk sisteminde 
öngörülenlerden daha fazla ne vadediyor sorusu akıllara 
gelebilir. Ancak, bu sistem; ülke sınırlarının ötesine geçerek, 
dijitalleşen dünyada küresel ölçekte ispat kolaylığı 
sağlayacaktır. WIPO PROOF, Türk yargı mercileri nezdinde 
görülen uyuşmazlıklarda da delil olarak dikkate alınabilecektir.

CLIENT ALERT

DIGITAL NOTARIZATION OF YOUR DIGITAL RIGHTS MAY 
BE ONE TOKEN AWAY 

On 27 May 2020, the World Intellectual Property Organization 
(“WIPO”) launched its own online tamper-proof evidence 
service known as “WIPO PROOF.” As per the announcement, 
WIPO PROOF has been described as a reliable and cost-effe-
ctive worldwide digital notary service. By creating a time-stam-
ped fingerprint of a digital file through WIPO PROOF, the 
requestor may demonstrate who has created the digital file, 
the date on which the file was created, and whether any 
modifications have been made to the same.

WIPO PROOF tokens should be purchased from the official 
website of WIPO in order to make use of the system. One file 
corresponds to 1 WIPO PROOF token. 1 token costs 20-CHF 
(approximately 140-TRY); however, bundle of tokens are also 
available with discount prices (e.g. 10 tokens for 190-CHF, 
1000 tokens for 13,000-CHF). 

WIPO will not store a copy of the document. Instead, WIPO 
PROOF’s one-way algorithm will interact with the requestor’s 
browser to create a digital fingerprint for the file.

The service has an extensive scope that encompasses trade 
secrets, scenarios, musical scores, research results, large 
data sets, artificial intelligence algorithms, and all kinds of 
business records. Therefore, the question as to whether the 
work is copyrightable or whether it meets the conditions for 
industrial property registration (i.e., the conditions for 
patentability) will be irrelevant.

At this point, it is important to note that WIPO PROOF neither 
confirms the accuracy of the document’s contents nor does it 
enable the work to benefit from copyright protection. WIPO 
PROOF will only provide ease of proof regarding the 
abovementioned issues.

Various methods to demonstrate right ownership in Turkey 
already existed such as: (a) public notary declarations, or 
simple methods such as the authors sending themselves an 
e-mail, etc.; (b) benefiting from timestamping services offered 
by private companies; (c) resorting to the Copyright Directora-
te affiliated with the Ministry of Culture and Tourism of the 
Republic of Turkey to record and register the work; or (d) 
creating a timestamp with a secure electronic signature. 
Notably, whereas some of these methods above require the 
work to be copyrightable, there is no condition as such for 
others.

So, what does WIPO PROOF promise more than what is  
already existing in the Turkish legal system? It is fair to say 
that this system will surpass national boundaries and will 
provide ease of proof on a global scale in the digitalized world. 
WIPO PROOF will also be evidentiary in disputes held before 
the Turkish judicial authorities.
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