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Revolutionizing IP Protection: WIPO Launches Tamper-Proof Evidence Service 
 
Recent Development 
 
The World Intellectual Property Organization ("WIPO") introduced WIPO PROOF on May 27, 2020. WIPO 
PROOF is a new online business service providing tamper-proof evidence that a digital content existed at a 
specific point in time and that it has not been altered since that specific time. WIPO PROOF helps creators 
safeguard their intellectual assets and prevent their misuse and misappropriation at every stage of development, 
regardless of whether they eventually become formal intellectual property rights as per the laws. 
 
What's New 
 
The WIPO's newly introduced service can be accessed from WIPO PROOF's website and creators can request 
a WIPO PROOF token for a specific digital file in order to utilize the service. 
 
After requesting the token, WIPO PROOF's secure one-way algorithm creates a unique digital fingerprint on the 
file.WIPO PROOF creates a date and time stamped fingerprint of the digital file and acts as sort of a digital 
notary service. WIPO PROOF is a worldwide service, which is cost-effective and efficient. The WIPO token acts 
as an infallible proof of existence of the content at a given date and time and can be used as evidence in legal 
disputes. 
 
WIPO PROOF does not read the digital file's content or store a copy of the content. The variety of digital content 
that can be secured is endless: trade secrets, scripts, music, songs, research results, laboratory notes, large 
data sets, artificial intelligence algorithms or business records. Anyone can validate the WIPO PROOF tokens 
on WIPO PROOF's website. 
 
Conclusion 
 
WIPO PROOF will be revolutionary to prove the possession of an intellectual asset and help creators protect 
their digital content, whether or not they ever become formal intellectual property rights.  WIPO PROOF will be a 
highly effective tool for creating evidence regarding a digital content's existence at a certain date and time and 
mitigating potential legal disputes. 
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Fikri Mülkiyet Hakları Korumasında Ses Getirecek Yenilik: Dünya Fikri Mülkiyet 
Örgütü Zaman Damgası Hizmetini Tanıttı 
 
Yeni Gelişme 
 
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü ("WIPO") 27 Mayıs 2020 tarihinde kendi zaman damgası hizmeti olan WIPO 
PROOF'u tanıttı ve zaman damgası hizmeti vermeye başladı. WIPO PROOF, fikri mülkiyete konu olabilecek bir 
içeriğe ilişkin olarak, o içeriğin ilgili mevzuat uyarınca fikri mülkiyet hakkı korumasına tabi olup olmamasına 
bakılmaksızın, hak sahipliğinde tarihsel öncelik sağlamak ve fikri içeriğin kötüye kullanılmasını veya içerikten 
haksız yararlanılmasını önlemek amacına hizmet edecektir.  
  
Yeni Gelişme Ne Anlama Geliyor? 
 
WIPO PROOF zaman damgası hizmetine, WIPO PROOF'un web sitesinden erişilebilmektedir. İçerik 
sahiplerinin web sitesinden belirli bir dijital dosya için WIPO PROOF jetonu alarak hizmetten yararlanabilir. 
 
Jetonun talep edilmesinden sonra, WIPO PROOF'un güvenli tek yönlü algoritması, dosyada benzersiz bir dijital 
parmak izi oluşturur. WIPO PROOF, dijital bir dosyanın tarih ve saat damgalı parmak izini oluşturur ve bir çeşit 
dijital noterlik hizmeti sağlar. Bu hizmet, düşük maliyetli ve verimli olmasının yanında dünya çapında sunulan bir 
hizmettir. WIPO jetonu, belirli bir tarih ve saatte ilgili içeriğin varlığının mutlak ispatı olarak işlev görür ve hukuki 
uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilir. 
 
WIPO PROOF dosyanın içeriğini okumaz veya içeriğin bir kopyasını saklamaz. Zaman damgası hizmetine tabi 
olabilecek, dijital içeriğin çeşitliliği sonsuzdur; içerik ticari sırlar, senaryolar, besteler, şarkılar, araştırma 
sonuçları, laboratuvar notları, büyük veri setleri, yapay zekâ algoritmaları veya iş kayıtları olabilir. WIPO PROOF 
jetonları WIPO PROOF'un web sitesinden herkes tarafından doğrulanabilir. 
  
Sonuç 
 
WIPO PROOF, fikri mülkiyet hakkına konu olan yaratımlara ilişkin hak sahipliğini ispatlamada devrim niteliğinde 
olacak ve içerik sahiplerinin dijital içeriklerini, fikri mülkiyet hakkı teşkil edip etmediğine bakılmaksızın, tarihsel 
öncelik anlamında korumalarına yardımcı olacaktır. WIPO PROOF'un önümüzdeki zamanlarda, dijital bir içeriğin 
belli bir tarih ve saatte var olduğuna dair delil oluşturmak için çok etkili bir araç olması ve potansiyel 
uyuşmazlıkları azaltması beklenmektedir. 
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