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7. Uluslararası E-Apostil Forumu 
14-15 Temmuz 2012 – İzmir, Türkiye 

 
SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

7. Uluslararası E-Apostil Forumu (e-APP), 14-15 Haziran 2012 tarihlerinde, 31 
ülkeden yaklaşık 120 uzmanın katılımıyla İzmir/Türkiye’de gerçekleştirilmiştir.  
Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 
himayelerinde gerçekleştirilen Forum’a; İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve 
Teknoloji Hukuku Enstitüsü, Yaşar Üniversitesi, İnternet Kurulu ve Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından ev sahipliği yapılmış ve Forum Lahey 
Konferansı Daimi Bürosu ile işbirliği içinde organize edilmiştir. 

Katılımcılar, Forum’a ev sahipliği yapan ve Forum’u organize taraflara en içten 
teşekkürlerini iletmişler ve Avrasya’da gerçekleştirecek forumların ilki olan bu 7. 
Uluslararası E-Apostil Forumu’nun bir kez daha e-APP ve özellikle e-Apostillerin 
verilmesi ve e-Sicillerin tutulması ile ilgili çok değerli bilgi ve tecrübelerin el 
değiştirmesine imkan tanımış olduğunu belirtmişlerdir.  

Katılımcılar, oybirliği ile aşağıdaki sonuçlara ulaşmışlar ve aşağıdaki şekilde 
öneriler ileri sürmüşlerdir:  

Genel anlamıyla elektronik Apostil Programı (e-APP) 

1. Katılımcılar, Ocak 2012’den itibaren e-APP ifadesinden “pilot” kelimesinin 
kaldırılmış olduğunu ve bu durumun dünyanın birçok yerinde hayata geçirilmiş olan 
programın başarısını simgelediğini memnuniyetle kaydetmişlerdir. Katılımcılar, e-
APP’in bir yahut her iki bileşenini de uygulamaya alan ve sayıları 14 Taraf Devlet’te 
140’ı aşan Yetkili Makamlar’ı kutlamışlardır1. Katılımcılar özellikle Haziran 2010’da 
Madrid’de gerçekleştirilen 6. Uluslararası e-Apostil Forumu’ndan sonraki dönemde e-
APP’e katılan ülke ve eyaletleri kutlamışlardır. Bu ülke ve eyaletler; Kosta Rica, 
Dominik Cumhuriyeti, Peru, İspanya (43 Yetkili Makam), Rusya Federasyonu (83 
Yetkili Makam) ve ABD eyaletlerinden Kaliforniya, Colorado, Kansas, Kuzey 
Carolina, Rhode Island, Teksas, Washington ve Batı Virginia’dır. Katılımcılar, e-
APP’e duyulan ilginin dünya çapında artmakta olduklarını fark etmiş ve e-APP’in bir 
veya her iki bileşenin uygulamaya alınması için aktif bir şekilde çaba sarf etmekte 
olan birtakım ülke ve eyaletlerin eforlarını takdir etmişlerdir. Katılımcılar ayrıca, yeni 
Taraf Devletler’in Konvansiyon’a katılım ile ilgili yürüttükleri çalışmalarda e-APP’e 
gittikçe daha fazla önem vermekte olduklarını da memnuniyetle kaydetmişlerdir.  

                                                 
1 Andora, Belçika, Bulgaristan, Kolombiya, Kosta Rica, Dominik Cumhuriyeti, Gürcistan, Meksika, 

Yeni Zelanda, Peru, Moldova Cumhuriyeti, İspanya, Rusya, Kaliforniya, Colorado, Kansas, Kuzey 
Carolina, Rhode Island, Teksas, Washington ve Batı Virginia (tamamı ABD’de).   
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2. Katılımcılar, İspanya’da merkezi bir e-Sicilden oluşan ve ülkenin her yerinde 
e-Apostil çıkarılmasına imkan tanıyan e-APP sisteminin tamamıyla uygulamaya 
alınmış olduğunu öğrenmişlerdir (sistem aynı zamanda kağıt ortamda Apostil 
çıkarılması sürecini de daha verimli hale getirmiştir). İspanya Yetkili Makamları, yeni 
sistemi kullanarak halihazırda 200.000’i aşkın Apostil vermiş olup, bunların 
neredeyse 7.000 adedi elektronik ortamda verilmiştir. Katılımcılar ayrıca, e-APP’in 
başlangıcından beri geçen süre içerisinde, dünyanın çeşitli yerlerindeki Yetkili 
Makamlarca çıkarılan e-Apostillerin toplam sayısının da gün geçtikçe artmakta 
olduğunu gözlemlemişlerdir (örneğin Kolombiya e-sicilinde yılda ortalama bir milyon 
adet e-Apostil kaydı gerçekleştirmektedir).  
 
3. Katılımcılar, Apostil Konvansiyonu’na Taraf Devletler’i, Apostil 
Konvansiyonu’nun daha güvenli ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacak etkili 
bir araç olarak e-APP’i aktif bir şekilde kullanmaları yönünde teşvik etmiştir. 
Katılımcılar ayrıca, e-APP’in bileşenlerinden birini veya her ikisini uygulamaya 
geçirmek isteyen Yetkili Makamlar’a, ilgili bileşeni/bileşenleri halihazırda 
uygulamaya almış olan diğer Yetkili Makamlarla fikir alışverişinde bulunmalarını 
önermiştir. Katılımcılar, e-APP’in uygulanmasına ilişkin olarak, Yetkili Makamlar 
arasında güçlü bir iletişim sağlanmasının (örneğin, İspanya ve Uruguay Yetkili 
Makamları arasında süregelen işbirliği gibi), en iyi uygulamaların gelişmesi ve dünya 
çapında e-APP’in farklı uygulamaları ile ilgili Devlet makamları nezdinde farkındalık 
yaratılması açısından önemini kabul etmiştir.  

e-APP’in Türkiye’de uygulanması  

4. Katılımcılar, e-APP’in her iki bileşeninin (e-Apostil verilmesi ve e-Sicil 
tutulması) de uygulamaya alınması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
tarafından gerçekleştirilmeye başlanmış olan hazırlık çalışmalarına dikkat 
çekmişlerdir. Katılımcılar, bu çalışmaların PTT başta olmak üzere Türkiye tarafından 
halihazırda uygulamaya alınmış bulunan e-devlet alanındaki etkileyici inovasyonlara 
dayanmakta olduğunu gözlemlemişlerdir. Kağıt ortamında tanzim edilerek daha sonra 
dijital ortama aktarılan resmi belgeler için de e-Apostil verilmesi planlanmaktadır. 

e-Apostil 

5. Katılımcılar, elektronik resmi belge tanziminin hızla artmakta olduğuna dikkat 
çekmişlerdir. Aynı zamanda, e-Apostil bileşenini henüz uygulamaya almamış olan 
Yetkili Makamlarca bu belgelerin orijinal formatında e-Apostil verilmesinin mümkün 
olmadığı da görülmüştür. Bunun yanı sıra, elektronik resmi belgelerin güvenlik, 
verimlilik ve iletim kolaylığı gibi avantajlarının korunmasının tek yolunun e-Apostil 
olduğu konusu da katılımcıların dikkatini çekmiştir.  

6. Katılımcılar tarafından kaydedildiği üzere, Devletler’in çoğunluğu 
mevzuatların elektronik imzayı uygulamada ıslak imza ile eşdeğer tutan 
düzenlemelere yer vermiştir. Ayrıca, Apostillerin bir son kullanma tarihi 
bulunmadığına dikkat çeken katılımcılar, bu sayede belgelerin, imzalandığı tarihte 
geçerli bir dijital sertifika kullanılmış olması kaydıyla, e-Apostili imzalayan kişiye ait 
dijital sertifikanın geçerlilik tarihinden sonra da yürürlükte kalacağı konusunun altını 
çizmişlerdir. Bu kapsamda katılımcılar, Yetkili Makamlar’ı, e-Apostil tanziminde 
kullanacakları dijital sertifikaların seçilmesi ve kullanılması sürecinde bu hususu göz 
önünde bulundurmaya ve PDF (PAdES) ve HML (XAdES-T) için “Gelişmiş 
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Elektronik İmza” gibi dijital sertifikanın geçerlilik tarihinden daha uzun süre 
yürürlükte kalacak Uzun Dönemli İmzalar’ı kullanmaya davet etmişlerdir.  

7. Katılımcılar, e-Apostillere uygulanacak dijital imzalar kapsamında 
kullanılacak dijital kimlik bilgilerinin çıkarılması ve yönetimi ile ilgili işlemlerde 
yüksek standartlar uygulanmasına yönelik mevcut uygulamaları teyit etmiştir. Bu 
kapsamda, önemli tarayıcıların tamamı üzerinden çalışabilen ve Yetkili Makamca 
seçilen belge formatına uygun sertifikalar sağlayan, dijital sertifika sağlama 
konusunda adı duyulmuş Sertifika Sağlayıcılar’ın seçilmesi teşvik edilmiştir.  

8. Katılımcılar, Taraf Devletler’i, e-Apostil vermeye başladıklarında diğer Taraf 
Devletler’i durumdan haberdar etme konusunda da teşvik etmişlerdir. Bu bildirimin, 
Konvansiyon’un yetkili makamı konumunda olan Hollanda Dışişleri Bakanlığı’na ve 
Lahey Konferansı Daimi Bürosu’na yapılması önerilmiştir.  

9. Katılımcılar, 6. e-APP Forumu (Madrid) kapsamında ulaşılan Sonuç ve 
Öneriler arasında 6 numaralı Sonuç ve Öneri’yi bir kez daha teyit etmişlerdir. Buna 
göre; 
 

“Forum katılımcıları, bir Taraf Devlet tarafından usulüne uygun şekilde 
tanzim edilen Apostilin diğer Taraf Devlet tarafından kabul edilmesi 
gerektiğine ilişkin Konvansiyon’un temel ilkesinin altını bir kez daha 
çizmişlerdir. Katılımcılar, bu ilkenin aynı zamanda Apostili çıkaran 
ülkenin yerel mevzuatına uygun bir şekilde tanzim edilmiş e-Apostil için 
de geçerli olacağını vurgulamışlardır. Anılan temel ilkenin e-Apostili 
kapsamayacağı şeklinde bir yorum, Apostili alan Taraf Devletler’e 
elektronik ortamda kağıt ortamında olduğundan daha büyük bir güç 
verilmesi sonucunu doğuracaktır. Böyle bir çifte standart ise, kağıt 
ortamındaki Apostilden daha yüksek standartlarda güvenlik imkanı tanıyan 
e-Apostil açısından tatmin edici olmayan sonuçlar doğuracaktır. Yabancı 
e-Apostillerin kabulüne ilişkin bu husus, Taraf Devletler’in çoğunluğunda 
elektronik imzayı ıslak imza ile eşdeğer tutan mevzuatın kabul edilmiş 
olması ile de desteklenmektedir. Son olarak katılımcılar, Yetkili 
Makamlarca e-Apostil tanzim edildiği hallerde aynı zamanda e-Sicil 
kullanılıyor olmasının avantajları üzerinde durmuşlardır. Buna göre, bir e-
Apostilin ilgili e-Sicil kapsamında kaynağının da teyit edilmesine imkan 
tanınması, e-Apostili alan taraflara gerekli güveni sağlamak için yeterli 
olacaktır.”  

e-Sicil 

10. Katılımcılar, e-Sicillerin hem kağıt hem de elektronik ortamda tanzim edilmiş 
olan Apostillerin kaynağının teyidinde sıklıkla kullanılan bir araç olmaya devam 
ettiğini ve bu nedenle de sahteciliğe karşı etkili ve önemli bir araç haline geldiğini 
memnuniyetle gözlemlemişlerdir. 

11. Katılımcılar, 6. e-APP Forumu (Madrid) kapsamında ulaşılan Sonuç ve 
Öneriler arasında 6 numaralı Sonuç ve Öneri üzerinden hareket ederek, e-Sicil 
uygulamasına geçişte aşağıdaki uygulamaların da göz önüne alınması yönünde bir 
öneride bulunmuşlardır:  
 

a) Kağıt ortamında tutulan sicillere benzer şekilde, e-Siciller de Apostil 
Konvansiyonu’nun 7. maddesinde belirtilen şartları karşılamalıdır. Bu 
çerçevede bir e-Sicil şu unsurları kaydetmelidir: (i) Apostilin numarası ve 
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tarihi, ve (ii) resmi belgeyi imzalayan kişinin adı ve hangi sıfatla hareket ettiği 
veya imza içermeyen belgelerde, belge üzerinde mühür ya da damgası bulunan 
kurumun adı. E-Sicilin, Apostili (kağıt veya elektronik ortamda) alan tarafın 
yukarıda anılan unsurları teyit etmesine imkan tanıması gerekmektedir.  

b) Bu nedenle, yalnızca kullanıcı tarafından girilen numara ve tarihle eşleşen bir 
Apostil bulunup bulunmadığını gösteren temel e-Siciller (1. Kategori e-
Siciller) Yetkili Makamlar’ın Apostil Konvansiyonu’nun 7. maddesinde 
belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmesine imkan tanımamaktadır. Keza bu 
tür e-Sicillerde alıcı resmi belgeyi imzalayan kişinin adını ve sıfatını ya da 
imza bulunmayan belgelerde damga veya mührü basan kurumun kimliğini 
teyit edememektedir.  

c) Buna ek olarak, 1. Kategori e-Siciller Apostilin gerçekten ilgili bulunduğu ve 
birlikte tanzim edildiği resmi belge ile birlikte kullanılıp kullanılmadığının 
kontrolüne de imkan tanımamaktadır. Bu nedenle Yetkili Makamlar, en 
azından Apostile ve/veya birlikte tanzim edildiği belgeye ilişkin temel bir 
tanım ve/veya görüntü sunan e-Siciller (2. Kategori e-Siciller) ya da Apostil 
ve/veya birlikte tanzim edildiği belgeye ilişkin dijital doğrulama sağlayan e-
Siciller (3. Kategori e-Siciller) işletmeleri yönünde teşvik edilmektedirler. 
Bununla birlikte katılımcılar, Apostilin ve/veya birlikte tanzim edildiği 
belgenin tamamıyla görüntülenebilir olması halinde, e-Sicilin işletildiği yerin 
veri koruması mevzuatına tabi olunacağını anımsatmışlardır (örneğin, e-
Sicilde yer alan bir Apostil üzerinde Apostile ait imzaya yer verilmesi veya 
verilmemesi söz konusu olabilecektir). 

d) E-Sicillerin iyi niyet kurallarına aykırı bir şekilde kullanılmasını (kullanıcılar 
tarafından kendilerine ait olmayan Apostillerle ilgili bilgi toplanmasını) 
engellemek amacıyla, e-Sicillerin kullanımı alınan Apostile ilişkin belirli bir 
bilginin girilmesine tabi kılınmalıdır. Bu amaçla Yetkili Makamlarca 
alınabilecek en etkili önlem, Apostilleri ardışık olmayan şekilde (veya 
rastgele) numaralandırmak olacaktır. Bu durumda e-Sicile girişte Apositilin 
veriliş tarihine ek olarak bu belirli bilgi de istenebilecektir. Apostillerin 
birbirini takip eder şekilde numaralandırılması halinde ise, Apostil üzerinde 10 
standart bilginin yer aldığı alanın dışında belirli bir koda (ideal olarak 
elektronik ortamda üretilen alfanumerik bir kod) yer verilmesi ve alıcılardan e-
Sicile girişte Apositilin numarası ve tarihi dışında bu kodu da girmesinin talep 
edilmesi önerilmiştir. 

e) E-Sicillerde yaygınlaşan bir uygulama ise, giriş yapmak isteyen kullanıcının 
bir bilgisayar değil gerçek bir kişi olduğunu teyit etmek amacıyla rastgele 
üretilen kelime ve/veya rakamların girilmesinin talep edilmesidir. Bu 
uygulama, spam’i engelliyor olması nedeniyle teşvik edilmektedir.  

f) Katılımcılar ayrıca en az bir Yetkili Makam tarafından kağıt ortamdaki 
Apostillerine bir “Hızlı Dönüş” kodu yerleştirilmesi ve bu kod sayesinde kodu 
tarayıcıdan geçiren alıcıların Yetkili Makam’ın e-Siciline ulaşmasına ilişkin 
bir sistem kurulması imkanını araştırmakta olduğunu görmüşlerdir. Bu sistem 
de teşvik edilen bir sistem olmuştur (Süresi Uzatılmış SSL Sertifikaları ile 
birlikte (aşağıda (g) bendi).  

g) Katılımcılar, özellikle Apostillerle ilgili yanlış bilgi vermek üzere hileli bir 
şekilde Yetkili Makam gibi davranmak amacıyla oluşturulan üçüncü taraf 
sitelerine ilişkin risklere karşı e-Sicillerin çevrimiçi bütünlüğünü korumanın 
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önemini kaydetmişlerdir. Bu sebeple Yetkili Makamlar, Yeni Zelanda ve Peru 
tarafından uygulanmakta olan “en iyi uygulama”yı benimseyerek, Süresi 
Uzatılmış SSL Sertifikaları’nı (arama çubuğu URL’sinde yeşil ile 
gösterilmektedir) veya benzeri bir teknolojiyi kullanmaları ve bu şekilde 
kullanıcılara site işletmecisinin kimliği ile ilgili güven sağlamaları yönünde 
teşvik edilmişlerdir.  

8. Uluslararasi e-APP Forumu 

12. Uruguay Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Direktörü Sayın Silvana 
Montes de Oca tarafından 8. Uluslararası e-Apostil Forumu’nun 2013 yılında 
Uruguay Dışişleri Bakanlığı tarafından,  Daimi Büro işbirliği ile organize edileceği 
duyurulmuştur. Bu Forum, Latin Amerika’da ve Güney Yarımküre’de 
gerçekleştirilecek ilk Forum olacaktır. Katılımcılar, Uruguay Dışişleri Bakanlığı’nı bu 
girişimi ile ilgili olarak kutlamışlar ve e-APP Forumu’nun gerçekleştirileceği bir 
sonraki ülkenin seçiminde coğrafi ve yasal çeşitliliğin göz önünde bulundurulmuş 
olmasının önemine dikkat çekmişlerdir.  

Katılımcılar son olarak tüm sponsorlara ve Forum’un diğer destekçilerine 
katkılarından dolayı teşekkür etmişlerdir.  
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