
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İkinci Duyuru 

7. Uluslararası e-APP Forumu 
 

14-15 Haziran 2012 – İzmir, Türkiye 
 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Himayelerinde 

 

 Lahey Milletlerarası Özel Hukuk Konferansı Daimi Bürosu, 5 Ekim 1961 tarihli Yabancı 

Resmi Belgelerin Tanınması Koşulunu Kaldıran Lahey Konvansiyonu (Apostil 

Konvansiyonu)’na taraf bulunan ülkelerin ulusal ve irtibat organları ile konvansiyon 
gereğince oluşturulan yetkili makamlarına takdirlerini sunar ve e-APP Programı 

(Elektronik Apostil Programı)’na ilişkin 7. Uluslararası Forumu’nun 14 Haziran 2012 
Perşembe (yarım gün) ve 15 Haziran 2012 Cuma (tam gün) günlerinde İzmir’de 
yapılacağını bildirmekten onur duyar. 
 
 Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın himayelerinde; 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü,Yaşar Üniversitesi, 
İnternet Kurulu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 7. Forum’a ev sahipliği yapacak 
ve Forum Lahey Konferansı Daimi Bürosu ile işbirliği içinde organize edilecektir. 
Konferans yeri Yaşar Üniversitesi/İzmirolacaktır. Lütfen Forum’un çalışma dilinin 
İngilizce ve Türkçe olacağını unutmayınız. Konferans sırasında bu her iki dilde simultane 
çeviri olanağı sunulacaktır. 
 
Konferansla ilgilenenlerin İzmir Forum’un resmi websitesi olan < www.e-
appizmirforum.com > adresindeki Kayıt Formu’nu mümkün olan en kıs zarfında doldurarak, 
kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Katılımcıların (konuşmacılar hariç olmak üzere) kendi 
konaklama ve seyahat masraflarını karşılamaları gerekmektedir. 
  
Türkiye’ye seyahat için vize alması gereken katılımcıların, vize işlemlerini kolaylaştırmak 
için, İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü Direktörü Dr. Leyla 
Keser Berber ile (leyla.keser@gmail.com üzerinden) temas kurmaları rica olunur. 
  
Forum’la ilgili diğer tüm bilgilere (taslak program, konaklama, havalimanı transferi ve 
diğer pratik bilgiler) < www.e-appizmirforum.com > adresinden erişim mümkündür. Taslak 
programın güncel versiyonu İzmir Forum’unun resmi web sitesinde en kısa süre içinde 
yayımlanacaktır. Forumun sosyal etkinliklerinin bir bölümü olarak, 16 Haziran 2012 
tarihinde bir de gezi organize edilecektir. Gezi için ayrıca kayıt yaptırılması gereklidir 
(tiklayiniz). 

http://www.e-appizmirforum.com/ephesusregister.php


Lahey Milletlerarası Özel Hukuk Konferansının Daimi Bürosu, bu vesile ile üyelerin ulusal 
ve irtibat makamlarına ve Apostil Konvansiyonu gereğince atanan yetkili makamlarına 
yüksek takdirve saygılarını yeniler.   
 
  
 
Lahey, 21 Mayıs 2012 
 
  
 
Üyelerin Ulusal ve İletişim Organlarına (sadece e-posta ile) 
Apostil Konvansiyonu ile belirlenen Yetkili Makamlara (sadece e-posta ile) 
Üyelerin diplomatik misyonlarına bilgi sunmak üzere bir kopya  (sadece e-posta ile)  
Türkiye Cumhuriyeti, Ankara’da bulunan elçiliklere bilgi sunmak üzere bir kopya (sadece 
e-posta ile) 
6. e-APP Forumu katılımcılarına bilgi sunmak üzere bir kopya (sadece e-posta ile) 
Birinci, İkinci ve Üçüncü Bölge Toplantıları’nın katılımcılarına bilgi sunmak üzere bir 
kopya (sadece e-posta ile) 


