
  
 

 

 

 

 

  
 

 
 

7. Uluslararası e-APP Forumu  
14-15 Haziran 2012 – İzmir, Türkiye 

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/İzmir olacaktır. 
 
Önceki forumların başarısının ve Avrupa için e-APP Projesi’nin temel alınacağı bu 
etkinlik dünya çapında e-apostil ile ilgili gelişmeler, şimdiye kadar elde edilen 
tecrübeler ve bunların e-APP’nin geleceğine etkisi hakkında bilgi alış verişi 
yapılabilmesi için uluslararası bir platform sunacaktır. Toplantılarda ayrıca e-
Apostil’in Türkiye’de uygulanması ile ilgili planlar tartışılacaktır. İzmir Forumu 
ayrıca e-APP’nin faydaları ile e-APP’nin ve ilgili bileşenlerinin gittikçe artan sayıda 
iç hukukta uygulandığı ya da uygulanmasının planlandığı ülkelerin deneyimlerinin 
değerlendirilmesine mükemmel surette imkan sağlayacaktır. Lütfen Forum’un çalışma 
dilinin İngilizce ve Türkçe olacağını unutmayınız. Konferans sırasında bu her iki dilde 
simultane çeviri olanağı sunulacaktır. 
 
Forum katılımcıları için ayarlanan otel İzmir’de bulunan Mövenpick Otel’dir. 
 
İzmir Forumu ile ilgili tüm bilgiler ve taslak Program en yakın zamanda < www.e-
appizmirforum.com > adresinde yer alacaktır. (Ayrıca anılan resmi web-sitesine 
yönlendiren bir linke, www.hcch.net adresi altında bulunan Lahey Konvansiyonu’na 
ait web-sitesinde “Apostille Section” başlığı altında da yer verilecektir.) Etkinliğe 
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katılım için gerekli kayıt prosedürü hakkında bilgi dahil, etkinlik hakkında genel 
bilgiler ve taslak program resmi İzmir Forum web-sitesinden edinilebilecektir.  
 
 
Foruma katılım ücretsiz olmakla birlikte, katılımcıların < www.e-
appizmirforum.com > adresinde yer alan Forum kayıt formunu doldurmaları 
gerekmektedir. Katılımcılar kendi otel rezervasyonlarını bizzat yapmakla ve seyahat 
ve konaklama giderlerini karşılamakla yükümlüdür. Forumun sosyal etkinliklerinin 
bir bölümü olarak, 16 Haziran 2012 tarihinde bir gezi de organize edilecektir. Gezi 
için kayıt yaptırılması gereklidir. 
 
 
Organizatörler, Forum’a finansal destek sağlamak amacıyla belli basli Türk Bilişim 
Şirketleriyle görüşmeler yapmaktadırlar. Bu görüşmelerin sonuçları daha sonraki bir 
aşamada duyurulacaktır. 
 
Lahey Milletlerarası Özel Hukuk Konferansının Daimi Bürosu, bu vesile ile üyelerin 
ulusal ve irtibat makamlarına ve Apostil Konvansiyonu gereğince atanan yetkili 
makamlarına yüksek takdir ve saygılarını yeniler.   
 
Lahey, 15 Subat 2012 
 
 
 
 

Üyelerin Ulusal ve İletişim Organlarına (yalnızca e-posta ile) 
Apostil Konvansiyonu ile belirlenen Yetkili Makamlara (yalnzca e-posta ile) 
Üyelerin diplomatik misyonlarına bilgi sunmak üzere bir kopya  (sadece e-posta ile)  
6. e-APP Forumu katılımcılarına bilgi sunmak üzere bir kopya (yalnızca e-posta ile) 
Birinci, İkinci ve Üçüncü Bölge Toplantıları’nın katılımcılarına bilgi sunmak üzere bir 
kopya (yalnızca e-posta ile)  
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