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SİRKÜLER SAYI: 2022/161                                                     12.08.2022  

 
 
E-APOSTİL 
 
 

Bilindiği üzere Apostil, resmi bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede 

yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil’in kuralları 5 

Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla tespit edilmiştir. Apostil kuralları yalnızca 

Lahey Konvansiyonu’na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir. Bu belge onay 

sisteminin elektronik ortamda yürütülmesi ise e-Apostil olarak isimlendirilmiştir.  

 

E-Apostil, www.eapostil.gov.tr sitesi üzerinden, apostil uygulanması istenen belge için 

başvuruda bulunulması, başvurunun apostil uygulamaya yetkili kılınmış kuruma 

(Adalet Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı) iletilmesi, yetkili kurumun ilgili belgeyi 

elektronik ortamda oluşturması ve güvenli veri iletim yolları kullanılarak başvuruda 

bulunan kişiye yine www.eapostil.gov.tr sitesi üzerinden teslim edilmesi 

aşamalarından oluşmaktadır.  

 

İlgili kurum tarafından elektronik ortamda oluşturulan ve e-apostil uygulanan belge, 

PTT tarafından Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) ile imzalanarak başvuruda bulunan 

kişiye teslim edilir. Bu sayede teslim edilen belgenin doğruluğu ve bütünlüğü garanti 

altına alınmış olur. Elektronik belgelerin teslim edildiği yabancı resmi makamlar, bu 

belgelerin doğruluğunu, belgeyi “Belge Doğrulamak İstiyorum” düğmesini kullanarak 

teyit edebileceklerdir. 

 

http://www.eapostil.gov.tr/
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a) E-Apostilin Geçerli Olduğu Ülkeler 

 

E-Apostil tasdiki gerçekleştirilen belge, Lahey Konvansiyonunun tüm üye ve taraf 

devletlerinde geçerli bir belge olarak kabul edilmektedir. Sözleşmeye taraf olan 

ülkelere ait güncel liste ile her bir ülkede Apostil onayı vermeye hangi makamların etkili 

olduğuna dair bilgilere 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41 adresinden 

ulaşılabilirsiniz.  Lahey’e taraf olmayan ülkelere e-Apostil verilmediğini ayrıca 

belirtmek isteriz. 

 

b) E-Apostil İle Alınabilecek Belgeler 

Hali hazırda e-Apostil uygulanan belgeler aşağıdaki gibidir. 

• Adli Sicil Kaydı 
• Mahkeme Kararı 
• Nüfus Kayıt Örneği 

 
 
Aşağıdaki belgelere ilişkin e-Apostil uygulaması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 
 

• Doğum Kayıt Örneği 
• Ölüm Kayıt Örneği 
• Evlenme Kayıt Örneği 
• İsim Denklik Belgesi 
• Diploma 
• Transcript 
• Şirket kuruluş belgeleri, iş bitirme belgeleri 

Bazı uluslararası sevkiyat belgeleri ve faturalara da e-apostil verilmemektedir. 

 

Saygılarımızla,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41
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       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

                        MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt 

edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan 

görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar 

dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan 

müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr
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