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Deniz Hukuku

Den!zc!l!k sektörü-
nün uluslararası 
mah!yet ta"ıması 
!t!bar! !le yabancı 
olmadı#ı “Apos-

t!l” kurumunun !ncelenmes!n!n 
öneml! oldu#unu dü"ünüyo-
ruz. Den!zc!l!k sektörü özel!nde 
Apost!l kurumuna en çok gem! 
satım sözle"mes!/gem! !n"a söz-
le"mes! çerçeves!nde tara$arın 
kar"ılıklı clos!ng (kapanı") evrak 
talepler!nde ya da o%-shore "!r-
ketler!n kurulu" ve özell!kle ar-
zeden Cert!f!cate of Incumbency, 
Cert!f!cate of Tax-Exempt!on g!b! 
"!rket evraklarında (genelde ban-
ka hesap açılımlarında bankanın 

taleb! sonucunda)  rastlanmak-
tadır. Lak!n Apost!l kurumunun 
hukuk! mah!yet!n!n b!l!nmes! 
apost!l "erh! ta"ıyan evraklara 
!l!"k!n !çer!k ve "ekl! sonuçları 
anlamında önem arzeder. Bu ya-
zımızda sektörel önem!ne !st!na-
den “Apos!l” kurumunu ana hat-
ları !le !nceleyece#!z.

1961 Tar!hl! Yabancı Resm! 
Belgeler!n Tasd!k! Mecbur!ye-
t!n!n Kaldırılması Hakkındak! 
Lahey Sözle"mes! 

5 Ek!m 1961 tar!hl! “Yabancı 
Resm! Belgeler!n Tasd!k! Mecbu-
r!yet!n!n Kaldırılması Hakkında-
k! Lahey Sözle"mes!”  !le beraber 
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hukukumuzda yer bulmu" olan “Apost!l”, 
en bas!t "ek!lde, yabancı resm! belgen!n 
gerçekl!#!n!n bel!rlenmes!nde b!r araç 
olarak tanımlanab!l!r. Türk hukukuna 
göre, el!nde yabancı b!r devlet makamı 
tarafından düzenlenm!" b!r resm! belge 
olan k!"!n!n bu resm! belgey! Türk!ye’de 
resm! belge olarak !"leme koyması !ç!n 
temel olarak yapması gereken "ey, o yer-
dek! d!plomas! veya konsolosluk memur-
larına onaylatmasıdır. 1961 tar!hl! Lahey 
Sözle"mes! !le b!rl!kte bu “Tasd!k Mec-
bur!yet!” sözle"meye taraf olan yabancı 
ülkeler!n !dar! makamlarınca düzenle-
nen ve sözle"mede resm! belge olarak n!-
telenen belgelerle sınırlı olarak ortadan 
kaldırılmı"tır. Böylece yabancı b!r devlet 
makamı tarafından düzenlenm!" olan 
ve sözle"me kapsamında bulunan resm! 
belge y!ne aynı yabancı devlet!n yetk!l! 
makamınca ver!lm!" “Apost!l &erh!’’n! 
ta"ıdı#ı takd!rde Türk!ye Cumhur!yet! 
Konsoloslu#u veya Türk!ye Cumhur!ye-
t! Dı"!"ler! Bakanlı#ı tasd!k !"lem!nden 
muaf olacaktır. Aynı "ek!lde Türk!ye’de 
düzenlenm!" ve 1961 Lahey Sözle"me-
s!’nde resm! belge olarak n!telenen bel-
gelerden olan b!r belge de, Türk!ye’dek! 
yetk!l! !dar! makamdan alınmı" Apost!l 
"erh!n! ta"ıması hal!nde, bu sözle"meye 

üye devletler tarafından tasd!k ed!lm!" 
sayılacaktır. 

Sözle"men!n 5. maddes!nde “Tasd!k 
"erh!, belgede !mzası bulunan veya bel-
gey! get!ren k!"!n!n !ste#! üzer!ne ver!l!r.” 
den!lmek suret!yle Apost!l "erh!n!n talep 
üzer!ne ver!leb!lece#! düzenlenm!"t!r. 

Y!ne sözle"men!n 5. maddes!ne göre 
“Usulüne uygun b!ç!mde doldurulan 
tasd!k "erh!, !mzanın do#rulu#unu, bel-
gey! !mzalayan k!"!n!n hang! sıfatla !m-
zaladı#ını ve gerekt!#!nde, belge üzer!n-
dek! mühür veya damganın aslı !le aynı 
oldu#unu tey!d eder.” Böylece üzer!nde 
Apost!l tasd!k "erh! bulunan resm! b!r 
belge üzer!ndek! !mza, mühür veya dam-
ga her türlü do#rulama !"lem!nden muaf 
olacaktır. Görüldü#ü üzere belgen!n 
!çer!#!yle !lg!l! h!çb!r !"lev! bulunmayan 
Apost!l &erh!, yalnızca 1961 tar!hl! Lahey 
Sözle"mes!ne taraf devletler arasındak! 
“resm! belge tasd!k sürec!n!” daha kısa 
ve prat!k hale get!rmek; belgeler!n tasd!-
k!n! sa#lamadak! katı prosedürü yumu-
"atmak amacıyla get!r!lm!" b!r düzenle-
med!r. Yabancı resm! belgen!n Apost!l 
"erh! ta"ımasının get!rece#! ayrıcalık !se 
bu belgey! düzenleyen!n resm! sıfatı ha!z 
oldu#unun, belge üzer!ndek! !mzanın, 
damganın veya mührün gerçekl!#!n!n 
belgen!n kullanılaca#ı devlet makamları 
tarafından kabul ed!lmes! olacaktır. 

1961 tar!hl! Lahey Sözle"mes!nde 
“resmî belge” olarak n!telend!r!len ve 
üzer!nde Apost!l "erh! bulunması hal!n-
de tasd!k ed!lm!" sayılab!lecek olan bel-
geler "unlardır: 

a. Savcı, zabıt kât!b! veya adl!ye me-
muru tarafından ver!lm!" belgeler de 
dah!l olmak üzere, Devlet!n b!r yargı 
organına veya mahkemes!ne ba#lı b!r 
makam veya görevl! memur tarafından 
düzenlenm!" olan belgeler, 

b. 'dar! belgeler, 
c. Noter senetler!, 
d. K!"!lerce özel sıfatla !mzalanmı" 

belgeler üzer!ne konulmu" olup belgen!n 
kaydının veya bel!rl! b!r tar!hte mevcut 
oldu#unun ve !mzaların do#rulu#unun 
resm! makam ve noterlerce tasd!k! g!b! 
resm! beyanlar.

Bununla b!rl!kte 1961 tar!hl! Lahey 
Sözle"mes!’n!n 1. maddes!nde sözle"me-
n!n, d!plomas! veya konsolosluk memur-
ları tarafından düzenlenm!" belgelerle, 
t!caret veya gümrük !"lemler!yle do#-
rudan do#ruya !lg!l! olan !dar! belgelere 
uygulanmayaca#ı özell!kle ve açıkça be-
l!rt!lm!"t!r. 

&erh!n sayılan yabancı resm! belgele-
r!n neres!ne ve ne "ek!lde konulaca#ı da 
Sözle"mede düzenlenm!"t!r. Buna göre 
"erh, b!zzat belgen!n veya buna ekle-
necek b!r ka#ıdın üzer!ne konulmalı ve 
1961 tar!hl! Sözle"meye ekl! örne#e uy-
gun olmalıdır. 

Apost!l "erh!n!n hukuk! mah!yet! !se 
1961 tar!hl! Lahey Sözle"mes!nde açıkça 
düzenlenmem!" olmakla b!rl!kte, "erh!n 
etk!s!n!n, yabancı resm! belgedek! b!rta-
kım unsurların gerçe#e uygun oldu#u-
nun ön kabulünü sa#lamak oldu#u göz 
önünde bulunduruldu#unda, b!r kar!ne 
meydana get!rd!#!n! söyleyen görü"ler 
bulunmaktadır. Bu durumda aks! !s-
patlanana dek söz konusu etk! devam 
edecekt!r. Apost!l "erh!n!n bulundu#u 
belgeye bunun dı"ında herhang! b!r et-
k!s! !se olmayacaktır. &erh!n, belgen!n 
n!tel!#!ne b!r etk!s!n!n olmadı#ını Dr. 
M!ne Tan Dehmen, “M!lletlerarası Usul 
Hukukunda Yabancı Belgeler!n 'spat 
Gücü” ba"lıklı doktora tez!nde “Apost!l 
"erh!n!n elbette belgen!n n!tel!#!n! de-
#!"t!reb!lmek g!b! b!r vasfı yoktur. Bu ba-
kımdan "erh!n gerçekte resmî olmayan 
b!r belgey! resmî b!r belge hal!ne get!r-
mes! söz konusu de#!ld!r. Belgen!n, dü-
zenlend!#! devlet!n hukuku bakımından 
resmî b!r belge n!tel!#!nde olmadı#ının 
ortaya konulması mümkündür” "ekl!nde 
açıklamı"tır.  


