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GENELGE NO: 1796 - 2019/2
DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere; Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan ve
Türkiye'nin 08.05.1962 tarihinde imzaladığı "Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin
Kaldırılması Sözleşmesi" Türkiye bakımından 29.09.1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşme
ile bir akit devletin ülkesinde düzenlenmiş olup da diğer bir akit devletin ülkesinde ibraz edilecek
olan resmî belgelerin diplomasi veya konsolosluk memurları tarafından onaylanması zorunluluğu
kaldırılmış bulunmaktadır.
Sözleşmenin 5'inci maddesine göre usulüne uygun biçimde doldurulan tasdik şerhi, imzanın
doğruluğunu, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığını ve gerektiğinde belge üzerindeki
mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunu teyit eder ve tasdik şerhi üzerindeki imza, mühür veya
damga gibi her türlü doğrulama işleminden bağışıktır. 3'üncü madde ile; imzanın doğruluğunun
belgeyi imzalayan kişinin sıfatının ve gerektiğinde bu belge üzerindeki mühür veya damganın aslı
ile aynı olduğunun teyidi için zorunlu görülebilecek tek işlemin tasdik şerhinin belgenin verildiği
devlet yetkili makamınca bu belgeye konulmasından ibaret olduğu belirtilmiştir.
Her ne kadar Sözleşmenin 7'inci maddesi ile tasdik şerhi vermekle görevlendirilen
makamlardan her birinin, tasdik şerhlerinin sıra numarası, tarihi, resmi belgeyi imzalayan kişinin
adı, ne sıfatla imzaladığı veya imzasız olan belgeler için, mühür veya damgayı koyan makama
ilişkin hususları içeren bir kayıt defteri veya fiş endeksi tutmak zorunda oldukları ve ilgililerden
herhangi birinin istemi üzerine, şerh ile gösterilen bilgilerin bu defter veya endekste yer
alan kayıtlara uygun olup olmadığını incelemekle yükümlü oldukları belirtilmiş ise de 5'inci
maddede yer alan "Tasdik şerhi üzerindeki imza, mühür veya damga her türlü doğrulama
işleminden bağışıktır" hükmü dikkate alındığında bu usulün Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile
yürütülecek bir prosedür gerektiren istisnai bir yol olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle tapu
müdürlüklerine sunulan tasdik şerhli (apostille) belegelerin kabulü aşamasında, belgenin
teyidi amacıyla yukarıda bahsi geçen 7. madde hükmünün uygulaması mümkün bulunmamaktadır.

Uygulamada Sözleşmeye taraf olan ülkelerde düzenlenmiş Sözleşmenin 1'inci maddesinde
sayılan belgeler, tasdik şerhinin varlığı halinde tapu işlemlerine esas kabul edilmektedir. Söz
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konusu tasdik şerhi, ülkelerin farklı uygulama yürütmeleri nedeniyle müdürlüklerimize farklı
şekillerde ibraz edilmektedir. Bununla birlikte Sözleşme ile belirlenmiş hususları ihtiva eden tasdik
şerhi ile onaylanmış belgelerin kabulü gerekmektedir.
Bu kapsamda Sözleşmenin 1'inci maddesinde sayılan belgelerin müdürlüklerimize ibrazı
halinde, belgeye ilişkin tasdik şerhi konusunda aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi
gerekmektedir.
Tasdik şerhi ilişikte sunulan örneğe (Ek:1) uygun olmalıdır.
Tasdik şerhi, bizzat belgenin (Ek:2,3) veya buna eklenecek bir kağıdın üzerine (Ek:4,5)
konulabilir. Tasdik şerhinin ayrı bir belgede yer alması halinde şerhin tasdik edilen belge ile
birleştirilerek tasdik eden makamın mührünün birleşme yerine basılmış olması gerekir.(
Ek:4,5)
Tasdik şerhi, bunu koyan makamın resmi dilinde yazılabileceği gibi ikinci bir dilde de
yazılmış olabilir.
Ancak, tasdik şerhinin, «Apostille Convention de La Haye Du 5 Octobre 1961» başlığının
kesinlikle Fransızca olarak belirtilmesi gerekir.
Usulüne uygun biçimde doldurulan tasdik şerhi, imzanın doğruluğunu, belgeyi imzalayan
kişinin hangi sıfatla imzaladığını ve gerektiğinde, belge üzerindeki mühür veya damganın
aslı ile aynı olduğunu teyit eder. Tasdik şerhi üzerindeki imza, mühür veya damga her türlü
doğrulama işleminden bağışıktır.
Bunun yanı sıra, belge ile buna ilişkin tasdik şerhinin farklı makamlarca düzenlenmiş olması
gerektiği hususuna dikkat edilmelidir. Zira tasdik şerhi ile belgeyi düzenleyen makamın imza
ve mührü tasdik edildiğinden, tasdik şerhinin ilişkin olduğu belgede yer alan imza ve mühür
ile tasdiki mümkün bulunmamaktadır.
E-imzalı tasdik şerhleri (e-apostille) ile yapılan başvurularda ise konunun ilgili evraklarla
birlikte Yabancı İşler Dairesi Başkanlığına intikali ile alınacak cevaba göre işlemlere yön verilmesi
gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve işlemlerin Genelge esaslarına uygun olarak yürütülmesinde özen
gösterilmesini rica ederim.

Mehmet Zeki ADLI
Genel Müdür V.
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Ek :
1 - Tasdik Şerhi Örneği (1 sayfa)
2 - Tasdik Şerhi (Apostille) Örnek Belge -1 (1 sayfa)
3 - Tasdik Şerhi (Apostille) Örnek Belge -2 (1 sayfa)
4 - Tasdik Şerhi (Apostille) Örnek Belge -3 (1 sayfa)
5 - Tasdik Şerhi (Apostille) Örnek Belge -4 (1 sayfa)
Dağıtım:
GENELGE
Merkez Birimler + Bölge Müdürlüklerine
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