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Kore Tarafından Düzenlenen Elektronik Menşe Şahadetnamesinin Kabulü Hkk. 

 
  

 

Kore Cumhuriyeti tarafından elektronik ortamda düzenlenen menşe şahadetnamelerinin kabul 

edilmesi uygun bulunmuştur. 

 

Söz konusu belgelerin doğruluğu “http://cert.korcham.net/search/index.aspx" internet adresi 

üzerinden teyit edilebilecektir. 

 

Bu doğrultuda bugüne kadar elektronik menşe şahadetnamesi kullanımına ilişkin ülkemize 

bildirimde bulunan ülkeler listesi; 

 

• AVUSTURYA (yazıda web adresi yok) 

• BELÇİKA (www.digichambers.be/verify) 

• ALMANYA (https://cert.ihk.de) 

• KANADA (yazıda web adresi yok) 

• FİNLANDİYA (yazıda web adresi yok) 

• İSPANYA (yazıda web adresi yok) 

• İSVEÇ (yazıda web adresi yok) 

• HOLLANDA (yazıda web adresi yok) 

• FRANSA (http://certificates.iccwbo.org) 

• İSVİÇRE (yazıda web adresi yok) 

• DANİMARKA (yazıda web adresi yok) 

• İRLANDA (yazıda web adresi yok) 

• İNGİLTERE (yazıda web adresi olmayıp sonradan kontrol adresleri bulunmaktadır) 

• MEKSİKA (yazıda web adresi yok) 

• İTALYA (https://certificates.iccwbo.org) veya 

(https://certificates.iccwbo.org/Member/Details/25) 

• ÇİN HALK CUM. (www.origin.customs.gov.cn) veya (http://check.ccpiteco.net) 

• KORE CUMHURİYETİ (http://cert.korcham.net/search/index.aspx) 

 

Şeklindedir. 

 

Söz konusu yazının tam metni aşağıdadır. 

 

 

 

 

http://www.hggumruk.com.tr/tr-TR
http://cert.korcham.net/search/index.aspx
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T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü 

Sayı : 16934678-724.01.02 
Konu : Elektronik Menşe – Kore Cumhuriyeti 
 

 

08.01.2020 / 51143982 
DAĞITIM YERLERİNE 
 

İlgi : 22.11.2019 tarihli ve 49669762 sayılı yazımız. 

 

İlgide kayıtlı yazımızda, tercihsiz ticaret kapsamında menşe şahadetnameleri için elektronik ortamda 
başvuru imkânı sağlandığı ve söz konusu belgelerin kabul edilmesi gerektiği yönünde bildirimde 
bulunulmuştur. 

Bu çerçevede Kore Cumhuriyeti Gümrük İdaresinden de tarafımıza bildirimde bulunulmuş olup, güncellenen 
elektronik menşe şahadetnamesi kullanımına ilişkin ülke listesi ilişikte gönderilmektedir. 

Kore Ticaret ve Sanayi Odası’nın onayladığı elektronik menşe şahadetnamelerinin doğruluğu 
"http://cert.korcham.net/search/index.aspx" internet adresi üzerinden teyit edilebilmektedir. 

Bilgileri ile yukarıda belirtilen elektronik Menşe Şahadetnamelerinin kabul edilmesi hususunda gereğini rica 
ederim. 
 

Bülent Orhan TÜREL 
Bakan a. 
Daire Başkanı 
 

EK: 1 adet belge 
 

DAĞITIM: 
- Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri 

 

 

http://www.hggumruk.com.tr/tr-TR
https://www.mevzuat.net/gumruk/tyazilar/2019/ty49669762.aspx

