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ELEKTONİK MENŞE ŞAHADETNAMESİ KULLANIMINA İLİŞKİN ÜLKEMİZE BİLDİRİMDE BULUNAN 
ÜLKELER ARASINA ABD VE SLOVENYA EKLENMİŞTİR. 

  

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün yayınlamış olduğu E-16934678-180.05 
sayılı yazı ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Slovenya’nın elektronik şekilde menşe şahadetnamesi 
düzenleyen ülkelere arasına girdiği bildirilmiştir. 

Buna göre; 

ABD'nin Sanayi ve Ticaret Odaları tarafından menşe şahadetnameleri kağıt ortamında veya elektronik 
şekilde, Slovenya Gümrük İdaresi tarafından kağıt ortamında, Slovenya'nın Sanayi ve Ticaret Odaları 
tarafından elektronik şekilde düzenlenebilecektir. 

 

Elektronik menşe şahadetnamesi düzenleyen ülkelere ait güncellenen liste aşağıdaki gibidir; 

 

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

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

• ENDONEZYA (http://eska.kemendag.go.id) 

• EKVADOR (yazıda web adresi yok)  

• BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (BAE) (www.economy.gov.ae) 

• UKRAYNA (origin@customs.gov.ua)  

• TAYLAND (http://verify.dft.go.th) 

• UMMAN  (https://eservices.chamberoman.om/coo-verify) 

• LİTVANYA (https://essdocs.com/esscert-certificate-of-origin-verification) 

•  JAPONYA (QR kodun okutulması ile https://ref.jcci.or.jp) 

• AVUSTRALYA  

• ABD 

• SLOVENYA 

 

  
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla, 
 
 

İşbu Sirkülerde yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermekte olup bilgilendirme amaçlıdır.  
HG GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan 

veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 
İşbu Sirkülere http://www.hggumruk.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz. 

 
Sirkülerle ilgili sorularınız için: 

Levent ÖZKARDEŞ 
levento@hggumruk.com.tr       

Bahadır KAL 
bahadirk@hggumruk.com.tr 

Barış ŞİŞİK 
bariss@hggumruk.com.tr  

 


