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KONU : Menşe İspat Belgelerinin Gümrük Vizesi Kutusunun Gümrük Memurlarınca 

İmzalanmayacağı.  
 

 

 

 

Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) üzerinden düzenlenen tercihli 

menşe ispat belgelerinin gümrük vizesi kutusunun 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla gümrük 

memurlarınca imzalanmayacağı hususu, Türkiye`nin Avrupa Birliği dışındaki diğer serbest / 

tercihli ticaret anlaşması ortaklarına 09.06.2020 tarihli ve 54857040 sayılı yazıda bildirilmiştir. 

 

Bu kapsamda ilgili gümrük müdürlüklerince MEDOS üzerinden düzenlenen belgeler 

ıslak olarak imzalanmayacaktır. 

 

Diğer taraftan anılan belgelerin doğruluğu halihazırda https://medos.tobb.org.tr/ adresi 

üzerinden de sorgulanabilmektedir. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 
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Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa B�rl�ğ� Genel Müdürlüğünün 20.10.2020 tar�hl� ve
58381656 sayılı yazısı (Menşe Belgeler�-Islak İmza)
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TİCARET BAKANLIĞI 

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa B�rl�ğ� Genel Müdürlüğü
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Konu :Menşe Belgeler�-Islak İmza

20.10.2020 / 58381656 
DAĞITIM YERLERİNE

Menşe ve Dolaşım Belgeler� Otomasyon S�stem� (MEDOS) üzer�nden düzenlenen terc�hl� menşe �spat belgeler�n�n
gümrük v�zes� kutusunun 1 Temmuz 2020 tar�h� �t�barıyla gümrük memurlarımızca �mzalanmayacağı hususu, Türk�ye`n�n
Avrupa B�rl�ğ� dışındak� d�ğer serbest / terc�hl� t�caret anlaşması ortaklarına 09.06.2020 tar�hl� ve 54857040 sayılı
yazımızla �let�lm�şt�r.

Konuya �l�şk�n olarak T�caret Müşav�rl�kler�m�z / Ataşel�kler�m�z �le gerçekleşt�r�len görüşmelerde, bazı ülkelere yapılan
�hracata yönel�k MEDOS üzer�nden düzenlenen menşe �spat belgeler�n�n gümrük v�ze kutusunun bazı gümrük
�dareler�m�zce ıslak olarak �mzalanmış olduğuna da�r tesp�tler� paylaşılmıştır. Ayrıca bazı f�rmalarca Bakanlığımızdan,
gümrük �dareler�m�z�n belgeler� ıslak olarak �mzalamaları yönünde taleplerde bulunulmaktadır.

MEDOS üzer�nden düzenlenen belgeler�n ıslak olarak �mzalanmaması yönünde �şlem tes�s ed�lmes�, �lg�l� tüm b�r�mlerle
danışılmak suret�yle karara varılan ulusal b�r uygulama olup �st�snasız b�r şek�lde yer�ne get�r�lmes� gerekmekted�r.
Gümrük �dareler�m�zde aks� yönde b�r �şlem gerçekleşt�r�ld�ğ�n�n tesp�t� hal�nde gereken �şlemler�n yapılmasından �mt�na
ed�lmeyecekt�r.

B�lg�ler� �le gereğ�n�n buna göre �fasını r�ca eder�m.

Hüsnü DİLEMRE 
Bakan a. 

Genel Müdür

Dağıtım: 
Tüm Gümrük ve Dış T�caret Bölge Müdürlükler� (Gereğ�) 
Gümrükler Genel Müdürlüğü (B�lg�)
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