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T.C. 

TICARET BAKANLIĞI 

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü 

Sayı 	: 842;51457-724.01.01 

Konu : Suudi Arabistan / BARKOD Sistemi 
Hk. 

TÜRKIYE ODALAR VE BORSALAR BIRLIĞINE (TOBB) 

ilgi 	: a) Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi (TOBB) 24.12.2019 tarihli ve 12715 sayı l ı  yazısı . 

b) Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi (TOBB) 25.12.2019 tarihli ve 12779 sayı l ı  yazısı . 

Bakanlığ im ıza iletilen ilgide kayı tl ı  muhtelif yazı larda özetle; 	 isimli 

mermer ihracatı  alan ı nda faaliyet gösteren üye fı rman ıza Suudi Arabistan'da yerleş ik ithalatçı  
firma tarafı ndan iletilen duyuru metninde Suudi Gümrüğünde yeni bir düzenleme yapı ldığı  ve bu 

yeni düzenlemeye göre 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile BARKOD sistemine geçileceği belirtilerek; 

söz konusu uygulamanı n hangi ürün grupları nı  kapsadığı  hususunda Birliğinizin bilgilendirilmesi 

talep edilmektedir. 

Bu çerçevede, Suudi Arabistan Gümrüğü BARKOD Sistemi Uygulaması na ilişkin Türk 

Standardları  Enstitüsü (TSE) tarafından hazı rlanan bilgilendirmeye ilişkin detaylar aşağıda yer 

almakta olup, söz konusu bilgilendirme TSE tarafı ndan Suudi Arabistan'da yerleşik ithalatçı  
firmalar nezdinde teyit edilmiştir. Buna göre; 

Suudi Arabistan'a ihraç edilen ürünlerin SABER portal ı na kay ıt işlemleri kapsam ı nda 

Türk Standardları  Enstitüsü (TSE) tarafı ndan verilen ürün uygunluk belgeleri yine TSE 

tarafı ndan SABER portal ına yüklenmekte olup. ithalatçı  tarafı ndan yine ayn ı  portal üzerinden 

sevkiyat uygunluk belgesi (Shipment CoC Belgesi) oluşturularak sevkiyat uygunluk talebi 

açı lmaktad ı r. 

Bu işlem esnası nda, ithalatçını n mevcut sevkiyat-ta bulunan ürünlerin barkodlarint da 

SABER portal ı na girmesi gerekmektedir. Barkod girme iş lemi mevcut durumda opsiyonel olup, 

SASO regülasyonları  https://saber.sa/home/regulations  kapsamı nda yer alan ürün grupları nda 

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren BARKOD uygulaması  zorunlu olacaktı r. 

TSE veya diğer uygunluk değerlendirme kuruluş lar ı n ı n barkod verme yetkisi yoktur. Her 

üretici/ihracatçı 	kendi 	ülkesindeki 	GS1 	kuruluşundan 	(https:(/www.gsltr.org,/, 
https://www.gsl.fr/,  https://www.gsl.org.sa/)  barkod ları  n ı  temin edebilir. 
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Türkiye'de 	barkodları n 	al ı nması 	ilealakalı 	ayrı ntı lı 	bilgiye 

htıps://gs I .tobb.org.tr/barkod I Oactirn.php uzantısı ndan ulaşabilirsiniz. 

Barkodları n girişi yapı lmadığında, SABER sistemi sevkiyat uygunluk belgesi (Shipment 

CoC belgesi ) oluşturmaya izin vermeyecektir. Ancak, bu durum TSE tarafından verilen ürün 

nygunluk belgesinin iptal edilmesi anlamı na gelmemekte olup, söz konusu belge geçerliliğini 

korumaya devam edecektir. 

Ürün uygunlıtk belgesini SASO'nun Avrupa bölgesinde yetki verdiği herhangi bir 

onaylanmış  kuruluştan alan ihracatçı lar ı mızı n ilgili GS 1 sitesinden ürün barkodları n ı  alarak 

ürünlerine yapışt ı rmaları  ve sevkiyatlardan önce ithalatçı larına bildirmeleri yeterli olacaktı r. 

ithalata ilişkin diğer tüm aşamalar mevcut durumda olduğu üzere SABER portal ı  
üzerinden ithalatçı  firma tarafı ndan yapı lmaya devam edecektir. 

e-inızal ıdı r 

HAKK1 KARABÖRKLÜ 

Bakan a. 

Genel Müdür V. 

T.0 TICARET BAKA NI.E(;) Stığtı«Şzü Mah. 2176. $k. Ntı:63 06530 	 13-Pos-ta:sakalsizekonoıni zov.Ir 
Çankaya/ANKARA 

fd:+90 (312)2048937 	 1'ax: +90 (3:2) 212875S 
1311,s,, i Için -  ELIF ULUĞ  SAKALSIZ Ticare liznıum 
1.:,vrakin elektronik imzalı  suretinclutp://e-lxige.ctlı.e,ov.tr adrcsinden c7112 t 3b-adeb--49a5-812e-7bc:02heaUce kodu İle crişchilirsiniz. 
RELGIZNIN ASI I F.I.EKTRONIK IMZA1.11)1R. 	 2  / 


