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TÜM ODALARA
(cenel Seketeflik) ODALAR VE BORSALAR

BiRLiĞi

Tarih
Sayı
Konu

28.12.20l9
34221550_ 100_ 12a16
suudi ArabistaD8ARKOD Sistemi

llgi Ticaret Bakanlüğı'ndan alllJ.an 27 122019l^lih|i ve E-00050t46554 sayülı yazı

iüTDi

Biİ firmamlzın,01.01.2020 tarihi itibariyle suudi Arabisıan Gümİüklerinin ülkelerine yapllacak ithalatlarda
barkod uygulamasına geçeceğine dair bilgi talebi üzerine, Birliğimizce Ticaret Bakanhğ!'na iletilen
yazl|anmtza istinaden. bU hususta Bakanllkça ilgide kaynh yazl ile bilgi verilmiŞir.

Konırnun odanE üye§i ilgili firmalara ivedilik|e duyurulmasl hususunda gereğini rica ederim

SaygılarımIa.

Ali Em.e YURDAKUL
Genel sekret€f yardımcısı

e.*.rytt.l

Bu b€lge,5070 !ıyülü f,lcktrooik Imza K6ounutra göre Gdrcnli f,lcktronik lmz5 i|e imz.lİom§tlr
ar.ı, Doğdlamaİ iin I http://beltedosfula tobb ory t./do8ruIa aspt?v=BE(vlols

Dlm llP nar Bulvan No 252 (Eskişehir Yolu 9 (m ) 06530 /ANİtnA
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EK: Ticaİet Bakanllğfndan ahnan yazı (2 sayfa)
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Gelen Tarih Sayı: 03/01/2020 - 10
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l,iCARE,|, BAKANLIĞl
ÜriiD Güvenliği ve DeDcıin]i GcDcl Miidürliiğü

Sayı

Koılu

842,61 457 -,724 .o1 .a l

Suudi Arabl5lan / BAltKoD sisteııri
Hk.

Tt]RKIYE ()I)^LAIi vE BoRsALAR I}IRLI(;lNl.] (IOBB)

llsi a) Türk]yc Odalal vc l]orsalal Biül,gi (ToBB) 2:l l2 20l9laıihli ve l27l5 sayılü yazısl
b) Tiirl(iye odalal vc l]oısala| BiIligi (TOBB)25,1220l9ıalihli Ve l2?79sayllıyaz,sl

Bakaı)lüğünrlza ileti]cn ilgidc kayütjl muhtelif }azllar(la özeıle. isinll
n]eİn]e[ ihfacatl alaırında faaltyet gö§leıtn dye fiürnanıza Stıtüdi Alabist^D'da yerleşik ithaIatçl
firma taıaflndan iletileo duyuru meıllilıd. stludi Gümriiğiiltde yeııi biI d(|zetrleme vapüldlğı Ve bu
yeni diizenlemev€ görc I ocak 2020 talihi itibari ile BARKoD s;steınil]e Beçjleceği beIirtilcıek.
söz ko»ustİ uygulanranln hangi ürün gruPlannı kapsadlğı hrıst§unda Billiği,ıizin bilgilendirilnresi
!alcp cdilDrektedir

Bu çerçevede_ sülıdi Alabistan Gümriiği] BARKoD sistcnıt Uygulanraslj]a ilişkiüı Tülk
StaDdaıdlar] Enstitüsü (TSE) talatinda0 hazıü.lanAn bilgi]cıldi,lİeye ilişkin deta),laı aşaglda yeI
aIlİakta olup. söz konü|su bilgileDdiIDle TsE laraflİdaİ suudj Arabistan'da yefleşik ithalatçl
flllrıala, n€Zdinde tey]t edilmlşüil Buna göü,c;

suudi Aralristan'a ihraç cdilcn üriinlerin snBER Po(alına kay( işlemleli kapsanı,ndn
Tiilk Standardlarl E,rsıiıt]sii ('I'sE) laıaİırdaD veriIcD i]liİı ılygUnlUk belgeleri _ı,ine TSE
taı,aflndan sABER Po(allna yüklenmekk olup. ithal3tçı taraflndan yine a\,nl poıtaI ijzeliDdcn
sĞvklyat uygunl k b€lgesi (shipmcııl CoC Belgesi) oluŞıululamk sevki),at u).günluk talebi
açtlnraktadlr

Bu işleDr esnasında. ithalaÇlnlD nre!cut sevkiyattü btlluİan ü.tlnleliD balkodlannl d0
SABER portalıDa giılİcsi gcı€kn]ektediı, Barkod gi.nre işlelDi mcvcut duıumda oPsiyoüıel olup,
sASo le8ülasyonlall ht!Ps|//sabel,sa/homehe8ulations kapsanllDda !,er alaıı ürün 8rupIa nda
I ocak 2020 talihihden itibaıen t]AIlKoD tıygtılamasl zoıunlu o]acaktll.

TSE veya diğcı ııyguıılılk değeıIeİdlrnre kUr hlşJaıınııı baıkod veınıe yeıkisi yoktur, Her
ih,eıici/ihı"caıçl kendi ü.ilkesiİdeki Csl kuüülItüş ndan (h(ıPs://\\,qnv,gs]troıg/,
hııps://ww$,,gsl.fi,/, hııps://lv\Yw gs l ol3_sa/) barkodlaü lııl teoriİ cdebilir_

N] l(il soiuıı/u Nıih ]176 sl No
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Tc Tl(ARlir BAüAi LıĞr ÜRLN cÜ\.EN!lĞj vE
DENET]Mi GENEL MUDuR!ÜĞÜ
'lrlh: 71l l2120l9
sly|: 8426t!57.724 0l ot-E.om503465lı



't'ürkiyc'dc balkodlalln allnınasl i]c alakall a),rlDtlll bilgiyc
htıps://gsl 10bb org tılba.kod l 0adim.php uzaııllsından tllaşabili$iıliz

Ba*odlallİ g,,işi yapılmad,ğı,]da. SABElt sisıenri scvk;yat uyguDhlk belgesi (Shipnreot
Coc belges; ) oluşturmaya izin vernleyecc l(ı iı . Ancak, bu dlll.tlın '|'sE tamflndan velileİ i]ü.ain

tlyguıluk bclgcsinin ipla1 edilmesi anlamlno ge]mcüİğkte oltIP. söz konusu belge geçe|liliginj
korulııaya deVaDl edecektir,

Uırİr uygunlıık be]gesioi sASo'Dıı11 Avi.ülPa b6lseslnde yetki veüdiği h§.lrangi bi.
oıraylanlnlş kUı,uluştan alaD ibracatçllarlınlzllr ilsili CSl sitesj|]den iiliilr barkodlaılüll alarak
iil'iiDlelilte yaplşllı malaıl ve sevki}atla|daıı öncc iılralatçılallna bildirınelelj velerli olacakİı,

lthalaüa iIişkiD diğeİ tiim a§anlalaü nrevcut dUruı]lda oldtlğu iizefe sABER Ponalü
ü7tlinden lthalatçl fi,ma taraltıldan yapüJmaya devam edecektir
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