Ticaretin Küresel Dili

GS1 Sistemi (Barkod) Üyelik Başvurusu İçin Gerekli Evraklar (10 veya daha az ürün çeşidi için)
1. Başvuru Formu (Ek-1): Okunaklı ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır. (online.gs1tr.org sistemi üzerinden
yapılacak online başvurularda; başvuru formuna ihtiyaç duyulmamaktadır.)
2. Taahhütname (Ek-2): Firma yetkilisince imzalanarak notere onaylatılmalıdır.
3. Faaliyet Belgesi: Firmanın Ticaret Odası/Sanayi Odası/Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Odasına
(TESK) kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı başvuruya eklenmelidir.
4. Gelir Tablosu: Başvuruda bulunulan yıldan bir yıl öncesine ait Kurumlar Vergi Beyannamesi olmalı
ve firmanın muhasebecisine ya da mali müşavirine onaylatılmalıdır.
Firma başvuru yaptığı yıl içinde kurulmuş ise gelir tablosu yerine kuruluş ilanının yer aldığı Ticaret Sicili
Gazetesini göndermelidir.
5. Sisteme Giriş Ücreti Banka Dekontu: Ürün çeşidi sayısına göre Tablo-1’de uygun olan sisteme giriş
ücreti Tablo-2’de gösterilen banka hesap numarasına yatırılmalıdır.
Başvuru Evraklarının Gönderileceği Adres:
GS1 Türkiye Vakfı İktisadi İşletmesi: Dumlupınar Bulvarı No:252 C Kule 13. Kat, 06530,
Çankaya/ANKARA

Tablo 1 - SİSTEME GİRİŞ ÜCRETLERİ
1-10 Çeşit Ürün
(11 Basamaklı Numara)
CİRO
1.320,-TL
Yeni Kurulanlar ve
Cirosu 100.000,TL’nin altında olanlar
Cirosu 100.000,-TL
2.640,-TL
ve üstü olanlar

1 Çeşit Ürün
(12 Basamaklı Numara)
960,-TL

1.320,-TL

Tablo 2 - ÜYELİK ÜCRETİNİ YATIRABİLECEĞİNİZ BANKA HESAP NUMARASI
Alıcı Adı: GS1 Türkiye Vakfı İktisadi İşletmesi
Banka Adı
Şube Adı
Türkiye İş Bankası
Akay

Hesap No (IBAN No)
TR30 0006 4000 0014 2011 1831 60

NOT:
− Faks, telefon ve e-posta aracılığı ile başvuruda bulunulamaz. Eksik evrak ve fotokopi ile yapılan
başvurular işleme alınmaz.
− Başvurusunu tamamlayıp GS1 Türkiye Sistemi’ne üye olan firmaya; üyelik tescil belgesi kargo
ile gönderilir, elden teslim edilmez.
− Başvurusunu tamamlayıp GS1 Türkiye Sistemi’ne üye olan firma, üye olduğu yıl hariç her yıl GS1
Türkiye’ye kullanım ücreti ödemelidir.
Kullanım ücreti her yıl faturalandırılarak üye firmaya gönderilecektir.
− Kitap, dergi ve benzer süreli yayınlar için alınması gereken ISBN ve ISSN numaraları, Kültür
ve Turizm Bakanlığı-Kütüphaneler Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir.
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GS1 TÜRKİYE SİSTEMİ ÜYELİK BAŞVURU FORMU (EK-1)

1. Firmanın Ticaret Unvanı :
2. Yazışma Adresi :
3. Telefon No: (

4. Faks No: (

)

5. E-posta adresi :

)

6. Web adresi :

7. Firmanın bağlı bulunduğu Ticaret/Esnaf Odası :
8. Ticaret/Esnaf Sicil Numarası :
9. Vergi Dairesi / Numarası :
10. MERSİS Numarası :
11. İlerideki numara ihtiyaçlarınızı da göz önüne alarak firmanızın ürün çeşit sayısına

uygun olan GS1 firma numarasını işaretleyiniz.


1-10 çeşit ürün tanımlamasına olanak sağlayan 11 basamaklı GS1 firma numarası



1 çeşit ürün tanımlamasına olanak sağlayan 12 basamaklı GS1 firma numarası

12. Firmanızın NACE kodu :
13. Üyelik başvurusunda bulunmanızın neden veya nedenlerini işaretleyiniz




İthal ettiğim ürünleri barkodlamak
Ürün takip ve izlenebilirliği




İmal ettiğim ürünleri barkodlamak
GLN numarası temin etmek

Tıbbi Cihaz Satışı (Eğer tıbbi cihaz satışınız varsa işaretleyiniz)
 Türkiye İçi Satış



 FDA UDI Satış

 EUDAMED Satış

Diğer

14. Firmada ilgili kişinin: (imza sirküsünün verilmesi zorunludur)

Adı Soyadı :

Telefon No : (

Unvanı:

E-posta :

Tarih :

Kaşe ve İmza :

)

Ticaretin Küresel Dili

GS1 TÜRKİYE SİSTEM ÜYELİĞİ TAAHHÜTNAMESİ (EK-2 )

Sayfa (1/2)
(Notere Onaylattırılacaktır)
FİRMA BİLGİLERİ
Unvan:
Yazışma Adresi:
Fatura Adresi:
E-Posta Adresi:
ÜYELİK TAAHHÜTNAMESİ
GS1 Sistemi kapsamında, yerel GS1 Organizasyonu GS1 Türkiye Vakfı’nın İktisadi İşletmesi tarafından yürütülen
GS1 sistemine üye olarak kendisine GS1 Firma Öneki tahsis edilen ve bu taahhütnameyi imzalayan, yukarıdaki
unvanı bulunan Firma olarak;
1. GS1 Türkiye Vakfı İktisadi İşletmesi’nce tarafımıza tahsis edilen GS1 firma önek numarasını tahsis amacına
uygun olarak kullanacağımızı, hiçbir kişi ya da üçüncü bir firmaya kullandırtmayacağımızı ve GS1 Türkiye
Vakfı İktisadi İşletmesi’nin onayını almadan devretmeyeceğimizi, GS1 firma önek numarasının herhangi bir
nedenle iptal edilmesi durumunda eski önek numarasını kullanmaya devam etmeyeceğimizi, iptale rağmen
kullandığımız veya bir başkasına kullandırdığımız takdirde, TOBB’un ve GS1 Türkiye Vakfı İktisadi İşletmesi
GS1 sistemi üyesi diğer firmaların doğacak tüm maddi ve manevi zararlarının tarafımızdan tazmin edileceğini,
sistemde tekilliğin sağlanması amacıyla iptal durumunda da bilgilerimizin tutulacağını,
2. GS1 Türkiye Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından istendiğinde; Firmamıza tahsis edilen GS1 firma önek
numarasını kullanarak numaralandırdığımız ve ürünlerimizde bulunan/bulunacak tüm barkod numaraları ile
numarayı taşıyan ürün bilgilerini, GS1 sistemi içinde sunulan hizmet ve çözümlerde kullanılmak üzere GS1
Türkiye Vakfı İktisadi İşletmesi’ne bildireceğimizi,
3. GS1 Sisteminin tüm kural ve standartları ile bu sistemin gereği olarak GS1 Merkez Ofis, GS1 Türkiye Vakfı ve
GS1 Türkiye Vakfı İktisadi İşletmesi’nin uygulamaya koyacağı tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere
uyacağımızı,
4. İlk başvuruda sisteme giriş ücretini peşin olarak ödeyeceğimizi, ayrıca ek numara veya UPC gibi farklı formatta
numara talebimiz olması halinde; gerekli ek ücreti de ödeyeceğimizi,
5. Oda, Borsa, TESK, Meslek Üst Kuruluşu vb’ne kayıtlı olan Firmamızın sahibi/ortağı/yetkili temsilcileri/irtibat
kişisinin veya Firma tarafından yetkilendirilen kişinin isim/soyisim ve iletişim bilgilerini doğru ve tam olarak
bildireceğimizi ve söz konusu bilgileri zamanında güncelleyeceğimizi; GS1 sisteminin uluslararası geçerliliği
olan bir tanımlama standardı olduğunu, sistemin başka bir şekilde işleme kabiliyetinin bulunmadığını ve
Firmamıza atanan numaraların tekilliğinin sistem açısından gerekli olduğunu, bildirdiğimiz verilerin GS1
Merkez Ofis ve GS1 Türkiye tarafından sunulan GEPIR, GDSN, Activate, GLN ve GS1 Kayıtları, Nitelik
Tarayıcı, Barkod Doğrulama, E-Eğitim, Verified by GS1 hizmetlerinde kullanılmak üzere Merkez Ofis ile
paylaşılacağını ve bilgilerin bu hizmetlerde diğer üyelerce sorgulama yapıldığında görüntüleneceği hakkında
bilgilendirildiğimizi,
6. GS1 Türkiye Vakfı İktisadi İşletmesi Yönetim Kurulu tarafından, bir önceki yılın Kasım ayı TÜFE/Yİ-ÜFE
ortalamasını geçmeyecek şekilde, her yıl belirlenecek yıllık kullanım bedelini ödeyeceğimizi, belirlenen bu
bedeli sisteme giriş yılını takip eden her yıl için ödeyeceğimizi; yıllık kullanım bedelini ilgili yılın son gününe
kadar ödemediğimiz takdirde aleyhimizde alınacak tüm kararlara ve uygulanacak tüm tedbirlere itiraz
etmeyeceğimizi,
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GS1 TÜRKİYE SİSTEM ÜYELİĞİ TAAHHÜTNAMESİ (EK-2 )

Sayfa (2/2)
(Notere Onaylattırılacaktır)
7. GTIN üretme hizmeti ile ilgili olarak; GS1 Türkiye Activate (barkod numarası aktivasyon) ve ürün doğrulama
sistemlerine girilen tüm verinin doğru ve geçerli olduğunu; verinin doğruluğuna ilişkin sorumluluğunun
tarafımıza ait olduğunu; veri kalitesi kapsamında GS1 Türkiye veya Merkez Ofis’in veri görünürlüğünü geçici
olarak durdurmak dahil düzenleyici işlem yapma yetkisi olduğunu; beyan edilen verinin hatalı olması veya
üretilen bir barkod numarasının piyasada başka bir ürün üzerinde kullanılması sebebiyle ortaya çıkabilecek her
türlü uyuşmazlıkta sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu, bu kapsamda GS1 Türkiye ve/veya GS1 Merkez
Ofis’in uğrayabileceği tüm zararları tazmin edeceğimizi,
8. GS1 Sistemi teknik ve uygulama konularında GS1 Türkiye Vakfı İktisadi İşletmesi ile ortaya çıkabilecek
ihtilafların GS1 Türkiye Vakfı bünyesinde çözülememesi durumunda GS1 Yönetim Kurulu’nun bu konuda
vereceği görüşe uyacağımızı,
9. GS1 Türkiye Sistem Üyeliği Usul ve Esasları ile işbu Taahhütnameye aykırı davranılması halinde doğacak
uyuşmazlıkların çözümü için Ankara Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını,
10. Taahhütnamede belirtilmiş olan yazışma adresini gerekli tebligatlarda yasal ikametgâh olarak beyan ettiğimizi,
bu adrese çıkarılacak tebligatların tarafımıza yapılmış sayılacağını, online sistem üzerinden tarafımızla
sağlanacak iletişimde (başvuru durum bilgileri, tescil belgesi gönderimi, fatura gönderimi, borç bildirimi vb)
taahhütnamede belirtilen e-posta adresinin kullanılacağını, epostanın ulaşma tarihinden itibaren beş gün sonunda
tebligatın yapılmış sayılacağını,
11. GS1 Türkiye Sistem Üyeliği Başvurusu sırasında sunulan ve ek belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu
beyan eder, herhangi bir değişiklik halinde, değişiklikten itibaren 10 gün içerisinde yeni bilgileri GS1 Türkiye
Vakfı İktisadi İşletmesi’ne yazılı olarak ya da GS1 Türkiye online sistemi üzerinden bildireceğimizi,
12. GS1 Türkiye Sistem Üyeliği Usul ve Esaslarına aynen uyacağımızı,
beyan, kabul ve taahhüt ederim.
Taahhütnamede yer alan maddeleri dikkatle okuduğumu ve tüm maddelerde belirtilen hususları kabul ettiğimi beyan
eder ve bunları yerine getireceğimi taahhüt ederim.

Yetkili Adı Soyadı :
Kaşe ve İmza:
Noter Onayı:

