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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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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 ettiğimizi
beyan eder ve bunları yerine getireceğimi taahhüt ederim.
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