Ticaretin Küresel Dili

GS1 TÜRKİYE ÜYELİK TAAHHÜTNAMESİ
(Notere Onaylattırılacaktır)
FİRMA BİLGİLERİ:
Firma Unvanı: _________________________
_____________________________________
Yazışma Adresi: _______________________
_______________________________________
___________________________________
Telefon Numarası : (
Faks Numarası: (

)_________________

)____________________

E-posta Adresi: ________________________
Firmanın bağlı bulunduğu Ticaret/Esnaf
Odası: _______________________________
Ticaret/Esnaf Sicil Numarası:_____________
Vergi Numarası: _______________________
Firmada İlgili Kişinin
Adı ve Soyadı: _________________________
Ünvanı: ______________________________
Telefon Numarası : ( ) __________________
E-posta Adresi: _______________________
ÜYELİK TAAHHÜTNAMESİ
GS1
Sistemi
kapsamında,
yerel
GS1
Organizasyonu GS1 Türkiye’ye üye olarak
kendisine GS1 Firma Öneki tahsis edilen ve bu
taahhütnameyi imzalayan, yukarıdaki unvanı
bulunan firma olarak;
1. GS1 Türkiye tarafından tahsis edilen GS1
firma önekini tahsis amacına uygun olarak
kullanacağım, hiç bir kişi ya da firmaya
kullandırtmayacağım ve GS1 Türkiye’nin
onayını almadan devretmeyeceğim. GS1 firma
önekinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi
durumunda eski önekimi kullanmaya devam
etmeyeceğimi, kullandığım veya bir başkasına
kullandırdığım takdirde, TOBB’un ve GS1
Türkiye üyesi diğer firmaların doğacak tüm
maddi ve manevi zararlarının tarafımdan
tazmin edileceğini,
2. Firmama tahsis edilen GS1 firma önekini
kullanarak ürünlerimde bulunacak tüm barkod
numaralarını ve GS1 Türkiye tarafından
istendiğinde ürün bilgilerini tam ve eksiksiz
olarak GS1 Türkiye’ye bildireceğimi,
3. GS1 Sisteminin tüm kural ve standartları ile
bu sistemin gereği olarak GS1 Türkiye’nin

uygulamaya
koyacağı
tüm
ulusal
uluslararası düzenlemelere uyacağımı,

ve

4. İlk başvuruda sisteme giriş ücretini peşin
olarak ödeyeceğimi, ayrıca UPC numarası
talebi olması halinde; gerekli ek ücreti de
ödeyeceğimi,
5. Her yıl GS1 Türkiye Vakfı Yönetim Kurulu
tarafından belirlenecek yıllık üyelik aidatını
ödeyeceğimi,
ödemediğim
takdirde
aleyhimde
alınacak
tüm
kararlara
ve
uygulanacak
tüm
tedbirlere
itiraz
etmeyeceğimi,
6.
GS1
Sistemi
teknik
ve
uygulama
konularında GS1 Türkiye ile ortaya çıkabilecek
ihtilafların
GS1
Türkiye
bünyesinde
çözülememesi durumunda Uluslararası GS1
Yönetim Kurulu’nun bu konuda vereceği
görüşe uyacağımı,
7. GS1 Türkiye Sistem Üyeliği Usul ve Esasları
ile işbu Taahhütnameye aykırı davranılması
halinde doğacak uyuşmazlıkların çözümü için
Ankara Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili
olacağını,
8. Taahhütnamede belirtilmiş olan adresimi
gerekli tebligatlarda yasal ikametgâh olarak
beyan ettiğimi, belirttiğim adresin yanlış veya
eksik olması halinde Ticaret Sicili dosyamdaki
son adresimin yasal ikametgâhım olduğunu
beyan eder ve bu adrese çıkarılacak
tebligatların tarafıma yapılmış sayılacağını,
9. GS1 Türkiye Sistem Üyelik Başvuru
Formunda ve ek belgelerde yer alan bilgilerin
doğru olduğunu beyan eder, herhangi bir
değişiklik halinde, değişiklikten itibaren 10
gün içerisinde yeni bilgileri GS1 Türkiye’ye
yazılı olarak bildireceğimi,
10. GS1 Türkiye Sistemi Üyelik
Esaslarına aynen uyacağımı,

Usul

ve

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.
Adı Soyadı:
İmza:
Noter Onayı:

