TOBBsenkron GDSN Sertifikalı Veri Havuzu
Veri Entegratörlüğü Taahhütnamesi
FİRMA UNVANI:
İLETİŞİM ADRESİ:
VERGİ DAİRESİ/VERGİ KİMLİK NO:
İLETİŞİM NUMARASI:
İLETİŞİM EPOSTA ADRESİ:
FİRMA YETKİLİSİ/YETKİLİLERİ:
TOBBsenkron GDSN sertifikalı veri havuzu hizmeti, GS1 Türkiye tarafından üyeleri için sunulan
ve ülkemizde ticaretin gelişmesi, üretici ile ticari ortakları arasındaki ürün bilgisinin doğru ve
güncel bir şekilde paylaşılmasını sağlamak adına oluşturulan bir hizmettir.
TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni,
GS1 Türkiye: GS1 sistemini yürütmek üzere TOBB bünyesinde oluşturulan Global Standartlar
Merkezi’ni
GS1: GS1 organizasyonu tarafından geliştirilen, başta ürünlerin tanımlanması ve ürünlerle ilgili
veri değişiminin sağlanması ile ilgili olmak üzere tedarik zincirinin etkinliğini arttırma amaçlı
standartlar ve çözümler içeren sistemi,
GDSN: Uluslararası GS1 organizasyonu tarafından, tedarik zincirindeki paydaşlar arasındaki veri
alışverişinin (ürün, firma, lojistik vb.) standartlar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak amacıyla
oluşturulmuş internet tabanlı bir ağ üzerinden, oluşturulan ürün veri havuzları içinde/arasında bilgi
alışverişi için tanımlanmış, kurallardan oluşan iletişim alt yapısını,
TOBBsenkron: GS1 Türkiye tarafından oluşturulan GDSN sertifikalı veri havuzunu,
Kullanıcı: GS1 Türkiye üyesi olup; TOBBsenkron GDSN sertifikalı veri havuzu kullanıcısı olan
gerçek ya da tüzel kişiyi,
GS1 Data Excellence Inc: Uluslararası GS1 Organizasyonu bünyesinde GDSN işletimi ve
yönetiminden sorumlu firmayı,
Entegratör Firma: TOBBsenkron kullanıcısı ile TOBBsenkron arasındaki veri alışverişinin GS1
tarafından belirlenmiş kural ve standartlarda, sunulacak veri kalitesi stratejisi kapsamında
sağlayacak, TOBBsenkrona yüklenecek ürün bilgisinin veri kalitesi stratejisinde kullanıcının
sisteminden TOBBsenkrona aktarımını, TOBBsenkrondan ürün bilgisi alacak kullanıcının
sistemine bilgiyi aktarmayı sağlayacak firmayı,
ifade eder.
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TOBBsenkron GDSN Sertifikalı Veri Havuzu ile tedarikçi, dağıtıcı ve perakendeci firmaların
entegrasyonunun sağlanması amacıyla veri entegratörü olarak çalışmak isteyen firma:
1) GS1 Data Excellence Inc ve GS1 Türkiye tarafından ortaya koyulan standartlar ve
kurallar çerçevesinde, bu kurallara uygun olarak çalışmayı kabul ve taahhüt eder.
2) Söz konusu kural ve standartların GS1 Data Excellence Inc ve/veya GS1 Türkiye
tarafından değiştirilmesi halinde; veri entegrasyonunu sağladıkları kullanıcıların sistem
entegrasyonunda gerekli güncellemeyi yapmayı kabul ve taahhüt eder.
3) GS1 Data Excellence Inc ve/veya GS1 Türkiye tarafından ortaya koyulacak standart ve
kurallara gerekli uyumu göstermeyi; ileride olması muhtemel ana ve yan sürüm
yükseltmelerini, GS1 Data Excellence Inc tarafından bildirilecek zaman çizelgesine
uygun olarak TOBBsenkron entegrasyonunu yaptıkları ya da yapmakta oldukları
kullanıcıların entegrasyon çalışmalarına uyarlamayı kabul ve taahhüt eder.
4) GS1 Türkiye ve TOBBsenkron entegrasyonu sırasında açıklanan her türlü bilgi, metod,
marka bilgisi, ticari sır yasal korumaya konu olmasa bile yazılı ya da sözlü yoldan
öğrenilecek tüm ticari, mali, teknik bilgiler, abonelik ve konuşma bilgileri gizli bilgi
olarak kabul edilir ve gizli bilgiyi korumayı, herhangi bir üçüncü kişiye hangi suretle
olursa olsun vermemeyi, alenileştirmemeyi, doğrudan ya da dolaylı olarak aradaki ticari
ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı, herhangi bir şekilde yayınlamamayı kabul ve
taahhüt eder. Entegrasyonu yapılan kullanıcının bilgileri ile ilgili herhangi bir gizlilik
ihlali ve sonucunun entegratör firmanın ilgili kullanıcıyla olan ilişkisine tabii olduğunu;
GS1 Türkiye sorumluluğunda olmadığını kabul ve taahhüt eder.
5) Çalışanlarının, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak olarak çalışan diğer kişilerin
bu yükümlülüklere aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan
sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.
6) Entegrasyon kapsamında hangi PIM (ürün bilgi yönetimi) yazılımını kullanacağını, veri
entegrasyonu ile ilgili iş tecrübesi ile bu kapsamda çalıştıracağı personel listesini GS1
Türkiye’ye bildirmeyi ve değişim halinde güncel bilgileri paylaşmayı kabul ve taahhüt
eder.
7) Entegrasyon çalışmaları kapsamında, yapılan işleri (çalıştığı firmalar, durumları, ürün
girişi vb bilgileri) aylık periyotlarda GS1 Türkiye’ye raporlamayı kabul ve taahhüt eder.
8) Bu taahhüt kapsamındaki bilgilerdeki değişiklikleri (adres, iletişim bilgisi vb) en kısa
sürede GS1 Türkiye’ye bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.
Sunduğu hizmet kapsamında, kullanıcı firmaların veri güvenliği, hizmetin sürekliliği, kısa ve uzun
vadeli veri kurtarma ile verinin tutulduğu yerde ve farklı bir ortamda veri yedeklemenin garanti
altına alınması entegratör firma tarafından sağlanmalıdır.
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GS1 Türkiye’nin, entegratör firma ile kullanıcı arasındaki iş, hizmet ve ticari ilişkisine dair
herhangi bir sorumluluğu olmayıp; entegratör firmanın kullanıcıya ait verileri TOBBsenkron’a
hatalı ve/veya eksik aktarımından doğacak sorumluluk GS1 Türkiye’nin değildir.
Entegratör firmanın çalışanlarının, vekillerinin veya yüklenicilerinin; kullanıcı firmanın
TOBBsenkron veri havuzuna entegrasyonu kapsamındaki fiilleri ve yükümlülüklerin ihlali, hatalar
ve benzeri nedenlerle, GS1 Türkiye’ye üçüncü kişilerce yöneltilebilecek her türlü talep ve
şikayetten bizzat veri entegratörü firma sorumlu olup; GS1 Türkiye tarafından üçüncü kişilere
yapılmak zorunda kalınacak ödemeleri ya da GS1 Türkiye’nin sair suretle uğrayabileceği tüm
zararları tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
İşbu taahhütname herhangi bir akreditasyon mahiyetinde olmayıp; veri entegratörü firmanın
hizmet kalitesi, teknik altyapısı ve bilgi yeterliliğine yönelik bir tespiti ifade etmez. Ancak,
kullanıcı firmalardan gelecek şikayet ve uyarılar doğrultusunda veya entegratör firmanın veri
havuzu ile entegrasyon kapsamında sunduğu hizmetlerin veri havuzu genel işleyiş ve kalitesine
olumsuz etkilerinin veya ticari etik ve teamüllere aykırı tutumlarının tespit edilmesi gibi hallerde
res’en göreceği lüzum üzerine, GS1 Türkiye işbu taahhütnameyi iptal ederek, entegratör firmayı,
GS1 Türkiye nezdinde tutulan TOBBsenkron veri entegratörleri listesinden çıkarma hakkına
sahiptir.
Bu taahhüt yukarıda iletişim bilgileri bulunan entegratör firma tarafından ……/……/…….
tarihinde verilmiştir.
Firma Unvanı:
Yetkili İmza/lar:
(Kaşe)

Ek1: Ticaret Sicili Gazetesi örneği
Ek2: İmza Sirküleri
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