TOBBsenkron GDSN SERTİFİKALI VERİ HAVUZU KULLANIM PROTOKOLÜ
İşbu protokol GS1 Türkiye Vakfı İktisadi İşletmesi (GS1 Türkiye)
....................................................................... firması (Kullanıcı) arasında akdedilmiştir.

ile

1) TANIMLAR
a) GS1 Türkiye: GS1 sistemini yürütmek üzere GS1 Türkiye Vakfı İktisadi İşletmesi’ ni
b) 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,
c) GS1 Türkiye üyeliği: GS1 sistemine üyeliği
d) Üye: GS1 Türkiye üyesi (GS1 Sistemi üyesi) gerçek ya da tüzel kişiyi,
e) GDSN: Uluslararası GS1 organizasyonu tarafından, tedarik zincirindeki paydaşlar
arasındaki veri alışverişinin (ürün, firma, lojistik vb.) standartlar çerçevesinde
yürütülmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuş internet tabanlı bir ağı, veri
havuzunda bilgi alışverişi için tanımlanmış, kurallardan oluşan bir iletişim alt
yapısını,
f) TOBBsenkron: GS1 Türkiye tarafından oluşturulan GDSN sertifikalı veri
havuzunu
g) Kullanıcı: GS1 Türkiye üyesi olup; TOBBsenkron GDSN sertifikalı veri havuzu
kullanımı için işbu taahhütnameyi ve bu taahhütname eki olan Katılım Koşulları
Anlaşmasını imzalamış gerçek ya da tüzel kişiyi,
h) Katılım Koşulları Anlaşması: GS1 Data Excellence Inc tarafından sunulan ve
TOBBsenkron veri havuzunu kullanacak her kullanıcının imzalamak durumunda
olduğu anlaşmayı,
i) GS1 Data Excellence Inc: Uluslararası GS1 Organizasyonu bünyesinde GDSN
işletimi ve yönetiminden sorumlu firmayı,
ifade eder.

2) PROTOKOLÜN KONUSU
GS1 Türkiye üyesi gerçek ya da tüzel kişinin, TOBBsenkron GDSN sertifikalı veri
havuzu hizmetinden yararlanmasına yönelik olarak, tarafların hak ve yükümlülüklerinin
belirlenmesidir.
Protokol imza tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup; tarafların herhangi birinin
feshetmesine dek yürürlükte kalacaktır.
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3) GS1 TÜRKİYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) GS1 Türkiye, kullanıcının veri havuzunda paylaştığı verileri korumak zorunda olup,
kullanıcının veri havuzuna girdiği bilgileri mahkemeler, yetkili merciiler ve ilgili
mevzuat ile yetkilendirilen kişi, kurum ve kuruluşlar ile kullanıcının sistem
üzerinden veya yazılı olarak izin verdiği haller dışında, üçüncü kişilerle paylaşamaz.
b) GDSN sertifikalı veri havuzu hizmetini, işbu protokol yürürlükte kaldığı sürece
kullanıma açık tutmayı kabul ve taahhüt eder. GS1 Türkiye’nin kusuru olmaksızın
oluşan sistem kesintisi, veri kaybı, aktarım hatası ve benzeri hususlardan dolayı GS1
Türkiye’ye herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
c) Kullanıcının talep etmesi halinde, GS1 Türkiye tarafından, GDSN veri havuzunun
kullanımı hakkında, kullanıcıya veya belirteceği gerçek ve tüzel kişilere eğitim
hizmeti verilir. Ancak, bu hizmetin ücret karşılığında veya ücretsiz verilmesi
hususunda GS1 Türkiye yetkilidir.
4) KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) Kullanıcı, GS1 Türkiye üyesi olmak ve işbu protokolün ayrılmaz parçası olan
Katılım Koşulları Anlaşmasını imzalamak zorundadır.
b) Yukarıda yer alan koşulları yerine getirdiğini belgeleyerek veri havuzuna kabul
edilen kullanıcı, protokol kapsamında verdiği bilgiler ile veri havuzuna aktaracağı
bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerin hukuken sahibi ya da kullanım hakkına
sahip olduğunu ve mevzuatın gerektirdiği tüm koşullara uygun olduğunu kabul ve
taahhüt eder.
c) Kullanıcı tarafından TOBBsenkron GDSN sertifikalı veri havuzuna aktarılan
bilgilerde değişiklik olması durumunda gerekli güncellemenin yapılmamasından ya
da bilgilerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından doğacak tüm hukuki ve mali
sonuçlar, kullanıcının sorumluluğundadır.
d) Kullanıcı firmanın TOBBsenkron veri havuzuna girilmiş firma bilgileri (birleşme,
bölünme, satınalma veya devir halleri dahil) ve firmaya ait ürün bilgilerinde
değişiklik olması halinde, değişiklik tarihi itibariyle gerekli güncellemelerin
yapılması kullanıcının sorumluluğundadır.
e) Kullanıcı, TOBBsenkron GDSN sertifikalı veri havuzu kapsamında kullanımına
sunulan yazılımları satmayacağını, kiraya vermeyeceğini, kopyalamayacağını,
yeniden üretmeyeceğini, söz konusu yazılım ve altyapısını tahsis amacına uygun
olarak kullanacağını, kullanım hakkını hiçbir kişi ya da firma ile paylaşmayacağını
ve GS1 Türkiye’nin yazılı onayını almadan devretmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
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f) Kullanıcı, veri havuzu üzerinden abone olduğu başka bir kullanıcıya/yabancı bir
firmaya ait verileri, verinin sahibi firmanın yazılı rızası olmadan GDSN kullanıcısı
olmayan bir tarafa ifşa etmeyeceğini, yaymayacağını, sağlamayacağını veya
kullanıma sunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
g) Veri havuzu kullanımı için tahsis edilen şifreyi kullanma hakkı yalnızca kullanıcının
kendisine aittir. Kullanıcı, kendisine tahsis edilen kullanıcı adı ve şifreyi firma
yetkilisi olarak GS1 Türkiye’ye bildirmediği kişilere kullandırtamaz. Taraflar,
sisteme erişim bilgilerinin üçüncü kişilerin eline geçmesini önleyecek her türlü
tedbiri almayı taahhüt eder. Şifrenin gerek kendisi tarafından gerekse üçüncü
kişilerce kullanımından doğacak tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.
h) Kullanıcı çalışanlarının, vekillerinin veya yüklenicilerinin fiilleri ve ihmalleri
sonucunda, veri havuzunda paylaşım hakkı bulunmayan ürünlere ilişkin bilgi
paylaşımında bulunulmasından, kullanıcının kendi firmasına ait olmayan ürün
bilgisi, marka bilgisi, ürün görselleri ve benzeri bilgilerin veri havuzu vasıtasıyla
paylaşımından kaynaklanabilecek fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlalleri, haksız
rekabet iddiaları ve benzeri hususlardan kaynaklanabilecek zararlardan GS1 Türkiye
sorumlu değildir.
i) Kullanıcı çalışanlarının, vekillerinin veya yüklenicilerinin fiilleri ve ihmalleri
doğrultusunda kendisine tahsis edilen sisteme giriş şifresinin firma yetkilisi
haricinde kullanımı, kullanıcının kendisinin veya başka firmaların/kişilerin ürünleri
hakkında veri havuzunda paylaştığı bilgiden veya paylaşmayı ihmal ettiği bilgilerin
eksikliğinden kaynaklanabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya
aittir.
j) Yukarıda sayılan yükümlülüklerin ihlali ve benzeri nedenlerle, GS1 Türkiye’ye
üçüncü kişilerce yöneltilebilecek her türlü talep ve şikâyetten bizzat kullanıcı
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.
5) KULLANIM BEDELİ
TOBBsenkron kullanım bedeli, GS1 Sistemi üyeliği aidatından farklı olup; GS1 Türkiye
GDSN internet sayfasında yayınlanacak hizmet bedeli tarifesi uyarınca ödenir.
Hizmet tarifesi yayımı takip eden 10’ncu takvim gününde yürürlüğe girer. Tarifedeki
değişiklikler internet sayfasında ilan edilir, ayrıca kullanıcıların bilinen eposta
adreslerine de bildirilir.
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Kullanıcı, dönemsel olarak GS1 Türkiye tarafından tahakkuk ettirilerek kullanıcıya
bildirilecek kullanım bedelini tahakkuk tarihinden itibaren 45 gün içerisinde ödemekle
yükümlüdür.
Kullanıcı, hizmet bedelini ödemediği takdirde aleyhinde alınacak tüm kararları ve
uygulanacak tüm tedbirleri kabul eder.
GS1 Türkiye, TOBBsenkron hizmet bedeli sistemini, asgari bir sonraki dönemden
itibaren geçerli olmak suretiyle, sabit ücret ya da farklı bir ücretlendirme sistemi ile
değiştirme hakkına sahiptir.
6) PROTOKOLÜN SONA ERMESİ
İşbu protokol;



TOBBsenkron GDSN Sertifikalı Veri Havuzu
taraflardan biri tarafından feshedilmesi,
Kullanıcının GS1 Türkiye üyeliğinin sona ermesi,

Kullanım

Protokolünün

hallerinde sona erer.
Taraflar, işbu protokolü tek taraflı olarak fesihe yetkilidir. Kullanıcının işbu protokolü
tek taraflı feshetmesi halinde, ilgili dönem içinde ve varsa daha önceki dönemlerden
kalan borçlarını tamamen ödemiş olması gerekir.
İşbu protokolün sona ermesiyle, TOBBsenkron veri havuzunda yer alan kullanıcıya ait
tüm bilgiler (ürün, parti, abonelik ve benzeri) otomatik olarak kullanım dışı kalır.
Protokolün hangi sebeple sona erdiğine bakılmaksızın, tarafların işbu protokolde
düzenlenen verilerin gizliliğine ilişkin yükümlülükleri devam eder.
7) TEBLİGAT
Kullanıcı tarafından GS1 üyeliği için belirtilmiş olan adres; kullanıcının geçerli tebligat
adresidir. Belirtilen adresin yanı sıra, kullanıcının kayıtlı olduğu Ticaret Sicili
Müdürlüğü’nde veya bağlı olduğu meslek odasında kayıtlı son adresinin yasal
ikametgahı olduğu, bu adreslere çıkarılacak tebligatların kullanıcıya yapılmış sayılacağı
ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracağı kabul edilir.
8) MASRAFLAR
İşbu protokolden doğan her türlü harç, masraf ve vergiler kullanıcıya aittir.
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9) UYUŞMAZLIK
İşbu protokolden doğan uyuşmazlıkların çözümünde Türk hukuku uygulanacak olup
Ankara Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. Uyuşmazlık çözümünde
GS1 Türkiye tarafından tutulan kayıtlar geçerli, kesin ve münhasır delil kabul edilir.
10) EKLER
GS1 Data Excellence Inc tarafından sunulan Katılım Koşulları Anlaşması; işbu
protokolün ayrılmaz bir parçasıdır.
10 (on) maddeden oluşan işbu protokol …./…./201… tarihinde 1 (bir) nüsha olarak
imzalanmıştır.

GS1 TÜRKİYE VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
(adına)

…………………………………….
(adına)
İmza:

Ender YORGANCILAR

İsim:

Yönetim Kurulu Başkanı

Unvan:
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