
   

 

Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Kapsamındaki 
Etiket ve Ambalaj Üreticileri Yetkilendirme Taahhütnamesi 

 

 
 
Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen politika ve stratejiler doğrultusunda Türkiye Çevre 
Ajansı Başkanlığı (“Ajans”) tarafından yönetilen ve tek kullanımlık içecek ambalajlarının döngüsel ve sürdürülebilir yönetimi için ulusal ölçekte 
uygulanan, idari, teknik ve mali hususlarda detayları Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi uygulamalarına ilişkin Usul ve Esaslarda belirlenmiş 
olan, bu kapsamda Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nden (“Darphane”) yetkilendirilme talep eden Etiket ve Ambalaj Üreticisi 
olarak, “Darphane” ye herhangi bir kayıt ya da çekince olmaksızın; 

1. “Darphane” tarafından yayınlanan […] tarihli […] sayılı Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi kapsamındaki, Etiket ve Ambalaj Üreticileri 
Yetkilendirme Kılavuzu (“Yetkilendirme Kılavuzu”) ile belirlenen esasları kabul ettiğimizi taahhüt ederiz.  

2. Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi kapsamında, Yetkilendirilmiş Etiket ve Ambalaj Üreticisi olmak üzere yaptığımız başvuru kapsamında 
“Ajans” veya “Darphane” veya bunlardan herhangi biri tarafından atanmış yetkili kişi veya “Yetkilendirme Kılavuzu” ile tanımlı Yüklenici 
Firmanın üretim tesislerimizde her türlü incelemeyi yapabileceğini, bu inceleme esnasında tarafımıza sorulan soruları eksiksiz 
yanıtlayacağımızı, tarafımızdan istenen belgeleri eksiksiz sunacağımızı ve iletilecek diğer talepleri karşılayarak incelemenin sağlıklı 
yapılması için gerekli her türlü destek ve yardımda bulunacağımızı taahhüt ederiz. 

3. “Darphane” veya Yüklenici Firma tarafından temin edilen ve sistemin güvenliğini sağlayan DYS İşareti basımında kullanılacak Özel 
Mürekkebin saklanması ve güvenliğinin sağlanması için üretim tesisimizde gerekli önlemleri alacağımızı, Özel Mürekkebi DYS İşareti 
haricinde kullanmayacağımızı ve yetkilendirilerek “Darphane” veya Yüklenici Firmaya bildirilmiş çalışanlarımız haricinde hiç kimseye 
teslim etmeyeceğimizi, DBYS üzerinden alınan “Darphane” onaylı üretim siparişleri haricinde Piyasaya sürenlerden DYS İşaretli üretim 
siparişi kabul etmeyeceğimizi, “Darphane” veya Yüklenici Firma tarafından belirlenen Özel Mürekkep kullanım prosedür ve reçetelerine 
uygun şekilde üretim yapacağımızı, Özel Mürekkep baskılı tüm ürünleri Piyasaya Sürenlere teslim edene kadar firede dahil olmak üzere 
kontrollü ve güvenli bir saklama alanında tutacağımızı, hatalı üretim veya dikkatsizlik nedeni ile oluşan ve “Yetkilendirme Kılavuzu” ile 
belirlenen oran ve miktarı aşan Özel Mürekkep fire maliyetinin “Darphane” tarafından yapılacak düzenlemelere veya bildirilecek esaslara 
göre tarafımıza ait olacağını,  ürünleri “Darphane” sevk onayı olmaksızın sevk etmeyeceğimizi, sevk işlemlerinin 509 Sayılı Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği ile açıklanan Usul ve Esaslara uygun olarak e-İrsaliye düzenlenerek yapacağımızı, yapılan sevkiyatları DBYS’ ye 
gecikmeksizin işleyeceğimizi ve DBYS ile e-İrsaliye entegrasyonu yapacağımızı taahhüt ederiz. 

4. “Ajans” veya “Darphane” veya bunlardan herhangi biri tarafından atanmış yetkili kişi veya Yüklenici Firma tarafından yapılacak 
incelemelerde üretim hatlarımızın kullanılabileceğini, deneme/pilot üretimler yapılabileceğini, bunun için gerekli olacak üretim hattı, ham 
madde, malzeme ve sair destek ve gerekliliklerin tarafımızca sağlanacağını taahhüt ederiz. 

5. Depozito Yönetim Sistemi kapsamı dahilinde, “Ajans” veya “Darphane” veya bunlardan herhangi biri tarafından atanmış yetkili kişi veya 
Yüklenici Firma görevlileri tarafından yapılacak ziyaretlerde, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin gereklerini yerine 
getireceğimizi, görevliler nezdinde tesislerimizde meydana gelebilecek zararların karşılanmasından münhasıran sorumlu olacağımızı 
taahhüt ederiz. 

6. “Darphane” tarafından yetkilendirilmemiz halinde, yetkilendirilmiş Etiket ve Ambalaj Üreticisi olarak faaliyetimiz süresince “Ajans”, 
“Darphane” ve Yüklenici Firmanın üretim tesisimize girişlerini engellemeyeceğimizi ve/veya zorlaştırmayacağımızı, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin gereklerini yerine getireceğimizi, görevliler nezdinde tesislerimizde meydana gelebilecek zararların 
karşılanmasından münhasıran sorumlu olacağımızı, üretim tesisimiz içerisinde Özel Mürekkebin muhafazası, üretime alınması ve üretimde 
kullanılması süreçlerini kesintisiz olarak kamera ile kayıt altına alacağımızı ve bu kayıtları geçmişe dönük 90 (doksan) gün süre ile 
tutacağımızı taahhüt ederiz. 

7. “Darphane” ve Yüklenici Firma tarafından kurulumu yapılan, mülkiyeti “Darphane” ye ait olan ve “Darphane” tarafından belirlenecek 
tescil bedeli ödeyerek süreli olarak kullanımımıza tahsis edilen doğrulama ve kontrol ekipmanlarını sökmeyeceğimizi, yerini 
değiştirmeyeceğimizi, bu ekipmanlara zarar vermeyeceğimizi, işleyişini bozmayacağımızı, tarafımıza bildirilen tarihlerde bakım ve 
kalibrasyon gereklerini yerine getireceğimizi, yetkilendirme süresi sonunda “Darphane” ye iade edeceğimizi taahhüt ederiz. 

8.  DYS İşaretini andıran ve buna benzer nitelikte baskı yapmayacağımızı, tarafımıza temin edilecek Özel Mürekkebi amacı dışında 
kullanmayacağımızı, üretimde meydana gelebilecek Özel Mürekkep basılmış fire ve hatalı ürünlerin kontrol ve imha süreçleri ile ilgili 
“Darphane” tarafından yayımlanan prosedüre uygun hareket edeceğimizi, fire ve hatalı üretimlerle ilgili “Darphane” ve Yüklenici Firmanın 
onayı üzerine tasarrufta bulunabileceğimizi ve burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın ilgili mevzuat, “Ajans’a ve/veya “Ajans” tarafından 
yapılacak düzenlemelere aykırı davranmayacağımızı, aksi halde yetkilendirilmemizin “Darphane” tarafından iptal edilebileceğini 
bildiğimizi ve yetkilendirilmemizin iptal edilmesi halinde “Darphane” veya Yüklenici Firma tarafından verilecek talimatlara uygun şekilde 
DYS İşaretli ambalaj üretimini derhal durduracağımızı, fabrikaya kurulan doğrulama ve kontrol ekipmanlarına gelebilecek zararlar 
konusunda tam yükümlü olacağımızı taahhüt ederiz.  

 

İşbu taahhütname, yetkilendirme başvurusu yapan Etiket ve Ambalaj Üreticisi imza yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra imza sirküleri ile 
birlikte Depozito Bilgi Yönetim Sistemi portalına yüklenecek ve ıslak imzalı aslı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün “Darphane 
ve Damga Matbaası Ek Hizmet Binası: Orhantepe Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal/İstanbul” adresine postalanacaktır. 

Unvan :  
Adres :  
Vergi Numarası : ____________________ VD ____________________ 
E-Posta :  
Yetkili Kişi :  
Tarih :  
Kaşe – İmza 
 

  


