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Üreticinin Ünvanı
Manufacturer’s Legal Entity

Üreticinin Adresi
Manufacturer’s Adress

Yasal Temsilcisinin Adı / Ticari Ünvanı
ve Adresi
Name / Legal Entity of the EU / Legal Representative
and Adrress

Merkez Telefon

Vergi Dairesi

HQ Phone

Tax Office

Merkez Faks

Vergi No.

HQ Fax

Tax No

E-Posta

Web Adresi

Email

Web site

Genel Müdür
General Manager

İrtibat Kurulacak Kişinin
Adı ve Ünvanı

Üretim Çalışma
Günleri

Laboratuvar Çalışma
Günleri

Workdays- Production

Workdays - Laboratory

Contact Person’s Name and Post

Ürünün Satılacağı
Ülke(ler)
Market Intented Countries

FÜK Belgesine Yönelik Ürünlerin İlk Tip Test(ler)i
(ITT)
Initial Type Tests(ITT) related with FPC Certificate

Üretici tarafından / ☐ Yaptırılmıştır
☐ Have been performed by or

☐ Yaptırılmaktadır
☐ Being performed / by the manufacturer

Mevzuat, yönetmelikler, standardlar, şartnamaler / Regulations, legislations,standards, specidications
Diğer ilgili AB mevzuatı
Other Related EU regulation

Regulation (EU) No 305/2011 Construction Products

HarmonizeStandardlar
Harmonised Standards

Ulusal Mevzuatı
National Legislation

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Ürün Referans Kodu

Ürün Adı

Product Ref Code

Product Name

Başvuru Kapsamındaki Ürünler / Products Being Applied
Model, Tip, Diğer Özellikler
Model, Type and Other Specifications
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Başvuru Taahhüdü / Application Commitmet
I as being,

☐ Endüstriyel / Fikri Mülkiyete sahip üretici / Manufacturer with industrial / intellectual property ownership
☐ Üretici tarafından Endüstriyel / Fikri Mülkiyete sahip olma konusunda yetkilendirilmiş(ithalatçı) / The one who is authorised
to be intellectual/industrial property owner( importer)

......................................................................................................................................................................................................................
adresinde yerleşik
and by the factory

......................................................................................................................................................................................................................
fabrikasında imalatı yapılan, yukarıda belirtilen ürün/ürünlerin AB Uygunluk Belgesi(EU Sertifikası)’nin düzenlenmesi amacıyla Universal
Certification’a aşağıda beyan ettiğim;
Of whose EU certification application is going to be made;
1-Başvuruda bulunan ürünlerle ilgili geçerli EU sertifikası olmadığı/ There is no valid EU certificate right at the monet of application
2-CE sertifikasyonu için başka herhangi bir Onaylı Kuruluşa başvurulmamış olduğunu, bu başvurunun sonucu gelene dek ve EU Sertifikasyonu
gerçekleştiği takdirde ürün EU sertifikası taşıdığı sürece başka bir Onaylı kuruluşa başvurulmayacağı / There will be no extra application to another
Notified for the same ref coded product and wont be till this application is resulted or during the period that it has been CE certified by Universal
Certification
3-Daha önceden belgelendirilmiş olsa bile bu EU sertifikasının iptal edildiğini( ekte gerekçeli Onaylı Kuruluş yazısı) / If it had priorly EU certified,
EU certificate is cancelled or no valid then(attachment withdrawal declaration from the NB with reasons)
4- Mevcut bir EU sertifikasının askıda olmadığı / There is no valid but suspended EU certificate
5-Üretim yeri ile ilgili FPC ve/veya EU sertifikası ile ilgili mevzuat ve standard uygunsuzlukları yüzünden yaşanan iptalere dair ilgili Onaylı
Kuruluş(NB) ve Yetkili Otoriteye ilgili uygunsuzlukların takibinin yapıldığı ve kapatmaların gerçekleştiğinin raporlandığını / There are valid and
recorded evidences proving that if the prior EU or FPC certificate is withdrawn due to non-conformities, thoese have been followed up, closed and
these corrective actions are submitted and approvals are received.
6- Mevcuttta ürünle ilgili bir toplatma ve geri çekme kararı olmadığı / There is no mandatory of self recall about the products
7- İlgili ulusal mevzuat(Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 305/2011/AB) ve AB mevzuat ve normlarına uymayı ve meydana gelecek değişikleri Universal
Certifcation ve/veya Yetkili Otorite tarafından belirlenen zamanda yerine getirme / to obey the rules brought by national legislation, EU regulations
and norms and realise in the time frame defined by the Universal certification or competent authority
8- İlgili mevzuat gereği uygulanacak İstişari Bildirim(Advisory Notice) ve Teyakkuz(Vijilans - Vigilance) Prosedürü yükümlüllikerini yerine getirme
/ perform all advisory notice and vigilance procedures as indicated in the related legislation
9-Ürünle ilgili ve EU Sertifikası üzerindeki bilgileri etkileyecek her türlü değişikliğin ve ürünün pazara arzının durudurulduğunu en geç 5 iş günü içinde
Universal Certification’a bildirme / Notification of product and the data on the EU related changes and stopping marketing the product should be
made to Universal Certification within five days
10-Kritik tedarikçiler de dahil olmak üzere tüm üretim sahalarının, ilgili üretim ve kalite kontrol kayıtlarının Universal Certification, Yetkili Otorite ve
AB birimlerince denetlenebileceği / All sites related to production and supporting premises including Critical Suppliers‘ can be site audited and all
record retented for production and quality can be questioned by the Universal Certification, Competent Authority and EU organisations where relevant.
şartlarının hukuki sorumluluğunu taahhüt ve kabul ederek başvuruda bulunmaktayım.
and apply for EU certification being aware, committing and accepting the legal obligations.

..Yer

Tarih

Kaşe/Yetkili İmza

*Aşağıda belirtilen belgeleri bu bu dokümana ek yaparak gönderiniz. / Please send the below listed documents as attachments to this
document
1. Teknik Dosya (305/2011/AB’ye uygun) / Technical Construction File( in complance with 305/2011/EU)
2. İlgili Ürün ve Kalite Belgeleri / Related Product and Quality Documentation
3. Harici deponun(depoların) listesi, yer(ler)i ve temas kurulacak kişi(ler) / List of external warehouse(s),with adresses and contact
persons‘ details
4. Eğer üretici Universal Certification’a transfer olmak istiyorsa, daha önceki belgesinin iptaline dair yazılı belge(gerekçesi ile birlikte)/ If the
manufacturer wants to transfer the certification to Universal Certification, the document explaining the withdrawal of the prior certification with
the reasons indicated
5. Ticaret Sicil Gazetesi / Commercial Registration Newspaper
6. Faaliyet Belgesi / Certificate of Withstanding
7. İmza Sirküsü / List of Authorised Signatures
8-Vergi Levhası / Tax Plate
9. Ürün fotoğrafı, teknik resimi (gerektiğinde) / Product Photo, Technical Drawing(if needed)
10- Yetkili temsilciler gerçek kişilerse; vergi levhası ve kimlik kartı, ikamet adresi, imza sirküleri, atama yazısı veya sözleşme - tüzel kişilerse;
vergi levhası, ticari sicil belgesi, atama yazısı veya sözleşme/ ıf the authorised represantatives are real people than a tax plate with id card with
residential record, autherised signature from notary, written document for assignment or contract ; if legal entities tax plate, certificate of
withstanding, assignment record or contract
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