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1. FİRMA BİLGİLERİ (Company Information): 

Başvuran Firma Ünvanı        : 

Sponsor Company Title 
(Ticari sicil gazetesindeki firma ünvanını yazınız) 

(Write the company title in the commercial registry newspaper)    
          

Başvuran Firmanın Vergi Dairesi ve Nosu                                   : 

Tax Office and Tax Identification Number of The Company  

 

Ticari Sicil No   : 

Identification  No 

Adres    : 

Address 

Tel. No    : 

Fax No    :  

İrtibat Kişisi / E-posta  :  

Contact person / E-mail 

Üretici Firma Ünvanı ve Üretim Yeri Adresi : 

Manufacturer Company Title and Production Plant Adress  

 

2. ÜRÜN TEKNİK BİLGİLERİ (Product Technical Information)  

Genel Tanımı(adı,tip/kod/marka)   : 

General description (name/type/code/trademark)  

 

Kompozisyonu    : 

Composition 

 

Kullanım alanı    :  

Intended use   

Teknik Spesifikasyon (hEN, EAD, ETAG-Art. 66(3):  

Technical Specification   

 

3. BAŞVURU BİLGİLERİ (Application Information): 

Başvurulan Ürün Belgelendirme Şablonu/ Product Certification Scheme Applied  

(Lütfen uygun kutucuğu işaretleyiniz/ Please mark the appropriate box) 

 

  CE Markalama      

      (CE Marking)                  

   QCD (Katar Sivil Savunma) Sertifikası           KFSD ( Kuveyt Sivil Savunma) Sertifikası 

       (QCD-Qatar Civil Defence Certificate)                    (KFSD-Kuwait Fire Service Directorate Certificate) 

  UAECD ( Birleşik Arap Emirlikleri Sivil Savunma) Sertifikası 

       (UAECD-United Arab Emirates Civil Defence Certificate.)  

Teknik Spesifikasyon doğrultusunda Uygunluk Değerlendirme Sistemi ((hEN, EAD, ETAG-Art. 66(3): 

(Assessment and verification of constancy of performance according to technical specification (hEN, EAD, ETAG-Art. 

66(3)) : 

 Uygunluk değerlendirme Sistemi 1 (Assessment and verification, System 1) 

 Uygunluk değerlendirme Sistemi 1+ (Assessment and verification, System 1+) 

 Uygunluk değerlendirme Sistemi 2+ (Assessment and verification, System 2+) 

 Uygunluk değerlendirme Sistemi 3 (Assessment and verification, System 3) 
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Talebin tipi 

Type of demand (tick  

only one by form) 

 
BELGELENDİRME 
INITIAL CERTIFICATION  

KAPSAM GENİŞLETME 
EXTENSION OF 
CERTIFICATION 

 
BELGE REVİZYONU 
REVISION OF CERTIFICATION 

 

Var ise belge numarası 

Number of the existing 

EC certificate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLK TİP TESTLERİ 
INITIAL TYPE TESTING 

İlk belgelendirme talebi durumunda doldurulacak tablo 
Table to be filled in case of initial certification 

 
Test rapor numaraları : 
Specify the list of tests : 

test reports (reference) 

İlk tip testleri (yangına tepki, 

yangına dayanım, vs./ Type 

of test (fire test, fire reaction 

test ..etc) 

Laboratuvar / 
Laboratory 

 Raporları yayımlanmış 

olanlar / carried out  

 

 

 

 

 

 

 

 Devam etmekte olan / in 

progress 
 

 

 

 

 

 

 

 Henüz planlanmamış olan / 
not yet planned 

 

Testler için teklif almak ister misiniz ?: 
Do you want to receive an offer for the tests 

 Evet/ yes                          Hayır / No 

 

Lütfen başvuru formu ile beraber, (en az) aşağıdakileri içeren Ürün Teknik Dosyasını sununuz: 

Please deliver the Product Technical File, consisting of (minimum): 

- Teknik Bilgi Föyü /  Technical Data Sheet,  

- Ürün kullanım yeri ve amacı / Product usage areas/purposes,  

- Kullanılan malzemeler/bileşenler ve aksesuarların tipleri ve uygunluk rapor/sertifikaları / Types of materials/components used and 

copies conformity reports/certificates for the materials/components,  

- Organizasyon yapısı/ Organisation of the company (organisation chart, etc) 

- Ürün teknik çizimleri / Technical drawings 

- Ürün model kapsamları ve model farklılıları / Model scopes and model deviations in the type,  

- Fabrika Üretim Kontrol El Kitabı / FPC Manual,  

Sağlanabiliyor ise (If applicable): 

- İlk tip test raporları ve sınıflandırma raporları / Initial type test reports and classification reports 

- Kalite El Kitabı / Quality Manual,  

- ISO 9001 belge kopyası (mevcutsa) / ISO 9001 certificate copy (if exists) 

- Kullanım ve montaj kılavuzları / Usage/installation manuals, 

- Dağıtıcı ise; İmalatçısı tarafından CE işareti verilerini kullanmak için verilen yetki/ If the distributor; Authorization aggrement 

given by the manufacturer to use CE mark data 

- Dağıtıcı ise; söz edilen ve ürüne dağıtımcı tarafından verilen ticari referansı açıkça gösteren sınıflandırma raporu. 

If the distributor; Classification report that mentions and clearly shows the commercial reference given to the product by the 

distributor. 

Paylaşımlı test yöntemlerini veya ardışık testleri kullanan üreticiler için,  CE işareti test verilerinin sahibi imalatçı tarafından bu 

verilerin kullanılması için verilen yetki (her gözetim periyodu için bu yetkinin sürdüğünün kanıtı sağlanmalıdır) / For manufacturers 

using shared testing methods or sequential testing, the authorization granted by the manufacturer that owns the CE marking test data 

to use these data (proof of continued authorization must be provided for each period of surveillance). 

Hizmet ücretlendirme ve ödeme bilgileri, hizmet sözleşmesinde belirtilecektir / Service fees and payment conditions will be specified 

in service order. 

Başvuru sahibi bu başvuru formunda ve eklerinde verilen bilgilerin doğru olduğunu kabul eder.  

(Applicant declares that data stated in this application and enclosed documentation are complete and corect). 

 

TARİH: 

Date 

FİRMA KAŞE, İMZA: 

Company Stamp and Signature 
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Efectis Era 

Avrasya 

tarafından 

doldurulacaktır 

Space reserved for 

Efectis Era Avrasya 

 
İlgili standart: 

Related technical specification:  
 

 

 Olumlu Positive  Olumsuz Negative 

 

Talep belgelendirme programı kapsamında mı? : 

Is the application covered by certification program ? 

 

 Olumlu Positive  Olumsuz Negative 

 

 
Tip sayısı / ürün aile sayısı: 

Tip /Product Family: 
 

 
 

Sertifika sayısı (eğer başvuru talebi olumlu karar ise): 

Number of Certificate  (In case of demans applicable) 

 
 
 

Başvuru ile birlikte gönderilen belgeler: 

Documents sent with the application: 
 

- Teknik Bilgi Föyü /  Technical Data Sheet,  

 

- Ürün kullanım yeri ve amacı /  

Product usage areas/purposes,  

 

- Organizasyon yapısı/ Organisation of the company 

(organisation chart, etc)  

 

- Ürün teknik çizimleri / Technical drawings - Ürün 

model kapsamları ve model farklılıları /  

Model scopes and model deviations in the type,  

 

- Fabrika Üretim Kontrol El Kitabı / FPC Manual, - 

Kalite El Kitabı / Quality Manual,  

 

- Kullanım ve montaj kılavuzları / Usage/installation 

manuals,  
 

- İlk tip test raporları (var ise) / Initial Type Test 

Reports, 

    Olumsuz  
 

 

 Yeterli Sufficient  Yetersiz Insufficient 

 
 

 Yeterli Sufficient  Yetersiz Insufficient 

 
 

 Yeterli Sufficient  Yetersiz Insufficient 

 
 
 

 Yeterli Sufficient  Yetersiz Insufficient 

 
 
 

 Yeterli Sufficient  Yetersiz Insufficient 

 
 
 

 Yeterli Sufficient  Yetersiz Insufficient 

 

 
 Yeterli Sufficient  Yetersiz Insufficient 

 

 
Değerlendirme faaliyetlerinin tamamının gerçekleştirilmesi 
için araçlar (Laboratuvar, personel) 

The means are available to perform all evaluation 

activities (Laboratory, staff) 

 

 

 Mevcut Available  

 

 Mevcut değil Unavailable  

 
Mevcut değil ise (In case of unavailable) 

……………..........................................................
............................................................................

.................... 

TALEBİN 

DEĞERLENDİRMESİ 
 

Demand  

applicable ?  

   Olumlu Positive    Olumsuz Negative 

Taşeron Kullanımı ? Evet / Hayır 
Usage subcontracted ? Yes / No 

Talep no __________   
Offer no 

Müşteri bilgilendirildi  
Customer informed  _____________ 
 

 
Tarih:  

Date: 
 
Ürün Belgelendirme Uzmanı:  

Product Certification Expert 

 


