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Başvuru No  

Firma Ünvanı:   

Adres:   

Telefon:   Faks:   

Yetkili Kişi:   E-posta:   

Vergi Dairesi:   Vergi No:   

Ürün Sertifikasyon Bilgileri 
No Ürün veya Tesis Tanımı Yasal Gereklilik Uygunluk Modülü Uygulanacak Standart 

      

     

     

     

     

Kalite Güvence Sistemi Bilgisi 

Kalite Yönetim Sistemi  (Var/yok, durumu, kuruluş)   

Sunulan Dokümanlar 

Teknik Dosya  Evet  Hayır 

Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, İmza sirküleri, Varsa Marka Tescil Belgesi  Evet  Hayır 

Başvuru sahibi kuruluş ile üretim yeri sahibi kuruluş farklı ise aralarındaki anlaşma  Evet  Hayır 

Başvuru için istenen teknik dosya içeriği http://www.femko.com.tr  adresinde bulunmaktadır. 

Üretici Beyanı 
Bu formda ve eklerinde verilen bilgilerin doğru olduğunu ve bu müracaatın başka bir Onaylanmış Kuruluş’a yapılmadığını beyan ederim. 
FEMKO tarafından belirlenmiş yürürlükte olan mevcut kurallarını okuduğumu ve tamamıyla Kabul ettiğimi beyan ederim. 
Taşeron kullandığım takdirde FEMKO ' nun bu taahhütname ile güvence altına aldığı şartlarını taşeronuma da ileteceğimi  beyan  ederim. 
……… /………./AT  ……………………… Direktifi Yönetmeliği’nin temel şartları konusunda bilgi sahibi olduğumuzu ve aşağıdaki temel kurallara uyacağımızı; 
Yönetmeliğin temel gereklerini yerine getirmeyi; 
FEMKO ' yu onaylanmış tip(ler) / tasarım (lar) ve KYS’de ürünün temel gereklere uygunluğunu etkileyecek değişiklikler konusunda bilgi vermeyi; 
Uygunluk değerlendirmesine tabi ürünle ilgili tüm dokümanları FEMKO ' ya teslim edeceğimi, 
FEMKO Inspector/Teknik uzmanlarına gerekli bilgi temin etmeyi; 
Gözetim şartlarındaki her türlü değişiklik konusunda FEMKO' yu bilgilendirmeyi; 
Tarafımızdan yapılan her türlü değişiklik tarafınızdan onaylanmadıkça ürünü piyasaya sunmayacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.  
FEMKO' nun uygunluk değerlendirmesi sonucunda ortaya çıkacak bütün masrafları ve uygunluk değerlendirmesi neticesi ile ilgili  düzenlenen faturaları uygunluk 
değerlendirmesinin sonucu olumsuz olsa dahi  zamanında ödeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederim. 
FEMKO' nun müracaatımla ilgili işlemlerinde kullanacağı taşeronları ve bu taşeronların gerçekleştireceği işlemleri ve sonuçlarını kabul edeceğimi taahhüt ederim. 
FEMKO tarafından görevlendirilmiş personeli, haber verilerek veya verilmeksizin, kalite yönetim sistemini ve/veya üretim yerini incelemeleri ve numune 
alınması/numunelerin test edilmesi ve/veya ettirilmesi ve/veya montaj sahasini incelemeleri için gerekli tüm erişimleri sağlayacağımı taahhüt ederim. 
Gerekli  olduğunda Onaylı bir kalite sisteminin uygunluk ve etkinliğinin sürekliliğini sağlayacağımı taahhüt ederim.  
Başvuru sahiplerinin ürünleri belgelendirildiği takdirde, belgelendirilmiş ürünler ile ilgili gelen şikâyetleri kayıt altına alacağını, bu kayıtları FEMKO talep ettiği takdirde 
hazır bulunduracağını beyan ederim. 
FEMKO, bir uygunluk inceleme sertifikası yayınladığında; belge sahibi, belgelenmiş ürün ile veya üretim metodu ile ilgili belgelendirmeyi etkileyecek her türlü değişikliği ve 
firma adındaki ve adresindeki değişiklikleri bilgilendirmeyi kabul eder. 
 

Yer ve Tarih                                                                                       Başvuru sahibinin Yetkili imzası ve şirket kaşesi 

                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
Bu bölüm Femko Tarafından Doldurulacaktır. 

İlgili Kapsam   Kapsamda mı? 
 Evet  Hayır 

Tarih   Kontrol Eden 
  

 

http://www.femko.com.tr/wp-content/uploads/2015/11/f110-makina-direktifi-teknik-dosya-inceleme-formu.pdf

