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Firma Unvanr:
Firma Adresi:
Firma İletlşlm Bilgileri:
Soru Formuna Cevap Verenin Adı/Soyadı/Unyanr:
Firmanın Sektörü:

Soru 1: AB'nin ortak bir düzenlemeye tabi tuttuğu "Düzenlenmiş Alan" altında yer alan "Yeni
Yaklaşrm" ve "Eski Yaklaşım" mevzaatı kapsamında AB'den çıkış tarihi öncesinde
BK otoritelerden ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarından alınan uygunluk değerlendirme
belgeleri (CE işaretilAT Tip onayı) İngiltere-Türkiye arasrnda ihtacata veya ithalata konu ürün
grupları için sekt<lrtinüzce kullanılmakta mıdır? Cevabınız evet ise lütfen hangi sektörde
kullanıldığını aşağıda belirtiniz

Cevap:

Soru 2: BK'da yerleşik otorite ve onaylanmış kuruluşlardan alınan uygunluk değerlendirme
belgelerinin kullanılması durumunda,mevzıat grubuna göre AB'de yerleşik onaylanmış
kuruluşlara dosya transferi/dönüştiirme/yeni başvuru işlemleri yapılmış mıdır? (Sektör itibariyle
bilgi veriniz)

Cevap:

Soru 3: Hangi ürüıı/ürün grupları için alınan uygunluk değerlendirme belgelerinin (CE İşareti,
AT Tip Onayı vb.) çıkış tarihinden de sonra ülkemizce tanınmaya devam etmesi sektörünüz
acrsından önem arz etmektedir?
Cevap:

Soru 4: ingiltere-Türkiye arasrnda ihracata veya ithalata konu ürün grupları için
sektörünüzce Türkiye'de yerlesik }retkili otoriteler veya uygunluk değerlendirme kuruluşlarından
alınan uysunluk değerlendirme belseleri kullanılmakta mıdır? Hansi sektörler için ?
Cevap:
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Soru 5: Benzer şekilde hangi ürür/ürün gruplarında ülkemiz otoritelerinden ve uygunluk
değerlendirme kuruluşlarından alınan uygunluk değerlendirme belgelerinin çıkış tarihinden sonra

BK tarafinca da tanınmaya devam etmesi önem arz etmektedir? Gerekçeleri ile beraber belirtiniz.

Cevap:

Soru 6: CE İşareti gerektiren ürün gruplarrnda BK'nın AB'den çıkış tarihinden belli bir süre

sonra (geçiş üresinin ardından) ürünün teknik gerekliliklere uygun olduğuna dair talep etmeyi
planladığı UK CA işaretinin iliştirilmesinin sektörünüz açısından idari ve finansal açıdan ilave

bir maliyet yaratacağını düşünüyor musunuz? Hangi sektörler için ne kadarlık bir ilave maliyet
önsörülmektedir?
Cevap:

So- Z, an'nin ortak bir düzenlemeye tabi futtuğu "Düzenlenmİş Alan" altında yer alan "Yenİ
Yaklaşrm" ve "Eski Yaklaşım" mevzuatı kapsamında Gümrük Birliği alanında yetkili
temsilci/sorumlu kişi/tek temsilci atanmasınr gerektiren ilgili AB teknik mevzuatı bağlamırıda

AB'den çıkış tarihi öncesinde BK'da yerleşik ve bu bağlamda atanmış olan temsilciler
bulunuyor mu? Bunların hangi ürürı/ürün grupları açrsrndan ülkemizce tanınmaya devam

etınesi sektörünüz açısından önem arz etmektedir? Benzer şekilde hangi sektörler açısırıdan

ülkemizde yerleşik atanmış temsilcilerin de BK tarafindan tanınmasr önem taşımaktadrr?

Gerekçeleri ile beraber belirtiniz.
Cevap:

Soru 8: AB'nin ortak bir düzenlemeye gitmediği "Düzenlenmemİş Alan" mevzuatı kapsamına
giren hangi ürün/ürün gruplarıırda BK'nrn AI}'den çıkışı öncesinde uygunluk değerlendirme/eŞ

değer teknik mevzııatınülkemiz ile AB arasmda karşılıklı tanınmasındanfayda|anilmaktadır?
Bu alanda hangi sektör açısından ülkemiz ile BK arasında AB'den çıkış öncesindeki mevcut

islevisin sürdürülmesi önem taşmaktadır? Gerekçeleri ile belirtiniz.
Cevap:


