
BSI UKCA hazırlık göstergesi
UKCA belgesi Ocak 2021 itibariyle yürürlüğe giriyor ve 2021 yılının bitmesiyle birlikte İngiltere'de CE 

belgesi artık kabul edilmeyecek. Bu durum sizi etkiliyor mu ve eğer etkiliyorsa yeni duruma ne kadar 

hazırsınız? Hazır olup olmadığınızı öğrenmek için bu aracı kullanın.

Puanlamanız

(soru 1 ila 4)

Puanlamanız 

(soru 5)

Bu, kuruluşunuz için ne anlama gelebilir?

20 puan ya da fazlası 10 puan UKCA sizin için çok önemlidir ve işiniz üzerinde yaratabileceği herhangi 

bir etkiyle başa çıkmaya hazır görünüyorsunuz.

20 puan ya da fazlası 0 puan Kuruluşunuz risk altında olabilir. UKCA'yı anlamak ve CE belgesinin 

İngiltere'de artık kabul edilmemesi durumuna hazır olmak için harekete 

geçmeniz gerekir. Bu riski azaltmak için BSI ile iletişime geçin.

İsminiz:  

Email:  

   Kuruluşunuzun adı:  

   İngiltere'ye hangi ürünleri üretiyor / ihraç ediyorsunuz?  

Gönder     ya da +90 216 445 90 38 numaralı telefon hattından bizimle iletişime geçerseniz, UKCA belgesi gereksinimleriniz
hakkında sizinle konuşmaktan memnuniyet duyarız.

UKCA belgesini içeren pazar erişim çözümleriniz için neden BSI'yı seçmelisiniz?
Güncel kalmanız ve en son düzenleyici gerekliliklere uymanız gerektiğinde, BSI, pazar erişim ihtiyaçlarınızı desteklemek için ideal bir konumdadır. 

UKCA belgesi için onaylanmış ve CE belgesi için onayllı bir kuruluş olarak uzmanlarımız, dayanıklı olabilmeniz için düzenleyici ortamda başarılı 

bir şekilde gezinmek için sizinle birlikte çalışabilir.

Lütfen bu bilgilerin tıbbi cihazları veya IVD'leri kapsamadığını unutmayın.

Evet   [10 puan]          Hayır*     [0 puan]1. İngiltere içinde ürün tedarik ediyor musunuz?

*Hayır ise, UKCA belgesi kuruluşunuzla alakalı değildir.

2. Ürünlerinizde CE belgesini kullanırken, ürün değerlendirmesi için bir AB “Onaylanmış Kuruluşunun” hizmetlerini kullanmanız
gerekiyor mu?  Evet    [10 puan]          Hayır  [0 puan]

Evet  [0 puan]          Hayır  [10 puan]

 [10 puan]

3. Her zamanki Onaylanmış Kuruluşunuz İngiltere tarafından mı
atandı?

4. İngiltere pazarı kuruluşunuz için ne kadar önemli?

Bizim için önemli ve en büyük ihracat pazarlarımızdan biri       [10 puan]

Bu bizim en büyük ihracat pazarımız 

İngiltere'ye ihraç ettiğimiz her şey bir artı değer  [0 puan]

5. UKCA belgesinin Ocak 2021'den itibaren yürürlüğe girmesi ile ilgili zaten hazırlandınız mı?
Evet, çok iyi hazırlanıyoruz ve yerinde planlarımız var           [10 puan]

UKCA'yı araştırmaya ve planları uygulamaya başladık                                            [0 puan]

UKCA'yı duydum ama hakkında hiçbir şey bilmiyorum           [0 puan]

Bunu hiç düşünmedik  
 [0 puan]

Toplam puanınızı ve UKCA için hazır olup olmadığınızı görmek için aşağıdaki tabloyu kullanın.
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BSI, gizliliğinizi ciddiye alır. Zaman zaman sunduğumuz ürün ve / veya hizmetlerin detayları ile sizinle iletişime geçmek isteriz. Bu amaçla sizinle iletişime geçmemize izin 

verirseniz, lütfen sizinle nasıl iletişime geçilmesini istediğinizi belirtmek için aşağıyı işaretleyin:

Email              Telefon                         Posta                SMS   

Haklarınızla ilgili daha fazla bilgi için lütfen BSI Gizlilik Bildirimine bakın. BSI Gizlilik Bildirimini okudum ve kişisel verilerimin işlenmesine izin veriyorum:   

https://www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/legal/privacy-notice/
https://www.bsigroup.com/tr-TR/BSI-Hakkinda/Yasal-Bilgiler/Gizlilik-Bildirimi/
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