
Gezi teknelerinin 94/25/EC Sayılı Dizayn ve Yapım ile, ilave 2003/44/EC sayılı
Gürültü emisyon kurallarına uygunluk beyanı
(Tekne yapımcısı tarafından doldurulacak)

Tekne yapımcısının ismi: ____________________________________________________________________________
Adres:___________________________________________________________________________________________
Şehir:__________________________________________Posta Kodu:__________________Ülke:_______________________________

Yetkili temsilcinin ismi (mevcutsa):____________________________________________________________________
Adres:___________________________________________________________________________________________
Şehir:__________________________________________Posta Kodu:__________________Ülke:_______________________________

Tasarım ve yapım onayı veren onaylanmış kuruluşun ismi (mevcutsa):________________________________________
Şehir:______________________ Posta Kodu:_______________Ülke:_______________Tanınma No:____________________
AB tip-kontrol yetki sertifikası numarası:______________________________ Tarih:(yıl/ay/gün)_________/_________/_________

Gürültü Ses Emisyon onay veren onaylanmış kuruluşun ismi (mevcutsa):___________________________________
Şehir:______________________ Posta Kodu:_______________Ülke:_______________Tanınma No:_____________________

Yapım onayı için kullanılmış modül A   Aa   B+C   B+D   B+E   B+F   G   H     
Ses emisyonu için kullanılmış modül A   Aa   G   H     
Uygulanmış diğer Birlik Yönetmelikleri: ________________________________________________________________

TEKNENİN TANIMI
Tekne Tanınma Numarası  

Teknenin marka adı __________________________________ Tipi veya numarası ________________________

Teknenin tipi Sevk Yöntemi:
 yelkenli  motorbot  yelken  benzin motoru
 şişme  dizel motor  elektrik motoru
 diğer (tanımlayınız): _______________________________  kürek

 diğer (tanımlayınız): _________________________

Gövde Tipi Makine tipi
 tek gövdeli  çok gövdeli  dıştan takma  içten takma
 diğer (tanımlayınız): _______________________________  entegre egzozsus Z veya Saildrive

 entegre egzozlu Z veya Saildrive
Yapım Malzemesi  diğer (tanımlayınız): _________________________

 aluminyum, aluminyum alaşımları  plastik, fiber takviyeli plastik 
 çelik, çelik alaşımları  ahşap Deck:
 diğer (tanımlayınız): _______________________________  tümüyle kapalı  kısmen kapalı

 açık
 diğer (tanımlayınız): _________________________

Azami Tasarım Kategorisi:   A    B   C    D
Makine gücü: Azami tavsiye edilen: _________kW,

Uygulanmış olan:_________kW (mevcutsa)
Gövde Boyu Lh:_______m  Gövde Eni Bh:________m  Su Çekimi T:________m

İşbu uygunluk beyanı tümüyle yapımcının sorumluluğu altındadır. Yukarıda belirtilen teknenin, belirttiğim şekild
tüm uygulanabilir gerekli kurallara uygun olduğunu (ayrıca yukarıda tanımlanan AB tip uygunluk sertifikasınd
belirtilen tip ile uygunluğunu) tekne yapımcısı namına beyan ederim. AB tip uygunluk sertifikası düzenlenmedi
 taktirde parantez içindeki ifadeyi siliniz

İsim ve yetki: İmza ve Sıfat:
(Yapımcı veya onun yetkilendirilmiş temsilcisi tarafında (veya benzeri kaşe)
onun adına imza atmaya yetkili kişinin bilgiler

Tarih ve Yer: (yıl/ay/gün) _____/_____/_____



Gerekli talepler                                                                                     
(Yönetmeliğin Ek IA ve IC eklerindeki ilgili maddelere bakınız)
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Lütfen daha ayrıntılı olarak 
tanımlayınız                   

(*: Zorunlu standartlar)

Genel talepler (2) ⌧ EN ISO 8666: 2002*
Tekne tanıtım numarası - CIN (2.1) ⌧ EN ISO 10087: 2006*
Yapımcı plaketi (2.2)
Denize düşmeyi önleme ve tekrar tekneye ulaşma donanımları (2.3)
Ana kumanda yerinden görüş (2.4)
Kullanıcı kılavuzu (2.5)
Sağlamlık ve yapısal talepler (3)
Tekne yapısı (3.1)
Stabilite ve fribord (3.2)
Sephiye ve yüzebilirlik (3.3)
Gövde, güverte ve üstyapılardaki açıklıklar (3.4)
Su alma (3.5)
İmalatçının tavsiye ettiği azami yük (3.6)
Can salı yerleştirmesi (3.7)
Tekneyi terk (3.8)
Demirleme, palamar ve yedekleme (3.9)
Kullanım özellikleri (4)
Makineler ve makine daireleri(5.1)
Makine daireleri içine yerleştirilmiş makineler (5.1.1)
Havalandırma (5.1.2)
Korumasız alanlar (5.1.3)
Dıştan takama motorlarda ilk çalıştırma (5.1.4)
Yakıt Sistemi (5.2)
Yakıt sistemi - genel (5.2.1)
Yakıt tankları (5.2.2)
Elektrik sistemleri (5.3)
Steering systems (5.4)
Dümen sistemi - genel (5.4.1)
Acil durum donanımları (5.4.2)
Gaz sistemleri (5.5)
Yangından korunma (5.6)
Yangından korunma - genel (5.6.1)
Yangınla mücadele donanımları (5.6.2)
Seyir fenerleri (5.7)
Atık önleme (5.8)
Ek I.B - Egzoz emisyonları Makine imalatçısının uygunluk deklarasyonuna bkz.
Ek I.C - Ses emisyonları*
Gürültü emisyon seviyeleri (1.C.1)
Kullanıcı kılavuzu (1.C.2)

* Sadece içten takma motorlar ve entegre egzozu olmayan kıç aynaya bağlı makineler için


