


ANNEX FOR TURKISH TRANSLATION OF “DECLERATION OF CONFORMITIES” MADE 
BY THE TURKISH IMPORTER ACCORDING TO ARTICLE 21(2) OF RADIO EQUIPMENT 

REGULATION (2014/53/AB) IN TURKISH OFFICIAL JOURNAL 
 

(EN/TR) 
 
(EN) EU Declaration of Conformity / (TR) AB Uygunluk Beyanı 
(EN) Name and address of the manufacturer or his authorised representative: / (TR) Üreticinin veya 
yetkili temsilcisinin adı ve adresi: 
(EN) Radio equipment (product, type, batch or serial number): / (TR) Telsiz ekipmanı (ürün, tip, parti 
veya seri numarası): 
(EN) This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. / (TR) 
Bu uygunluk beyanı, tamamen üreticinin sorumluluğu altında düzenlenmiştir. 
(EN) Object of the declaration (identification of the radio equipment allowing traceability; it may include 
a colour image of sufficient clarity where necessary for the identification of the radio equipment / (TR) 
Beyanın amacı (izlenebilirliğe izin veren telsiz ekipmanının tanımlanması; telsiz ekipmanının 
tanımlanması için gerekli olduğunda yeterli netlikte renkli bir resim içerebilir): 
(EN) The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union 
harmonisation legislation: Directive 2014/53/EU, Other Union harmonisation legislation where 
applicable / (TR) Yukarıda açıklanan beyannamenin amacı, ilgili Birlik uyum mevzuatına uygundur: 
2014/53/AB Yönetmeliği, Diğer Birlik uyumlaştırma mevzuatı geçerli olduğunda 
(EN) References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical 
specifications in relation to which conformity is declared. References must be listed with their 
identification number and version and, where applicable, date of issue: / (TR) Kullanılan ilgili 
uyumlaştırılmış standardlara referanslar veya uygunluğun beyan edildiği diğer teknik şartnamelere 
atıflar. Referanslar, kimlik numaraları, versiyonları ve uygun olduğu hallerde yayınlanma tarihleriyle 
birlikte listelenmelidir: 
(EN) Where applicable,the notified body (name,number) performed (description of intervention) and 
issued the EU type examination certificate: /(TR) Geçerli olduğu durumlarda, onaylanmış kuruluş 
(isim, numara) gerçekleştirmiş (müdahalenin tanımı) ve AB tip inceleme sertifikasını vermiştir: 
(EN) Additional information:, Signed for and on behalf of:, (place and date of issue):, (name, function) 
(signature): / (TR) Ek bilgiler :,adına ve adına imzalandı :, (veriliş yeri ve tarihi) ,(ad, görev) (imza): 
 
 
(EN) Prepared by Yiğit ÜNSAL / (TR) Yiğit ÜNSAL tarafından hazırlanmıştır. 

 




