




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) EC Declaration of Conformity / (TR) AB Uygunluk Beyanı  
(EN) declares under our sole responsibility, that the product / (TR) tamamen kendi sorumluluğumuzda 
olduğunu beyan eder, ürünün 
(EN) Description of object : / (TR) Nesnenin tanımı 
(EN) Brand / Model Name : / (TR) Marka / Model adı 
(EN) Type name of system : / (TR) Marka / Model adı 
(EN) is conform to the provisions of the directives: / (TR) yönetmeliklerin hükümlerine uygundur: 
(EN) Based on the evidence presented in the Technical Documentation, … for the Radio Equipment Directive 
2014/53/EU, verified and attested with EU Type Examination Certificate - acc. Module B of Annex III: / (TR) 
Teknik Dokümantasyonda sunulan kanıtlara dayanarak, Onaylanmış Kuruluş olarak hareket eden … - 
2014/53/AB sayılı Telsiz Ekipmanı Yönetmeliği için, AB Tip İnceleme Sertifikası - acc. Ek III Modül B: 
(EN) Registration number: / (TR) Kayıt numarası: 
(EN) Evaluation Report Number: / (TR) Değerlendirme Rapor Numarası: 
(EN) that the technical design of the radio equipment meets certain essential requirements of European 
Directive 2014/53/EU, as indicated in more details on page 2. / (TR) telsiz ekipmanının teknik tasarımının, 
sayfa 2'de daha ayrıntılı olarak belirtildiği üzere, 2014/53/AB Avrupa Yönetmeliği 'nin belirli temel 
gereksinimlerini karşıladığını. 
(EN) Additional information about the conformity to this EU directive is listed in the Attachment. / (TR) Bu AB 
Yönetmeliğine uygunluk ile ilgili ek bilgiler ekte bulunabilir. 
(EN) This declaration is showing the compliance to the noted directive and to other product relevant European 
directives. / (TR) Bu beyan, yukarıda belirtilen direktif ve ürünle ilgili diğer Avrupa Yönetmeliğine uygunluğu 
gösterir. 
(EN) The declaration covers all devices manufactured according to the related technical documentation. / 
(TR) Bu beyan, ilgili teknik belgelere uygun olarak üretilen tüm cihazları içerir. 
(EN) Attachment to DoC / (TR) Uygunluk beyanı eki 
(EN) The following requirements have been applied: / (TR) Aşağıdaki gereksinimler uygulanmıştır: 
(EN) Notified Body / (TR) Onaylanmış Kuruluş 
 
 
(EN) Prepared by Yiğit ÜNSAL / (TR) Yiğit ÜNSAL tarafından hazırlanmıştır. 


