




















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 in accordance with Directive 2014/53/EU / (TR) 2014/53/AB 
Yönetmeliği uyarınca AB Uygunluk Beyanı 
(EN) This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. / (TR) 
Bu uygunluk beyanı, tamamen üreticinin sorumluluğu altında düzenlenmiştir. 
(EN) Manufacturer: / (TR) Üretici  
(EN) Address / (TR) Adres 
(EN) Product type designations: / (TR) Ürün tip tanımı: 
(EN) lntended use: / (TR) Kullanım amacı 
(EN) The product mentionrd described above is in conformity with the relevant Union harmonization 
legislation, when used for its intended purpose. / (TR) Yukarıda belirtilen ürün, amaçlanan amaç için 
kullanıldığında ilgili Birlik uyumlaştırma mevzuatına uygundur. 
(EN) Applied standards / (TR) Uygulanan standartlar 
(EN) Health and safety pursuant to article 3(1)(a) / (TR)Madde 3 (1) (a) uyarınca uygulanan sağlık ve 
güvenlik. 
(EN) Electromagnetic compatibility pursuant to article 3(1)(b) / (TR) Madde 3 (1) (b) uyarınca 
elektromanyetik uyumluluk 
(EN) Efficient use of spectrum pursuant to article 3(2) / (TR) Madde 3 (2) uyarınca spektrumun verimli 
kullanımı 
(EN) The declaration of compliance with the applied standards for health and safety pursuant to article 
3(1)(a) is limited explicitly to the product mentioned above and does not include any accessories 
(harness, lock, key) the manufacturer is not responsible for. / (TR)Madde 3 (1) (a) uyarınca uygulanan 
sağlık ve güvenlik standartlarına uygunluk beyanı, açıkça yukarıda belirtilen ürünle sınırlıdır ve 
üreticinin sorumlu olmadığı herhangi bir aksesuarı (kablo ağı, kilit, anahtar) içermez. 
(EN) The following marking applies to the above mentioned product: / (TR) Aşağıdaki işaret, yukarıda 
belirtilen ürün için geçerlidir: 
(EN) List of product numbers registered in this decleration of conformity (a number including blanks or 
dots is equal the same number wihout tge blanks and dots): / (TR) Bu uygunluk beyanında kayıtlı ürün 
numaralarının listesi (boşlukları veya noktaları içeren bir numara, boşluklar ve noktalar olmadan aynı 
numaraya eşittir): 
(EN) Empty page. / (TR) Boş sayfa. 
 
(EN) Prepared by Yiğit ÜNSAL / (TR) Yiğit ÜNSAL tarafından hazırlanmıştır. 

 

 


