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Belgelendirilmesi talep edilen ürün/ürünler 
(lütfen ürün/ürünlerin kullanım amacını da belirtiniz) 

Tanımı:  

Ticari Adı:  

Markası(marka tescil belgesi eklenmelidir. Marka tescili başvuru 

yapan firmya ait değil ise tescil sahibi firma ile imzaladığı noter onaylı 
marka kullanım sözleşmesinin kopyası eklenmelidir, eğer birden 
fazla marka var ise belirtiniz) 

 

Model:  

 

EMC ÜRÜN BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU  
 

 

BAŞVURU SAHİBİ 

Firma Ünvanı:  

Adres:  

 

(Kuruluşunuz daha büyük bir organizasyonun parçası ise; lütfen parçası olduğunuz kuruluşu belirtiniz.) 

Telefon:  Faks:  

Yetkili Kişi:  e-posta:  

Vergi Dairesi:  Vergi No:  

Firmanın talep ettiği belgelendirme modülü/standardı 

İLGİLİ YÖNETMELİK VE YÖNTEMİ 
 
2014/30/EC AT TİP İNCELEMESİ EKIII MODUL B 

Harmonize standart mevcut mu?    ☐ Evet                           ☐ Hayır   Evet ise : C Tpi Standart:  

Eğer C tipi harmonize standardı yok ise A ve B tipi uygulanacak standartlar: 

 
Bize başvurduğunuz kapsamlarda başka bir kuruluştan sahip olduğunuz belge var mı? (Modül B) 

Evet 
Lütfen bir kopyasını gönderiniz. 

 
Hayır 

➢ Başvuru yapılan ürün için başka bir belgelendirme kuruluşuna başvuru yapılmadığı ya da başka bir belgelendirme 

kuruluşu belgesine firma olarak sahibiz. 

 

Evet                            Hayır 
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Kullanım amacı:  

Kullanım alanı:  

Teknik özellikleri:  

Yazılım bilgisi:  

Ürün resimleri:  

Ürün etiketi 
Eğer başvurulan ürünün kumanda sistemlerinin güvenlik ile 
ilgili kısımları hidrolik yada pnomatik kontrol sistemleri 
içeriyor ise lütfen sistemin tanımını yapınız. 

 

Başvuru formu ile birlikte aşağıda belirtilen teknik dokümantasyon içeriğinin iletilmesi gerekmektedir. 

• Ticaret Sicil Gazetesi 

• Faaliyet Raporu 

• İmza Sirkuleri 

• Ürün resimleri/Katalog Bilgisi 

• Ürün etiket bilgisi  
Başvuru Sahibinin 

Adı - Soyadı                                   Tarih                                         İmza / Kaşe 

TESTPLUS Tarafından Doldurulacaktır! 

Başvuru Değerlendirme  

Başvurusu yapılan  ürün grubunda  TESTPLUS’ın bünyesinde 
tam zamanlı teknik uzmanı mevcutmu? ☐Evet     ☐Hayır 

Ürüne ait harmonize standart  mevcut mu? ☐Evet     ☐Hayır 
Başvurusu yapılan ürünle ilgili CIRCABC veritabanında  
2014/30/EU EMC Horizantal Grup gibi Avrupa Birliği  Teknik 
Komisyonları tarafından alınmış özel bir karar var mı? ☐Var     ☐Yok 
Ürünün tabi olduğu standartlarla  ilgili EN 17025 
akreditasytona sahip laboratuvar mevmut mu? ☐Var     ☐Yok 

 

Eğer başvuru TESTPLUS tarafından kabul edilmedi ise 
nedeni:  

Tarih 
Kontrol Eden 

Adı-Soyadı/İmza 

  

 

 




