
 

FR.NED.01 R:04 
 

2000/14/AT UYGUNLUK DEĞERLENDİRME BAŞVURU FORMU 
2000/14/EC Comformity Assesment Application Form 

 

1.FİRMA BİLGİLERİ / COMPANY INFORMATIONS 
Başvuru Sahibi / Applicant          Üretici / Manufacturer Sertifika Sahibi /  Certificate Owner        Distrübitör / Distributor 

Firma Adı / Company Name  

Adres / Address  

Telefon / Phone  Faks / Fax  E Posta / E-mail  

Vergi Dairesi / VAT Office  Vergi No / VAT Number  

Yetkili Kişi / Contact Person  Yönetim Temsilcisi / Mang. Reps.  
 

2. ÜRÜN BİLGİLERİ / PRODUCT DETAILS 
Ticari Marka / Trade Mark  

Model Adı – Numarası 
Model Codes - Numbers 

Ürün Adı 
Product Name 

Ürün Özellikleri 
Product Specifications 

   
   
   
   
 

3. TALEP EDİLEN BELGELENDİRME METODU / REQUESTED CERTIFICATION METHOD 

2000/14/AT – EK VIII  – TAM KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 
2000/14/EC – ANNEX VIII - Full Quality Assurance System 

Başvuru Tipi 
Application Type 

 İlk Belgelendirme / New Application  
 Kapsam Değişikliği / Extension / Constriction 
 Belge Yenileme / Re-Certification   

2000/14/AT – EK VI – TEKNİK BELGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PERİYODİK KONTROLLER İLE İÇ ÜRETİM KONTROLÜ 
2000/14/EC – ANNEX VI – Internal Control Of Production With Assessment Of Technical Documentation And Periodical Checking 

Başvuru Tipi 
Application Type 

 İlk Belgelendirme / New Application  
 Kapsam Değişikliği / Extension / Constriction 
 Belge Yenileme / Re-Certification   

   
 

4. ÜRETİCİ BEYANI / MANUFACTURER’S DECLARATİON 

 Bu formda ve eklerinde verilen bilgilerin doğru olduğunu ve bu müracatın başka bir Onaylanmış Kuruluş'a yapılmadığını, / The information provided in 
this form and its annexes are correct and this application has not been made to any other Notified Body 

 Yönetmeliğin temel gerekliliklerini yerine getirmeyi, / To fulfill the basic requirements of the regulation 
 Onaylanmış Kuruluşa muayene amacıyla tasarım, imalat, birleştirme, montaj, muayene, deney ve depolama alanlarına girmesine izin vereceğimi ve 

özellikle aşağıdakileri içeren tüm mevcut bilgileri sağlayacağımı; / I will allow the Notified Body to enter the design, manufacturing, assembly, assembly, 
inspection, test and storage areas for inspection purposes and in particular provide all available information, including 

 Kalite güvence sistemi dokümanları, Analiz, hesaplama, deney sonuçları gibi kalite güvence sisteminin tasarım aşamasında hazırlanan kalite kayıtları, 
Muayene raporları ve deney verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ilişkin raporlar gibi montaj ve stokların kabulü ile ilgili kalite güvence 
sistemi bölümü için hazırlanan kalite kayıtları. / Quality records prepared for the quality assurance system section related to the acceptance of stocks 
and inventories such as quality assurance system documents, quality records prepared during the design phase of the quality assurance system such 
as analysis, calculation, test results, Inspection reports and experiment data, calibration data, reports on the qualifications of the relevant personnel 

 Szutest'e muayene ve deney alanlarına, muayene amacıyla girebilmesine izin vereceğimi ve bu izin ile birlikte özellikle aşağıda belirtilen hususlar 
hakkında mevcut tüm bilgileri sağlayacağımı: / I will allow Szutest to enter the inspection and test areas for inspection purposes, and with this 
permission, I will provide all available information, in particular on the following: 

 Orijinal teknik dosyada belirlenmeyen yeni ekleme ve çeşitlendirmeler de dahil olmak üzere, çok küçük olsalar bile, onaylanmış ürünlerin üzerinde 
yapmış olduğum veya yapmayı planladığım değişiklikleri, onaylanmış kuruluşa bildireceğimi, 
Beyan ve taahhüt ederim. / I will notify the notified body of changes I have made or planned to make, even if they are very small, including new additions 
and variations not specified in the original technical file. 
I declare and undertake. 
 

 

5. BAŞVURU DEĞERLENDİRME / APPLICATION ASSESSMENT 
İLGİLİ ÜRÜNLER YÖNETMELİK KAPSAMINDA MIDIR? 
YORUM 

DEĞERLENDİREN – TARİH - İMZA 

Firma Yetkilisi – Kaşe & İmza 
Company Representative – Stamp & Signature 

 
 
 

 
 
SZUTEST ile Müşteri arasındaki ilişki sözleşmeye dayalı bir ilişkidir. Bu başvuru SZUTEST Yetkilisine ulaştıktan sonra yapılacak kontroller neticesinden ilgili proje için 
hazırlanacak olan sözleşme müşteriye iletilecektir. 
The relationship between the Customer and the SZUTEST is a contractual relationship. Upon receiving the Application, the Controller will send to the Customer a draft contract for 
performance of the activities ordered 
 
 
 

      


