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Tarih :  
Date 

Başvuru no : 
Applicabe No 

Firma Adı : 
Company Name 

Yetkili Kişi : 
Company Represantative 

Addres : 
Adress  

 

Vergi No : 
VAT Nr  

Tel : 

Vergi Dairesi : 
IR Office 

Fax : 

Aşağıdaki Tabloya  Muayenesi Gerçekleştirilecek Ürün Bilgileri Doldurulacaktır. 
The following table is completed when applying for certification of product  

S/N 

Tesisin veya ürünün 
tanımı 

Description of Product or 
Installation 

Ürün/Tesis Bilgileri 
(kapasite v.s.) 

Uygulanacak yasal 
gereklilikler 

Applicable Regulatory 
Instructions 

Mayene Türü 
Examination 

Type 

Uygunlanacak 
standart / metot 
Applied Standards / 

Methods 
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   MÜŞTERİ BEYANI/DECLARATION 
 

GCN-TURK’ün muayene hizmetleri sonucunda ortaya çıkacak bütün masrafları ve muayene değerlendirmesi neticesi ile ilgili  düzenlenen 
faturaları muayene sonucu olumsuz olsa dahi  zamanında ödeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederim. 
I shall accept and confirm that I will fully bear all the expenses resulting from the GCN-TURK Inspection  and to pay the fees connected with Inspection on the basis 
of received invoices on time, even if when the product does not confirm the specified requirements. 

 
GCN-TURK’ün müracaatımla ilgili işlemlerinde kullanacağı taşeronları ve bu taşeronların gerçekleştireceği işlemleri ve sonuçlarını kabul 
edeceğimi taahhüt ederim. 
I shall accept the sub-contractors of GCN-TURK, processes to be carried out by those sub-contractors and the results of those processes related with my 
application. 

 
GCN-TURK tarafından görevlendirilmiş personeli, haber verilerek veya verilmeksizin, kalite yönetim sistemini ve/veya üretim yerini incelemeleri 
ve numune alınması/numunelerin test edilmesi ve/veya ettirilmesi ve/veya montaj sahasini incelemeleri için gerekli tüm erişimleri sağlayacağımı 
taahhüt ederim. 
I authorize the access of the inspectors appointed by GCN-TURK to carry out the required inspections of the factory and/or inspections on the quality management 
system and/or INSTALLATION SITE and/or take samples, carry out/have carried out tests on the samples, with or without any prior notice. 

 
Ad-Soyad-Kaşe ve İmza/Name, Signature and Stamp  

 

 
 

BAŞVURU İNCELEMESİ/APPLICATION REVIEW 

SUNULAN DOKÜMANLAR /SUBMITTED DOCUMENTATION.  

1. Teknik Bilgiler /Technical Dossier  

Yes No 

  

2. Muayene Başvuru Formu/Application For Cartification Form   

4.   Ticaret Sicil Gazetesi/ Official document clearly showing the legal status of the applicant                

5.     Başvuru sahibi kuruluş yetkililerinin tasdikli imza sirküleri / Book of authorized signature of the 

persons with representative and binding authority of the applicant organization 

  

6.   Başvuru sahibi kuruluş ile üretim yeri sahibi kuruluş farklı ise aralarındaki anlaşma / If the 

applicant and the manufacturer are different from each other the contract showing the agreement between them 
  

 
 

 
 

BAŞVURU INCELEMESI/APPLICATION REVIEW 
(Bu Bölüm GCN-TURK Yetkilisi Tarafından Doldurulacaktır) 

Teknik Kapsam /  
Within Technical Scope? 

 

Uygulanan Direktif –Standard? /  
Applied Directive - Standard? 

 

Taşeron / Is a Subcontractor required?  
MHM / ISM  
Başvuruyu Alan /Received By  
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