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SERTİFİKA/REGISTRATION/ 
LİSANS BAŞVURU FORMU* 
*Teknik Değerlendirme Rapor Talebi

ÖNEMLI: Başvuranın teslim ettiği dökümanların kalitesi ve tam olması doğrudan gözetim/Registration/Lisans sürelerini ve maliyetini 
etkilemektedir.Başvuru dökümanları eksik ise süreç yarıda kalmaktadır. 

REGISTER / LİSANS TALEBİ ……… (ÜLKE İSMİ) 

BAŞVURU NEDENİ YENİ YENİLEME REVİZE ETME YENİLEME/DÜZELTME İÇİN LÜTFEN MEVCUT KAYIT 
NO./LİSANS NO./PC NO./TER NO.’yu belirtiniz 

Registration ☐ ☐ ☐ 

Lisans ☐ ☐ ☐ 

Ürün Sertifikasi 1 (PC-1 Nijerya) ☐ ☐ ☐ 

Ürün Sertifikasi 2 (PC-2 Nijerya) ☐ ☐ ☐ 

Ürün Sertifikasi 3 (PC-3 Nijerya) ☐ ☐ ☐ 

Teknik Değerlendirme Raporu 
(TER Kuveyt) 

☐ ☐ ☐ 

Diğer (Lütfen belirtiniz) 
☐ ☐ ☐ 

BAŞVURAN DETAYLARI 

İletişime geçilecek kişi 

Firma İsmi Firma Adresi 

E-mail Adresi Telefon Numarası 

BAŞVURAN TIPI

☐     Yetkili Bayi ☐    Yetkili Distribütör (Dağıtıcı) ☐       Üretici ☐    3.Parti Lojistikçi 

☐    Tüccar (İhracatçı) ☐    Diğer (Lütfen belirtiniz) 



SERTİFİKA/REGISTRATION/ 
LİSANS BAŞVURU FORMU* 

GTS-PM-CAP-FRM-PRL-24 2 

ÖDEYICI (Sertifikasyon hizmeti bedelinden sorumlu olan taraf, eğer başvuran detaylarından farklıysa) 

İletişime geçilecek kişi 

Firma İsmi Firma Adresi 

E-mail Adresi Telefon Numarası 

Ödeme Tipi ☐    Nakit   ☐    Kredi Faturaların Kargo Edileceği Adres 

Intertek  Kredi Referans Numarası 

Fatura kuru 

DEKLERASYON 

Bu başvuruyu göndererek: 

  ☐      Ürün Sertifikasını, Kayıt belges veya Lisansını almak amacıyla sağlanan formdaki bilgilerin, bildiğim kadarıyla her konuda doğru ve eksiksiz 
olduğunu onaylıyorum. 

  ☐   Intertek'in www.intertek.com/terms adresinde bulunan Devlet ve Ticaret Hizmetlerine İlişkin Hüküm ve Koşullarını (GTS) okudum ve 

tamamen anladım ve bu sayede sevkiyat belgelendirme belgesini almak için bu Hüküm ve Koşulları kabul ettiğimi onaylıyorum. 

İsim Pozisyon 

*İmza Tarih 

*Yetkili kişinin imzası eklenebilir (a) Islak imza (el yazısıyla) veya (b) Dijital imza veya (c) Elektronik imza. Kaşe eklenmesi isteğe bağlıdır. 

BAŞVURU FORMUYLA BIRLIKTE ILETILECEK DÖKÜMANLAR 

☐  Fabrika Denetim Raporu ☐  Kalite Sertifikaları (ISO 9001, ISO/TS 16949, vs…) 

☐  Tedarikçi Uygunluk Deklerasyonu (SDoC) ☐  Ürün Data Sheet / Teknik Data Sheet 

☐  Ürün Doğrulama Deklerasyonu (Model/Marka farklılıkları için) ☐  ISO/IEC 17025 Akreditasyon Sertifikası 

☐  Kontrol edilmiş Üretici Test Sertifikası ☐  Ürün fotoğrafları 

☐  Diğer (Lütfen belirtiniz)  

ÜRÜN DETAYLARI 

Sevkiyat sertifikasyonu için geçerli ürün detaylarının veri girişi için lütfen uygun excel şablonunu doldurunuz. 

• Ürün Sertifikası, Kayıt, Lisans – Genel Ürün Detay talebi

• Ürün Sertifikası, Kayıt, Lisans – Araç Detay talebi

Belirli program Devlet Kurumundan alınmış onay temelinde, başvurucu; tarafınıza Intertek’in nitelikli teknik denetim/inceleme uzlamlarına 
daha hızlı erişim ve daha hızlı denetim/inceleme dönüş süresi sağlayabilen Intertek’in uzaktan kontrollü denetim/incemele çözümü olan 
Inview kullanımıyla uzaktan denetim/inceleme teknolojisine sahip olduğumuzu göz önünde bulundurabilir. Inview, kamu sağlığı ve 
esenliğini desteklerken Intertek’in Toplam Kalite Güvencesi standardını karşılayan yüksek kalite denetimleri sunar. Daha fazla bilgi için 
lütfen www.intertek.com/government/inview/ adresini ziyaret ediniz. 

Formu doldurduğunuz için teşekkür ederiz. İşbirliğiniz için müteşekkiriz. 

Hizmet verdiğimiz diğer ülkelerin sertifikasyon hizmetlerini öğrenmek için web adresimiz olan www.intertek.com/government adresimizi 
ziyaret ediniz.. 

Adobe Acrobat'ın en yeni sürümünü buradan indirebilirsiniz - https://get.adobe.com/uk/reader 

http://www.intertek.com/terms
https://www.intertek.com/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=34359809646
http://www.intertek.com/government/inview/
http://www.intertek.com/government

Araç Detay talebi

		ÖNEMLI: Genel olarak, başvuran, belirli program gerekliliklerine tabi olan tüm ithal edilen malların, ithalatçı ülkenin gümrük bölgelerinde güvenlik, kalite ve ticarete uygunluk amacıyla muayene ve test için rastgele seçilebileceğini kabul eder. Intertek, ürünlerinin tesadüfi bir örneklemesine ve risk değerlendirmesi yaklaşımı ile sınırlı parametrelerin test edilmesine dayalı olarak uygunluğun değerlendirilmesini yapar. Başvuran, ürünlerinin ithalatını düzenleyen gümrük mevzuatı ve düzenleyici gerekliliklerin farkında ve  bunlardan sorumlu olduklarını ve bu gereklilikleri yerine getirmekle yükümlü olduğunu kabul eder.

		ÜRÜN DETAYLARI - OTOMOTIV ARAÇLAR

		SN		ARAÇ MARKASI (ÖRNEK; TOYOTA)		ARAÇ TIPI (ÖRNEK;BINEK ARABALAR)		ARAÇ MODELI (ÖRNEK; 1.8 GLI)		MODEL YILI (ÖRNEK; 2010)		YAŞI (SADECE KULLANILMIŞ ARAÇLAR IÇIN)		MENŞE ŞAHADETNAMESİ		ŞASI NUMARASI
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File Attachment
CAP-FRM-PRL-ExhB-Araç Detay talebi.xlsx


 Genel Ürün Detay talebi

		ÖNEMLI:  Genel olarak, başvuran, belirli program gerekliliklerine tabi olan tüm ithal edilen malların, ithalatçı ülkenin gümrük bölgelerinde güvenlik, kalite ve ticarete uygunluk amacıyla muayene ve test için rastgele seçilebileceğini kabul eder. Intertek, ürünlerinin tesadüfi bir örneklemesine ve risk değerlendirmesi yaklaşımı ile sınırlı parametrelerin test edilmesine dayalı olarak uygunluğun değerlendirilmesini yapar. Başvuran, ürünlerinin ithalatını düzenleyen gümrük mevzuatı ve düzenleyici gerekliliklerin farkında ve  bunlardan soruml

* Kozmetik ürünler için eCOSMA Ürün Bildirim No. (yalnızca KSA Gönderisi için)

		ÜRÜN DETAYLARI - GENELL



		SN		ÜRÜN TANIMI		MODEL / TIP /
BATCH NUMARASI		GTIP NUMARASI		MARKA		ECOSMA ÜRÜN BILDIRIM NO. *		MENŞE ŞAHADETNAMESİ		STANDARD REFERENCE		ÜRETİCİ İSMİ 		ÜRETİCİ ADRESİ
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