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 NANDO : New (Approach Notified and Designated Organisations) Information System 

 

  www. ec.europe.eu    veya  NANDO  

 

   AB ÜYE ÜLKELER: 

 

Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa,  

Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg,  

Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan, 

Bulgaristan, Romanya. 

Türkiye * 

 

 

AB HARİCİ : Avustralya , Amerika , İsviçre , Japonya , Kanada , Yeni zellanda 

 

 

 ATEX 
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Yönetmelik Üzerindeki İşaretle 
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Ürünlerin ATEX  Uygunluk Kapsamı ve  Belgelendirme 

• Tasarım aşamasında* 

• 1-ATEX  2014/34/AB  ( Ek II  Uygunluk,  Yönetmeliğin tasarım ve yapımı ile ilgili temel sağlık ve  güvenlik     
gereklerine uygunluk 

•  2-Standarta Uygunluk  

• Uyumlaştırılmış Türk Standartlarına veya bunların ilgili bölümlerine uygunluk (Ek-1’de belirtilen temel gereklere 
uygun olduğu sayılır. 

• Uyumlaştırılmış standartların yokluğunda, mevcut ulusal standartlar ve önemli görülen teknik şartnamelerle veya 
Ek-2’de belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerinin doğru uygulanması ile ilgili tarafların dikkatini 
çekebilmek üzere gerekli görülen her türlü tedbir alınır. 

• Modul seçimi 

• Piyasa Arz  

 

       

 

 

 

 

 

Yönetmelik 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=CUDypwvf-4UKvM&tbnid=DQ4wOucoD0PUXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.testolcum.com/CE_isareti.html&ei=F19EU4iaCcabtAb2loCYBw&bvm=bv.64367178,d.Yms&psig=AFQjCNHSySB4hfmrkDyzmbKC38zEhJkLHA&ust=1397076037256016


Sanayi Genel Müdürlüğü 

  

6 

Yönetmelikteki eklerin Açıklanması 

Ek-1: Teçhizat gruplarının kategoriler halinde sınıflandırılmasını belirleyen kriterler, 

Ek-2: Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak teçhizat ve koruyucu sistemlerin tasarım ve yapımı ile ilgili temel sağlık 

ve güvenlik gerekleri, 

Ek-3: Modül B: AB tip incelemesi, 

Ek-4: Modül D: İmalat sürecinin kalite güvencesini esas alan tipe uygunluğu, 

Ek-5: Modül F: Ürün doğrulamayı esas alan tipe uygunluk, 

Ek-6: Modül C1: Denetimli ürün deneyi ve üretimin dahili kontrolünü esas alan tipe uygunluk, 

Ek-7: Modül E: Ürün kalite güvencesini esas alan tipe uygunluk 

Ek-8: Modül A: Üretimin dahili kontrolü, 

Ek-9: Modül G: Birim doğrulamasını esas alan uygunluk 

 

Ekler: 



Sanayi Genel Müdürlüğü 

  

7 

Modül B: AB tip incelemesi: (Ek-3) 

1. AB tip incelemesi, onaylanmış kuruluş tarafından bir ürünün teknik tasarımının incelendiği ve 
bu teknik tasarımın, ürüne yönelik bu Yönetmeliğin uygulanabilen gereklerini yerine getirdiğinin 
onaylandığı ve doğrulandığı uygunluk değerlendirme prosedürünün bir parçasıdır.  

2. AB tip incelemesi, ürün bütününü (imalat tipi) ve öngörülen imalatı temsil eden bir numunenin 
incelenmesiyle yapılmalıdır.   

3. Üretici, AB tip incelemesi için kendi seçtiği tek bir onaylanmış kuruluşa başvuru yapmalıdır.  

Onaylanmış kuruluş: Teknik dosyayı incelemeli, teknik dosyaya uygun imal edildiğini 

doğrulamalı, 

AB tip inceleme sertifikası düzenlenmelidir. CE işareti ve O.K numarası yok. 

 

 

 

Modüler 
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Modül D: İmalat sürecinin kalite güvencesini esas alan tipe uygunluğu (Ek-4) 

1.Üreticinin, AB tip inceleme sertifikasında tanımlanan tipe bu ürünlerin uygunluğunu sadece kendi 
sorumluluğunda sağladığı ve beyan ettiği uygunluk değerlendirme prosedürü, 

2.Üretici, imalat için ve nihai ürün muayenesi ve deneyi için onaylanmış bir kalite sistemi uygulamalıdır. 

Üretici, söz konusu ürünlere yönelik kendi kalite sisteminin onaylanması için kendi seçtiği onaylanmış 
kuruluşa başvurmalıdır. 

3. CE işaretlemesi, AB uygunluk beyanı ve uygunluk onayı O.K numarası yazılmalıdır. 

 Modül F: Ürün doğrulamayı esas alan tipe uygunluk(Ek-5) 

1.Üretici, imalat işlemi ve bunun izlenmesiyle imal edilen ürünlerin AB tip inceleme sertifikasında 
belirtilen tipe ve bu Yönetmeliğin ilgili gereklerine uygunluğunun sağlanması için tedbirleri almalıdır. 

2.Üretici tarafından seçilen bir onaylanmış kuruluş, bu Yönetmeliğin gereklerine ve AB tip inceleme 
sertifikasında tanımlanan ürün tipine ürünlerin uygunluğunu kontrol etmek için gerekli incelemeleri ve 
deneyleri yapar. 

Modüller 
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3.Her ürünün deneye tabi tutulması ve incelenmesiyle uygunluk doğrulaması, 

4.CE işaretlemesi, AB uygunluk beyanı ve uygunluk onayı, O.K kimlik numarası. 

Modül C1: Denetimli ürün deneyi ve üretimin dahili kontrolünü esas alan tipe uygunluk(Ek 6) 

1. İlgili ürünlerin, Yönetmeliğin gereklerini karşıladığını ve üreticinin AB tip inceleme sertifikasında tanımlanan 
tipe, ürünlerin uygunluğunu sadece kendi sorumluluğunda sağladığı ve beyan ettiği uygunluk değerlendirme 
prosedürü, 

2. Üretici, imalat işlemi ve izlenmesiyle imal edilen ürünün AB tip inceleme sertifikasında belirtilen tipe ve bu 
Yönetmeliğin ilgili gereklerine uygunluğunun sağlaması için gerekli tüm tedbirleri alır. 

3. Üretici tarafından ürünün bir veya daha fazla belli özellikleri üzerinde bir veya daha fazla deneyler 
gerçekleştirilmelidir. Bu deneyler üretici tarafından seçilen bir onaylanmış kuruluşun sorumluluğunda yapılmalıdır. 

4.  CE işaretlemesi, AB uygunluk beyanı ve uygunluk onayı, O.K kimlik numarası. 

 

 

  

 

 

   

 

Modüller 
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Modül E: Ürün kal(ite güvencesini esas alan tipe uygunluk(Ek-7) 

1. İlgili ürünlerin, Yönetmeliğin gereklerini karşıladığını ve üreticinin AB tip inceleme 
sertifikasında tanımlanan tipe, ürünlerin uygunluğunu sadece kendi sorumluluğunda 
sağladığı ve beyan ettiği uygunluk değerlendirme prosedürü, 

2. İlgili ürünün denetimi ve deneyi için bir onaylı kalite güvence sistemini incelenmesidir. 

3. Üretici, ilgili ürünle ilişkili kendi kalite güvence sisteminin değerlendirilmesini 
gerçekleştirmesi için kendi seçtiği onaylanmış kuruluşa bir başvuru yapmaktadır. 

4.CE işaretlemesi, AB uygunluk beyanı ve uygunluk onayı, O.K kimlik numarası. 

Modül A: Üretimin dahili kontrolü(Ek-8) 

1.Üreticinin, ilgili ürünlerin bu Yönetmeliğin uygulanabilir gereklerine uygunluğunu 
sadece kendi sorumluluğunda sağladığı ve beyan ettiği uygunluk değerlendirme 
prosedürünün bir parçasıdır.  

 

 

Mudüller 
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2.Üretici teknik dosya oluşturmalı ve O.K. İncelemesi için hazır bulundurmalıdır.  

3.Teknik dosya, uygulanabilir gerekleri belirtmeli ve mümkün olduğu kadar ürünün değerlendirilmesi ile ilgili tasarımı, 
imalatını ve kullanılmdakiı risk/risklerin değerlendirilmesini ve analizini içermelidir.       

4.CE işaretlemesi, AB uygunluk beyanı ve uygunluk onayı,O.K numarası yok. 

Modül G: Birim doğrulamasını esas alan uygunluk(Ek-9) 

1.Üretici, teknik dosyayı oluşturmalı ve onaylanmış kuruluşun incelemesi için hazır bulundurmalıdır. 

2.Üreticinin seçtiği bir onaylanmış kuruluş; bu Yönetmeliğin uygulanabilir gerekleriyle ürünün uygunluğunu kontrol etmek 
için incelemeler ve tüm deneyleri yapmalıdır.  

3.CE işaretlemesi, AB uygunluk beyanı ve uygunluğun onayı, O.K numarası iliştirilmelidir. 

İç üretim kontrolü+ Onaylanmış Kuruşun dokümantasyonu(teknik dosya) tutması Madde 8.1(b)(ii) 

 İmalatçı ürünün gerekleri karşıladığını garanti eder. 

 Onaylanmış Kuruluşa  kalması için dökümasyonu( teknik dosya) teslim eder.  

 

 

 

 

Modüller 
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Belgelendirme 
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Belgelendirme 
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 Ekipmanlar  ve  Onaylanmış Kuruluş  

 

 Gaz Bölge 0-  Cihaz kategorisi 1 G - Onaylanmış Kuruluş gerekli 

 Gaz Bölge 1-  Cihaz kategorisi 2 G-  Onaylanmış Kuruluş gerekli 

 Gaz Bölge 2- Cihaz kategorisi 3 G-   Üretici Deklerasyonu ( Testler ve Deneyler) 

 

 Toz Bölge 20- Cihaz kategorisi 1 D- Onaylanmış kuruluş gerekli 

 Toz Bölge 21- Cihaz kategorisi 2 D- Üretici Deklerasyonu (Testler ve Deneyler x) 

 Toz Bölge 22- Cihaz kategorisi 3 D- Üretici Deklerasyonu (Testler ve Deneyler ) 

 

 

  Maden Ocakları için Cihaz kategorisi  M1 ve M2-  Onaylanmış kuruluş gerklidir. 
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Belgelendirme 
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Onaylanmış Kuruluşun Verdiği Belgeler: 

• AB Tip inceleme Belgesi 

• Kalite Güvence Onayı 

• Tipe Uygunluk Onayı 

• Ürün Doğrulama Belgesi 

• Birim Doğrulama Belgesi 

• Uygunluk Belgesi 

• Teknik Dosya için makbuz 
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 AB uygunluk beyanı (No XXXX) 

 1. Ürün modeli/ürün (ürün, tipi, grubu veya seri numarası):  

 2. Üreticinin ve varsa yetkili temsilcisinin ismi ve adresi:  

 3. Bu uygunluk beyanı, sadece üreticinin kendi sorumluluğunda düzenlenmiştir. 

 4. Beyan konusu (izlenebilirliğine imkân veren ürünün bir tanımlaması; ürünün tanımlanması için gerektiğinde bir resim 
eklenebilir): 

 5. Yukarıda belirtilen beyanın amacı, aşağıda verilen ilgili AB uyum mevzuatına uygunluk sağlandığını belirtmektir: 

 6. Uygunluk beyanına ilişkin olarak uygulanan ilgili uyumlaştırılmış standardlar ve /veya diğer teknik gereklere yapılan 
atıflar: 

 7. Uygulanabildiği hallerde, onaylanmış kuruluş… (ismi, kimlik kayıt numarası) gerçekleştirilen iş…(yapılan müdahalenin 
tanımı) ve düzenlenen sertifika:  

 8.  İlave bilgiler:  

 İmzalayan yetkili kişi veya adına imzalayan: 

 (Düzenlenen yer ve tarih): 

 (İsim, görevi) (imza): 

  AB uygunluk beyanına bir numara verilmesi imalatçının isteğine bağlıdır. 

 

AB Uygunluk Beyanı 
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 Teknik Dosya 

Teknik Dosyada yer alması gereken bilgiler: 

a) Ürünün genel bir tanımı, 

b) Tasarım uygunluğu ve imalat resimleri ve bileşenlerin şemaları, alt grupları, devreleri vb.  

c) Ürüne ait resimler, şemalar ve kullanımının anlaşılması için gerekli tanımlar ve açıklamaları, 

ç) Tamamen veya kısmen uygulanan uyumlaştırılmış standartların bir listesi ve söz konusu 
standartların uygulanmadığı durumlarda uygulanan diğer ilgili teknik şartnamelerin bir listesi 
dâhil, bu Yönetmeliğin temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamak için kullanılan çözümlerin 
açıklamaları ve kısmi uygulanan uyumlaştırılmış standartlar varsa uygulanan bölümleri, 

d) Yapılan tasarım hesaplamalar ve gerçekleştirilen incelemelerin ve benzeri sonuçları, 

e) Deney raporları. 

Kısaca ürünle ilgili her türlü bilgi teknik dosya içerisinde olmalıdır. 

 

Teknik Dosya 
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Teknik Dosyada Bulunması gereken teknik bilgiler: 

1  Index 

1.1-Firma Tanıtımı Çok Kısa  

1.2- Ürünün Kısa Tanımı ve Kullanım Alanları  

2.  Teknik 

2.1-Ürün Digital Resmi (Genel) Parça vb. Farklı tipler İçin ek Resim resimler 

2.2-Teknik Detaylar ve Ürün Kodlama   ve teknik özellikler (Tablo olabilir) 

2.3-Kompenet Listesi  (Elektrikli-Mekanik-Parça )        

2.4-Boyutları Gösteren Genel Resim ve  ve varsa Patlamış Resmi 

2.5-Patlamış Resme  Göre Teknik Ayrıntılar (Her Kompenet İçin)    

2.6-Teknik Çizimler  

 

 

Teknik Dosya 
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2.7-Enerji Bağlantı Şeması  a)Kapalı devre   b)Açık devre       

2.8- Devre şemaları kısa devre hesaplamaları                                                 

2.9-Zemin Bağlantı Şeması 

2.10-Topraklama Tesisat Bağlantısı 

2.11-Etiketleme bilgileri  

2.12-Güvenlik ve Uyarı Levhası İşaretleri 

2.13-El Kitabı (Montaj,Kullanım ve Servis)   

 3-Testler ve Teknik Belgeler 

3.1-Fonksiyonel Testler 

3.2-Güvenlik Testleri 

3.3-Tüm Rapor Ekleri ile Birlikte         4. Sertifikalar 

 

Teknik Dosya 
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Belgeler 
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 İŞARETLEME AÇIKLAMALARI: 

 Yönetmelik   2014/34/AT :  CE XXXX II     2 G 

 Standartlar :   EEx p IIB T4  

EEx                 : ATEX 

 p                   :    Koruma Tipleri  

 IIB                 : Gaz Grupları 

 T4                 :   Sıcaklık Sınıflaması  

Belgeleme    :  YYY 18 ATEX1234 X  

YYY     : Onaylanmış Kuruluşun Kısaltması 

 18         : Belgenin Verildiği Yıl (son iki rakamı) 

 ATEX   : ATEX belgesi verilmesi  

1234      :  Belge No         X :  tamamlayıcı bilgiler “U” yazılırsa aksam hakkında bir uygulama olduğu   

 

 

Etiketleme 
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İşaretleme 



TEŞEKKÜRLER 

T.C. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

  


