
ATEX Belgesi almak isteyen isteyerek bir Onaylanmış Kuruluşa başvuranın ürün eğer; 

- Kendine ait bir standardı olmayan ve, 

- Herhangi bir koruma tipine ait olarak tasarlanmamış ise, 

- Yeni ve bir benzeri ya da örneği olmayan ve 

- Patent aldığı iddia edilen ürünün başvurusunun ATEX 2014/34/AB yönetmeliği kapsamına girip 

girmediği hakkında Onaylanmış Kuruluş olarak karar verebilmek için; 

Öncelikle ATEX Yönetmeliğinin Kapsam ve Tanımlar maddelerine bakmak gerekir: 

ATEX Yönetmeliği Kapsam MADDE 2 – 

(1) Bu Yönetmelik aşağıdaki ürünleri kapsar: 

a) Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış(= INTENDED FOR USE) teçhizat ve 

koruyucu sistemler (equipment and protective systems) (means the use of a product prescribed by 

the manufacturer by assigning the equipment to a particular equipment-group and category or by 

providing all the information which is required for the safe functioning of a protective system, device 

or component); in POTENTIALLY EXPLOSİVE ATMOSPHERES= An atmosphere which could become 

explosive due to local and operational conditions) 

b) Muhtemel patlayıcı ortamlar dışındaki amaçlar için kullanılan, ancak patlama 

tehlikelerine karşı teçhizatın ve koruyucu sistemlerin emniyetli çalışması için gerekli olan veya 

buna katkı sağlayan güvenlik cihazları, kumanda cihazları ve ayarlama donanımları, 

c) (a) bendinde belirtilen teçhizat ve koruyucu sistemlere monte edilmesi amaçlanan 

bileşenler 

demektedir. 

ATEX Yönetmeliği Tanımlar  MADDE 4- 

l) Muhtemel patlayıcı ortam: Konumu ve işletme şartları nedeniyle patlayıcı hale gelebilen 

ortamı, 

m) Patlayıcı ortam: Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar 

altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen 

karışımı, 

r) Teçhizat: Üretim, nakliye, depolama, ölçme, kontrol ve enerji dönüşümü ve/veya 

malzeme işleme için tasarımlanan ve kendi sahip olduğu muhtemel ateşleme kaynağı ile patlamaya 

sebebiyet verebilen (capable of causing an explosion through THEİR OWN POTENTİAL SOURCES OF 

İGNİTİON ve ayrı ayrı veya birlikte bulunan makineler, tertibatlar, sabit veya mobil cihazlar, kontrol 

bileşenleri, bunların kullanım vasıtaları ve algılama veya önleme sistemler, 

olduğunu tanımlamaktadır. 
 

Yani bazı önemli kavramlar vardır. Özetle: 

1- MUHTEMEL PATLAYICI ORTAM: Konumu ve işletme şartları nedeniyle patlayıcı hale gelebilen 

Ortamı 

2- Muhtemel patlayıcı ortamlarda KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ(= INTENDED FOR USE) 

3- Kendi sahip olduğu muhtemel ateşleme kaynağı ile patlamaya sebebiyet verebilen (capable of causing 

an explosion through THEIR OWN POTENTIAL SOURCES OF IGNITION 

4- Yukardaki şartları sağlayan kendine uygun bir HARMONİZE STANDARDI standardı var mıdır? 

Hatrmonize standardı yolsa ulusal bazda bu ürüne uygun bir şartname mevcut mudur? 

Bununla ilgili Türkçe ATEX 2014/34/AB de şöyle denilmektedir: 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Ürünlerin Uygunluğu 



Ürünlere ilişkin uygunluk varsayımı 

MADDE 14 – (1) Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde referans numaraları yayımlanmış 

uyumlaştırılmış standartlara veya bunlara karşılık gelen Uyumlaştırılmış Türk Standartlarına veya 

bunların ilgili bölümlerine uygun olan ürünlerin, bu standartlar veya ilgili bölümleri kapsamında 

Ek‐1’de belirtilen temel gereklere uygun olduğu varsayılır. 

(2) 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 

 

Başvuran “LPG li araçlar için LPG Tankına Performans Artırıcı Sıvı Katkı Maddesi Doldurma Aparatı” olarak 

tanımlanan ürünün: 

ATEX YÖNETMELİĞİ ÖNGÖRÜSÜ 
LPG li araçlar için LPG Tankına Performans 
Artırıcı Sıvı Katkı Maddesi Doldurma Aparatı 

1- Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılmak 
üzere tasarlanmış MIDIR? 

(= IS IT INTENDED FOR USE) 

EVET 
 Çünkü ürün taşıtlara LPG Dolum 
istasyonlarında LPD Dolum Tabancasının 
üzerine monte edilerek kullanılmaktadır ve 
muhtemelen Zone 1 içerisindedir 

2- MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA MI 
KULLANILACAKTIR? 

EVET 
Ayrıca Ürünün içerisinde bulunan ve LPG ye 
Performans Artırıcı Sıvı olarak eklenmek 
üzere düşünülmüş olan sıvının kimyasal 
yapısı Metil Alkol ve İzopropil alkol ve 
bütanol’ den oluşmakta olup bu maddeler 
CAS numaralarına göre TS EN 60079-20-1 
standardına göre incelendiğinde: 

Madde                        Cas No 

Metil Alkol                67-56-1 

İzopropil alkol 67-63-0 

bütanol 78-93-73 

Olup belirtilen maddeler atmosferde oksijen 
ile birlikte muhtemel patlayıcı ortam 
oluşturabilecektir. 
Ürünün birlikte kullanma zorunluluğu olan 
LPG tabancası da zaten LPD nedeni ile 
patlayıcı ortamda bulunmaktadır. LPG ise 
zaten muhtemel patlayıcı ortam 
oluşturmaktadır 

3- Kendi sahip olduğu muhtemel ateşleme kaynağı 
ile patlamaya sebebiyet verebilecek bir ürün 
müdür? (capable of causing an explosion 
through THEIR OWN POTENTIAL SOURCES OF 
IGNITION) 

Bu konuda karar verebilmek için 
a- Ürün Tasarımının ve  
b- Kullanım şartlarının incelenmesi 

gerekir.  
Eğer her iki durumda da bir ateşleme kaynağı 
(LPG ye takılması sırasındaki sürtünmeden 
dolayı statik elektrik veya çarpma sırasında 
oluşabilecek mekanik kıvılcım) tespit edilirse 
ürünün EN 80079-36 ve 37 std ına göre 
değerlendirilmesi gereklidir 

4- Ürün ATEX 2014/34/EU Direktifindeki 
Tanımlara göre “Teçhizat” mıdır? Ya da 
“Koruyucu Sistem” midir? 

Hayır ATEX 2014/34/AB Yönetmeliğinde 
Teçhizat tanımında “kendi sahip olduğu 
muhtemel ateşleme kaynağı ile 
patlamaya sebebiyet verebilen” ifadesi 
vardır. Başvurulan ürünün böyle bir özelliği 



 

- SONUÇ: Yukarıdaki maddeler halinde yaptığım değerlendirmelerle, bu konuda; 

- Onaylanmış Kuruluş (Notıfıed Body)olarak, gerekçeleri ile açıklayarak; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Onaylanmış Kuruluşlar Şubesine, Onaylanmış Kuruluşa yapılan  “LPG li araçlar için LPG Tankına 

Performans Artırıcı Sıvı Katkı Maddesi Doldurma Aparatı” başvurunun;  

- ATEX 2014/34/AB Yönetmeliği kapsamına girip girmediği ve,  

- Belirtilen Harmonize standartlarla değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hakkında görüş bildirilmesi 

için resmi bir yazı ile başvurulabilir 

NOT: Bundan sonraki bu tip başvurularda ATEX 2014/34/AB yönetmeliği Kapsamı içinde olup olmadığı 

konusundaki tereddütlerde yukarıda belirttiğim adımlarda muhakeme yapılarak karar verilebilmesinin 

uygun olacağını düşünüyorum 

 

ANNEX II: BORDERLINE LIST - ATEX PRODUCTS BORDERLINE LIST - ATEX 
PRODUCTS 

 
Note that the list is not complete, it only clarifies some common inquires and provide 
examples of products within or outside the scope of the ATEX Directive 2014/34/EU. The 

List does not replace the vital risk assessment of each product and in addition ignition 
sources and explosion hazards related to the use 

of all the products shall also always be considered 
 

Products 
Scope of 
2014/34/EU 
(El=Electrical) 

Examples of 

products  
Comments 

Equipment 
   

Automatic 

lubrication systems  
Yes (El.)  

Yes: if it is a battery 
supplied system and has 
one or more 

 

yoktur. Koruyucu sistem de değildir. 

5- Ürün ATEX 2014/34/EU Direktifindeki 
Tanımlara göre “Aksam (Component)” 
mıdır? 

EVET 
Ürün eğer belgelendirilecek ise Aksam 
(Component) olarak belgelendirilebilir. 
Sertifika numarasında U işaretinin bulunması 
gerekir 

6- Ürünün kendine özgü bir HARMONİZE 
STANDARDI standardı var mıdır? 

HAYIR 
Ancak LPG doldurma tabancası ile birlikte 
kullanılma zorunluluğu olduğuna göre LPG 
doldurma tabancasının standardına TS EN 
13760 öngörülerine göre değerlendirilebilir. 

7- Uyumlaştırılmış standartların yokluğunda, 
mevcut ulusal standartlar ve önemli 
görülen teknik şartname var mıdır?  

Üretici bu konuda herhangi bir başvuru bilgisi 
vermemiştir. Ancak yukarıda da belirtildiği 
gibi ürünün tasarımının değerlendirilebileceği 
  EN 80079-36 ve 37 std  ve TS EN 13760ları 
mevcuttur. 

8- Başka bir açıklama metnine başvurabilir 
miyiz?  

Bu konuda ATEX 2014/34/EU:2017 
Guidelines’ ın Madde §38 Examples of not 
Covered by Directive ATEX 2014/34/EU 
okunmasını da gereklidir 

9- Başka değerlendirilebilecek “başvuru kabul” 
seçeneği var mı? 

Bakanlığın bu konuda başka onaylanmış 
kuruluşlardan tecrübesi olabilir. Ya da 
yaptıkları denetimlerden elde edindikleri 
bilgilere dayanarak bize de yol gösterebilirler. 



electrical battery cells 

above the values 
specified in Simple 
Apparatus clause of EN 

60079-11 and if the 
other criteria for 

simple apparatus are not 
met. 

Clockworks  -  
See 5.2.1 in ATEX 
Guidelines ("Simple" 
products). 

 

Computers  Yes (El.) 
  

Simple earthing 
clamps with and 

without 
cord 

No  

"Simple Earth Clamps" 
are clamps with a single 

earth 
connection. The clamp 
shall provide evidence 

that it is actually 
making contact. No own 

source of ignition, and 
for additional 
considerations, See note 

2. 

 

Complex earthing 
clamps with and 

without cord 

Yes (El.)  

The clamp shall provide 

evidence that it is 
actually making 

contact. Potential 
ignition sources cannot 

be excluded according 
to the ignition hazard 
assessment. 

 

Electrical motors  Yes (El.)  

El. equipment with 
potential ignition 

sources like heat and 
sparks of electrical 

origin (e.g. windings, 
connections) and 
mechanical origin (e.g. 

bearings). 

 

Electrical pump with 

integrated electrical 
motor (e.g. canned 

or split tube motor 
pump, petrol 
pump/dispensers for 

petrol 
filling) 

Yes (El.)  

El. equipment with 

potential ignition 
sources like heat and 

sparks of electrical 
origin (e.g. motor 

circuit) and mechanical 
origin (e.g. pump 
impeller). 

Static discharge may 
occur while 

pumping/filling in 
progress. 

 

Electrical fan with 

integrated electrical 
motor (e.g. electrical 

axial fan) 

Yes (El.)  

El. equipment with 
potential ignition 
sources like heat and 

sparks of electrical 
origin (e.g. motor 

 



circuit) and mechanical 

origin (e.g. fan blades). 

Non-electrical fan 

with integrated air 
motor (e.g. non-

electrical axial fan) 

Yes (Non El.)  

Non-el. equipment with 

potential ignition 
sources like frictional 
heat and sparks of 

mechanical origin (e.g. 
bearings, fan 

blades). 

 

Hand operated 
valves  

No  

See 5.2.1 in ATEX-

Guidelines ("Simple" 
products). 

 

Heating cables  Yes (El.)  

Heating cables 
transform electricity into 

heat while cables 
"only" transports 
electricity. Heating 

cables may also be 
components, e.g. 

heating cables for 
controlled design 
applications as part of 

trace heating systems. 

 

Mechanical brakes  Yes (Non El.)  

Non-el. equipment with 

potential ignition 
sources like frictional 

heat of mechanical 
origin. 

 

Mechanical gears  Yes (Non El.)  

Non-el. equipment with 
potential ignition 

sources like frictional 
heat and sparks of 
mechanical origin. 

 

Phones and similar 
equipment e.g. 

walkie-talkies, head 
phones etc. 

Yes (El.)  

El. equipment with 
potential ignition 

sources like heat and 
sparks of electrical 

origin. 

 

Plugs and socket 

outlets  
Yes (El.)  

El. equipment with 

potential ignition 
sources like sparks of 

electrical origin (e.g. 
when connected or 
disconnected). 

Note that all countries 
have special 

requirements on plugs 
and 
socket outlets for 

domestic use. 

 

Rotary valve  Yes (Non El.)  

Only intended to be 

used as dosing 
equipment and NOT to 

stop 
the propagation of an 
explosion as explosion 

 



isolation system. 

Has to be explosion 
protected with respects 
to its ignition 

sources. 

Products 

Scope of 

2014/34/EU 
(El. = 

Electrical) 

Examples of 
products  

Comments 

Switches for fixed 

electrical 
installations  

Yes (El.)  

El. equipment with 

potential ignition 
sources like sparks of 

electrical origin (e.g. 
when switched on or 
off). 

 

Torch  Yes (El.)  

El. equipment with 
potential ignition 

sources like heat and 
sparks of electrical 

origin (e.g. sparks from 
a switch or heat in a 
bulb or battery). 

 

Protective 
Systems    

Fire extinguisher  No  
Intended to be used 

after an explosion.  

Flame arrestors  Yes  

Intended to be used to 

stop the propagation of 
an explosion. 
Flame arrestors are used 

for example on vapour 
recovery lines 

on petrol stations to 
prevent the propagation 
of an explosion to 

the underground storage 
tank or the vehicle. 

 

PT 100 sensor  No / Yes  

No when used in an 
intrinsic safe system 

together with e.g. a 
barrier. 

In all other situations is 
it to be decided on a 
case by case 

assessment. 

 

Rotary valve  Yes  

Intended to be used not 

only as dosing 
equipment but also as 

explosion isolation 
system to stop the 
propagation of an 

explosion. Has to be 
explosion protected with 

respects to its 
ignition sources and 
shall fulfil the 

 



requirements for 

protective 
systems with respect to 
propagation of an 

explosion. 

Vent panels (for 

explosion pressure 
relief) 

Yes  

Intended to be used to 

limit the effects of an 
explosion. 

 

Ex Components 
   

Empty enclosures  Yes (El.)  

Intended to be used for 
electrical equipment 
with potential 

ignition sources. 

 

Sight glasses  No  

No own source of 

ignition. 
However, sight glasses 

may form part of the 
enclosure of Ex 
equipment and be 

required to fulfil relevant 
requirements such 

as for a window in Ex d 
equipment or impact 
resistance in Ex o 

and Ex 'k' equipment. 

 

Spark arrestor  Yes  

Intended to prevent an 
explosion; not to limit it. 
It is an ATEX 

component if intended 
to be built into ATEX 

equipment or 
protective systems. 

 

Magnetic catches 
for doors etc.  

No  

No autonomous 
function; not essential to 
safe functioning of 

ATEX equipment or 
protective system. 

 

Safety, 
Controlling or 

Regulating 
devices 

   

Devices controlling 
the regular safety 

limits of an 
industrial process 

handling 
flammables, like 
pressure, level and 

temperature 
transmitters 

No  

Shall be protected as 
potential ignition 

sources themselves if 
placed inside hazards 
areas, but safety devices 

with respect to 
risks other than ignition 

hazards + monitoring 
devices providing 
only an alarm signal, but 

without direct control 
function, are 

outside scope of the 
directive (with respect to 
reliability and 

 



functional requirements 

according to the ESHR, 
clauses 1.5. 
and 1.6.). 

Overload or 
temperature 

protective 
devices, inhibiting 

ignition sources 
from 
becoming active 

(e.g. current-
dependent 

device for Exe 
motor) 
+ Initiator devices 

for explosion 
protective 

equipment 
systems, i.e. 

suppression 
systems (trigging) 

Yes (El.)  

Both categories of 

devices are within 
2014/34/EU article 1.2., 

with 
respect to functional and 
reliability requirements 

according to 
the ESHR, clauses 1.5. 

and 1.6. 

 

Other products 
   

Cables  No  

No autonomous 

function; not essential to 
safe functioning of 
ATEX equipment or 

protective system. 

 

Products 

Scope of 
2014/34/EU 
(El. = 

Electrical) 

Examples of 
products  

Comments 

Cable ladder and 
chain/handler 
systems  

No  

No autonomous function; 

not essential to safe 
functioning of 

ATEX equipment or 
protective system. No 
own source of 

ignition, and for 
additional considerations, 

see Note 2. 

 

Conduits/pipes: e.g. 

Fume extraction 
arms and conduits 

for electrical 
installations 
(Except for conduits 

intended to be used 
between the 

flameproof 
enclosures and 
the conduit sealing 

devices) 

No  

No autonomous function; 

not essential to safe 
functioning of 
ATEX equipment or 

protective system. 

 

Cable lugs/shoes 

with and without 
cord  

No  

No autonomous function; 

not essential to safe 
functioning of 

 



ATEX equipment or 

protective system. 

Electro Static 

Discharge (ESD) - 
Protections: E.g. 
wrestles, shoes, 

standing mats, 
antistatic bags 

No  

No autonomous function; 
not essential to safe 

functioning of 
ATEX equipment or 

protective system. 

 

Doors  No  

No: none automatic 
doors are considered as 

a part of the fixed 
walls and are not 

operated in the presence 
of explosive 
atmospheres. For 

additional considerations, 
see Note 2. 

 

Ladders, 
irrespective of the 

material  

No  
No own source of 
ignition.  

Paint  No  
No own source of 

ignition.  

Tank  No  
No own source of 

ignition.  

Tools: e.g. 

hammers, tongs  
No  

No own source of 

ignition.  

 

Note 1: Additional information can be obtained in the ATEX Guidelines and Standing 

Committee Considerations to Directive 2014/34/EU but also in the Non-binding Guide to 

Directive 1999/92/EC. 

 

Note 2: Equipment, protective systems, Ex components, safety, controlling, regulating 

devices and/or other products indicated as not falling within the scope of ATEX 

2014/34/EU, ignition sources and explosion hazards related to the use shall be 

considered. Friction impacts and abrasion processes involving rust and light metals (e.g. 

aluminium and magnesium) and their alloys may initiate an aluminothermic (thermite) 

reaction, which can give rise to particularly incendive sparking 


