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PATLAMAYA KARŞI GÜVENLİ ÇALIŞAN İŞLETMELER İÇİN 
ATEX YÖNETMELİKLERİ
Avru a Birli i Yönetmelikleri ka samında uyumla tırılan direkti erin öncelikli 

amacı  temel sa lık ve g venlik gerekliliklerini yerine getirerek  hem çevresel 

anlamda hem de son kullanıcı açısından g venli ir ortam olu turmaktır  

2014/34/AB ATEX Direktifi-Muhtemel 
Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve 
Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik

Muhtemel patlayıcı ortam (ZONE) içerisinde kalan 

ekipmanın; ilgili standartlar kapsamında ATEX 

belgesine sahip olması yasal bir zorunluluktur. u 

zorunluluk çerçe esinde a a ıdaki hizmetleri 

ermekteyiz;

alite y netim sistemi e muayene tabanlı r n 

de erlendirmesinin yapılması

• EN 60079 serisi, EN 80079 serisi e zel koruma 

tipi gerektiren di er standartlar kapsamında 

elektrikli  elektriksiz e bile ik ekipmana ATEX

2014/34/AB kapsamında belgelendirme

hizmetinin erilmesi

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği-Ex Ekipman Periyodik Kontrolü

lgili y netmelik kapsamında e proo  ekipmanın yılda bir kez periyodik kontrol n n yapılması yasal bir 

zorunluluktur. u kapsamda EN 60079-17 ve EN 60079-14 standartları re erans alınarak e proo  ekipmanın 

tahribatsız muayenesi yapılarak halen EXPROOF zelli ini koruma durumu raporlanmaktadır. 

SEVESO
u y netmelik ile tesis dahilinde retim  depolama  satı  amacıyla tehlikeli madde bulunduran kurulu larda ; 

y netmelik gere i t m nlemlerin belirlemesi gerekmektedir. u kapsamda uzman kadromuz ile ilgili 

kurulu lara a a ıdaki hizmetleri ermekteyiz;

urulu ların kapsamının belirlenmesi (bekra hesabı)

Alt se iyeli kurulu lar için  raporunun hazırlanması

st se iyeli kurulu lar için g enlik raporunun hazırlanması

AZO  çalı masının yapılması

ATEX 13  Direkti - alı anların Patlayıcı 
Ortamın Tehlikelerinden Korunması 

akkında Yönetmelik

ATEX 137 direkti  maden dı ı t m patlayıcı 

ortamlarda uygulanması yasal olarak zorunlu olan 

e i yeri g enli ini esas alan direkti tir.

ATEX 137 kapsamında a a ıdaki hizmetleri 

ermekteyiz;

atlamadan korunma dok manının hazırlanması

ZONE haritasının çizilmesi

• ATEX 137 kapsamında uygunluk raporunun 

hazırlanması




