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Bu form FR-11 ATEX 2014/34/AB – Ürün Belgelendirme Teklif Ve Sözleşmesi’nin devamıdır ve sözleşmeden ayrı tutulamaz. 

ATEX 2014/34/AB – Ürün Belgelendirme Teklif Ve Sözleşmesi imzalandığında bu form sözleşme taraflarınca kabul edilmiş 

sayılır. Yayınlanan dokümanlarda değişiklik yapılması durumunda bu değişiklik www.scaatex.com adresinde yayınlanacaktır.  

1. GENEL ŞARTLAR 

1.1. Sözleşmenin idari ve teknik şartlarındaki değişiklik talepleri; en geç 15 (onbeş) işgünü içerisinde yazılı olarak taraflara 

bildirilir.  

1.2. Sözleşmedeki değişiklik talepleri tarafların herhangi biri tarafından kabul görmediğinde; taraflar karşılıklı anlaşmaya  

varacak şekilde sözleşmeyi düzenler ya da sözleşme iptal edilir.  

1.3. Bu sözleşme aslı SCA BELGELENDİRME VE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. (SCA)‘nde , bir sureti 

hizmet alan taraf firmada kalmak üzere 1 asıl 1 suret olarak tanzim ve imza edilmiştir. Elektronik ortamda sunulan ve 

imzalanan sözleşmelerin iki taraf, tarafından da yasal geçerliliği kabul edilir.  

1.4. Bu sözleşme; SCA uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında yer alan müracaat ve tekliflendirme, denetim, 

deney (gerekli görüldüğünde) ve belgelendirildiği şartlar için geçerlidir. 

1.5. SCA ile hizmet alan taraf arasındaki bu sözleşme şartları; belgelendirme müracaatının kabul edildiği tarihinden 

itibaren başlayarak, 

-ATEX 2014/34/AB- Modül B (Ek 3)  AB Tip İnceleme Belgelendirme modülünde;  üreticinin SCA'nın verdiği uygunluk belgesi ile 
sözleşmede belirtilen ürünleri ürettiği müddetçe geçerlidir. 

-ATEX/2014/34/AB – Modül D (Ek 4) İmalat Sürecinin Kalite Güvencesini Esas Alan Tipe Uygunluğu modülünde  

-ATEX2014/34/AB – Modül C1 (Ek 6) Denetimli Ürün Deneyi Ve Üretimin Dahili Kontrolünü Esas Alan Tipe Uygunluk  

-ATEX/2014/34/AB – Modül E (Ek 7) Ürün Kalite Güvencesini Esas Alan Tipe Uygunluk   

Modüllerinde belgenin hizmet alan tarafa verildiği tarihten sonra, ara gözetimlerde mevcut durumun sürekliliği sağlanması 
halinde 3 yıl süresince geçerlidir.   

-ATEX/2014/34/AB – Madde 15.1.B (2) - Modül A (Ek 8)  Üretimin Dahili Kontrolü Dosya Teslimi  

ATEX/2014/34/AB – Modül G (Ek 9) – Birim Doğrulamayı Esas Alan Uygunluk  

modüllerinde belgenin hizmet alan tarafa verildiğinden sonraki 10 yıl süresince geçerlidir. 

1.6.  Bu sözleşmenin devamı süresince taraflardan her biri için; 

 Hizmet alan tarafın kendisine yazılı olarak bildirilmesine rağmen müracaat ve tekliflendirme, denetim ve belgelendirme 

süreçlerinin uygulanması ile ilgili ödemeleri yerine getirmemesi, 

 2014/34/AB  Yönetmeliğine (ATEX) göre belgelendirme şartlarının tam olarak belirlenmemiş olması veya SCA’nın 

üstlenmiş olduğu yükümlülüklerin kısmen de olsa kaldırılması,  

 Belgelendirmenin sonlandırılmasını takiben belgelendirilen ürünün üretiminin devam ettirilmemesi durumunda, 

sözleşme taraflarca (fesedileceği tarihi yazılı olarak bildirmeksizin de) fesedilebilir.  

1.7. Yüklenilecek olan masrafların icra yoluyla tahsili hariç olmak üzere bu sözleşmedeki sözü edilen tüm ihtilaflar iyi niyetli 

bir yaklaşımla halledilemediği takdirde kanuni yollara başvurulacaktır. 
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1.8. Bu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunları çerçevesinde geçerli olup anlaşmazlık durumunda İZMİR  Mahkemelerine 

başvuruda bulunulur. 

2. YÜKÜMLÜLÜKLER 

2.1. SCA’nın Yükümlülükleri 

2.1.1. SCA; uygunluk  değerlendirmesi yaparken ürünlerin/tesisin teknik  koşullarıyla ilgili  ATEX direktifine ve TS EN 

ISO/IEC 17065 standardında, öngörülen yükümlülüklere uygun olarak davranmakla yükümlüdür. 

2.1.2. ATEX/2014/34/AB - D, E ve C1 modüllerinde EN 80079-34 standardında öngörülen yükümlülüklere uygun olarak 

davranmakla yükümlüdür.  

2.1.3. SCA belgelendirme kurallarında (ATEX yönetmeliği/mevzuat değişikliği, revizyon vb.)meydana gelen değişiklikleri 

www.scaatex.com adresinde yayınlayacaktır.  

2.1.4. Bu sözleşmenin sona ermesi veya fesih edilmesi halinde tüm dokümanlar taraflarca 10 (on) yıl süre ile saklanır. 

2.1.5. Hizmet alan taraf ile ilgili doğrudan veya dış kaynaklardan alınan ve/veya oluşturulan bilgilerin (deney sonuçları, 

uygunsuzluklar, muayene raporları)  mutlak gizliliği korunur.  

2.1.6. SCA’nın kanun gereği veya sözleşmeye dayalı taahhütler gereği üreticiye ait gizli bilgi vermesine ihtiyaç duyulduğunda, 

SCA ATEX 2014/34/AB Yönetmeliği madde 32.de belirtildiği üzere hizmet alan tarafın bilgilerini Sanayi, Bilim ve 

Teknolji Bakanlığı ile hizmet alanın onayı olmaksızın paylaşabilir. Ancak SCA, Bakanlık dışında, hizmet alan tarafın 

bilgilerini, 3. taraf kişi veya kuruluşlar ile gizlilik kuralları gereğince paylaşmayacaktır. Yasal otoriteler aracılığı ile 

SCA’nın bilgi vermesi gereken bir durum söz konusu olduğunda ise hizmet alan taraf ile ilgili gizli bilgileri paylaşmadan 

önce hizmet alan tarafın onayını alacaktır.    

2.1.7. SCA, her türlü itiraz, şikâyette ve bunların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak incelenmesini sağlamaya açıktır. 

2.1.8. ATEX 2014/34/AB – Modül B (Ek3) ve Modül G (Ek 9) belgelendirme süreçlerinde teknik dosya ve ilgili deneylerin 

tamamlanmasından ve SCA’nın gözden geçirme kararının olumlu sonuçlanmasından sonra SCA, düzenlenen 

belgeyi/sertifikayı 15 gün içerisinde hizmet alan tarafa teslim eder.  

ATEX 2014/34/AB – Modül C1 (Ek 6), Modül D (Ek 4) ve Modül E (Ek 7) belgelendirme süreçlerinde SCA,  tesisin, 

kalite güvence sisteminin uygunluk değerlendirmesi ile ilgili gerekli numune, dokümanların tamamının tesliminin 

bitimini izleyen 1 ay sonrasına kadar uygunluk değerlendirme işlemini bitirip ilgili belgeyi hizmet alan tarafa teslim eder. 

ATEX/2014/34/AB – Madde 15.1.B (2) - Modül A (Ek 8)  dosya teslimi belgelendirmesinde hizmet alan tarafın teknik 

dosyasını SCA’ya tesliminden sonra, arşivlenen teknik dosya ile ilgili belgeyi, SCA hizmet alana tarafa 3 gün içerisinde 

vermekle sorumludur.   

SCA belge/sertifikayı teslim etmeden önce ilgili bakanlığın web tabanına (ONTEK sistemi) yükler.  

2.1.9. Belgelendirme hizmeti tamamlandığında SCA; hizmet alan tarafı; logosunu kullanarak www.scaatex.com adresinde 

referansları arasında gösterebilecektir. 

2.1.10. ATEX 2014/34/AB – Modül B (Ek3) ve Modül G (Ek 9) belgelendirmelerinde; belgelerin yetersiz ve uygun olmaması 

durumunda ya da deney sonuçları ve uygunluk değerlendirmesinin olumsuz çıkması durumunda hizmet alana tarafı 

bilgilendirir ve ücret iadesi yapılmaz.  

ATEX 2014/34/AB – Modül C1 (Ek 6), Modül D (Ek 4) ve Modül E (Ek 7) belgelendirmelerinde; belirtilen sürede 

uygunsuzluklar için hizmet alan taraftan sca’ya geri dönüş olmadığı durumlarda sözleşme iptal edilir . Denetim için alınan 

ücret iade edilmez.  

ATEX/2014/34/AB – Madde 15.1.B (2) - Modül A belgelendirmesinde; sözleşmenin imzalanmasından sonra teknik 

dosyanın teslim edilmemesi durumunda ücret iadesi yapılmaz.   
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2.1.11. SCA, ATEX 2014/34/AB – Modül B (Ek3) ve Modül G (Ek 9) belgelendirme süreçlerinde, gerekli görüldüğü 

durumlarda cihaza gerekli deney/inceleme işlemlerini yapar/yaptırır.  

2.1.12.    Bu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunları çerçevesinde geçerli olup anlaşmazlık durumunda İZMİR  Mahkemelerine 

başvuruda bulunulur.  

3. BELGELENDİRME FAALİYETİ VE İŞİN DETAYLARI  

3.1. Belgelendirme süreleri ;  Sözleşmenin 4.1.3. ve  4.1.4 maddelerinde yer alan dokümanların SCA’ya ulaştırılmasına 

bağlı olarak belirlenir.  

3.2. Taşeron laboratuvar ve SCA tarafından Yapılacak olan  Deney Faaliyetleri; söz konusu deney faaliyetleri sözleşme 

ekinde bulunan “EK-1 LST.07.Ürüne Ait Yapılabilir Deneyler Listesinde” belirtilmiştir.  Taşeron laboratuvarında 

herhangi bir değişiklik olması durumunda hizmet alan taraf bilgilendirilecektir.  

3.3. İnceleme/deney yapılma yeri ; Belgelendirme modülünde yer alan yapılması gereken deneylere ilişkin işlemler  SCA 

nın işyeri/Laboratuvarı ve ilgili Taşeron Laboratuvarlarında gerçekleşir.   

3.4. İşin planlanan başlama ve bitiş tarihi ; hizmet alan tarafın teknik dosyasını SCA’ya ilettikten ve inceleme/deneyler 

tamamlandıktan sonra en geç 3 ay içerisinde sertifika düzenlenecektir.  

3.5. Üstlenilen işin düzenli gözden geçirme faaliyetleri (ara kontroller); Belgelendirme aşamasında ve sonrasında 

Hizmet Veren tarafından devam eden veya tamamlanan işin , şartların karşılamış olduğunu teyit etmek için gözden 

geçirme faaliyetleri yapılabilecektir 

3.6. Numune Alma Kuralları; Deney işlemlerinin yapılması gereken ilgili belgelendirme modülünde, numune (prototip) 

adedi teknik dosya tamamlandıktan sonra belirlenecek ve üreticiden talep edilecektir.  

 

4. BELGENİN ASKIYA ALINMASI GERİ ÇEKİLMESİ ve İPTALİ 

4.1. Hizmet alan tarafın hiçbir gerekçe göstermeksizin SCA’nın yapacağı ara denetimleri kabul etmemesi durumunda SCA, 

verilen belgeyi iptal etme/askıya alma/geri çekme yetkisine sahiptir.   

4.2. SCA tarafından verilen uygunluk belgesi sözleşme süresince geçerlidir. Eğer SCA belgeyi iptal eder/askıya alır/geri çeker 

veya hizmet alan taraf belge süre bitiminden önce belge iptali/geri çekme için müracaat ederse, bu sözleşme süresi 

dolmadan belge/sertifikanın iptali gerçekleşmiş olur. 

4.3. SCA tarafından Modül B ve Modül G kapsamından teknik dosya ve ürün inceleme sürecinde tespit edilen uygunsuzluklar 

ve uygunsuzlukların giderilme süresi hakkında hizmet alan taraf FR.22-Ek IX Ürün İnceleme Raporu ve FR.16-Tip 

Tasarımın Standarda Uygunluk Raporu ile bilgilendirilir. Hizmet alan uygunsuzlukların giderilmesi için almış olduğu 

aksiyonları denetim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde SCA’ya sunacaktır. Bu süre hizmet alan tarafın haklı ve geçerli bir 

neden sunması durumunda 1 ay daha uzatılabilecektir. 

4.4. SCA tarafından Modül D ve Modül E kapsamından teknik dosya ve ürün inceleme sürecinde tespit edilen uygunsuzluklar 

ve uygunsuzlukların giderilme süresi hakkında hizmet alan taraf FR.19-ISO/IEC 80079-34 Kontrol Formu ile 

bilgilendirilir. Hizmet alan uygunsuzlukların giderilmesi için almış olduğu aksiyonları denetim tarihinden itibaren 3 ay 

içerisinde SCA’ya sunacaktır. Bu süre hizmet alan tarafın haklı ve geçerli bir neden sunması durumunda 1 ay daha 

uzatılabilecektir. 

4.5. Hizmet alan tarafa verilen süre içerisinde (3 ay) uygunsuzlukların giderilmemesi durumunda, süreç ilk belgelendirme 

aşamasında ise; belgelendirme süreci SCA tarafından sonlandırılacak ve sözleşme feshedilecektir. İlk belgelendirmesi 

yapılmış olan ve ara gözetim denetimlerinde ortaya çıkan uygunsuzlukların belirtilen sürede giderilmemesi durumunda 

ise; belge 6 aylık süre ile SCA tarafından askıya alınacaktır. Bu süre içerisinde de uygunsuzlukların giderilmemesi halinde 

belge iptal edilecektir. 
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4.6. SCA tarafından, verdiği Uygunluk Belgesinin veya SCA Logosunun kullanım şartlarının sağlanmadığının tespit edilmesi; 

hizmet alan tarafın kalite güvence sisteminin etkinliğine ilişkin şartları karşılamadığı ya da bu şartların hizmet alan 

tarafından sürekli ve yaygın olarak yerine getirilmediğinin; hizmet alan tarafın belgenin veriliş şartlarına uygun olarak 

iyileştirici tedbirleri almadığının tespiti gibi durumlarda; SCA hizmet alan tarafa vermiş olduğu belgeyi geri çekmek, iptal 

etmek, askıya almak, kapsamını daraltmak hakkına sahiptir.  

4.7. Hizmet alan taraf; belgelendirme faaliyeti ile ilgili olarak şüpheye düştüğü durumda öncelikle SCA’ya haber vererek 

anlaşma yollarını arayacaktır. Anlaşma sağlanamadığı takdirde SCA tarafından uygun önlemler alınacak ve gerekli 

görülmesi halinde belge geri çekilecek/iptal edilecektir.  

4.8. SCA’nın hizmet alan tarafın belgesini iptal etmesi, askıya alması veya geri çekmesi durumunda, hizmet alan taraf 

belgelendirmeye ilişkin yaptığı veya yapacağı her türlü reklam, tanıtım vb. faaliyetlere son vermekle, belge ve talep edilen 

ilgili dokümanları iade etmekle ve gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. 

5. SCA LOGO KULLANIMI 

5.1. SCA tarafından verilen uygunluk belgeleri,SCA’nın itibarını kötülemek veya kamu güvenliğini tehlikeye atmak için 

kullanılmayacaktır. 

5.2. Belgelendirme sürecinde sertifika teslim edilmeden önce hizmet alan taraf www.scaatex.com   adresinde yayınlanan 

PR.06 Sertifika/Marka Ve Logo Kullanım Prosedürünü okumuş ve kabul etmiş olacaktır. Sertifika tesliminden önce SCA 

tarafından gönderilen FR.14 Serifika, Marka ve Logo Kullanim Sözleşmesini imzalamalıdır. SCA’nın uygunluk 

değerlendirmesinin onaylanması, belge ve SCA Logosu kullanımı konusundaki şartları hizmet alan taraf yerine getirecektir. 

5.3. Bu sözleşmenin ve belge geçerlilik süresinin bitiminden sonra hizmet alan taraf belgeyi artık kullanmayacak ve SCA 

Logosunu uygulamadan kaldıracaktır. 

5.4. Hizmet alan taraf kendisine verilmiş olan belgenin ve kullanma hakkı tanınmış olan SCA Logosunun kötüye 

kullanılmaması ve belgelendirme sürecine ilişkin edindiği bilgileri açıklamama yükümlülüğünü üstlenmiştir. 
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