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ÖNSÖZ 
 

IEP Enerji Petrol Enstitüsü, ülkemizin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası 

düzeyde ticareti kolaylaştırmak, toplumun yaşam düzeyini yükseltmek için, “Uluslararası, ulusal 

ve bölgesel alanda tercih edilen, yönlendirici ve lider bir kuruluş olmak” vizyonu çerçevesinde 

hizmet vermektedir.  

Enstitümüz; standardizasyon, uygunluk değerlendirme, belgelendirme ve eğitim hizmetlerini 

ulusal ve uluslararası düzeyde tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir şekilde başarı ile 

yürütmektedir.  

IEP, Enstitü kimliği ve misyonu gereği sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübe ile üretim ve 

hizmet sektöründe yer alan kurum ve kuruluşlar için, ihtiyaçlar kapsamında her yıl artan çeşitlilik 

ile eğitim programları düzenlemektedir. Mevcut kaynaklarını ve hizmet kalitesini sürekli 

iyileştiren, güncel ve inovatif yaklaşımlarla kendini yenileyen Enstitümüz, bu özellikleri 

sayesinde Türkiye’de ve yakın coğrafyamızda kendi alanında  tercih edilen eğitim kurumu 

olmuştur.  

 Uygunluk değerlendirme, sektörel alanlar, ürün belgelendirme ve sürekli iyileştirme, deney 

alanlarındaki eğitimlerimiz, Eğitim Birimi koordinasyonunda, konusunda yetkin ve tecrübe sahibi 

uzman eğitimcilerimiz ile verilmektedir.  

IEP Eğitim Daire Başkanlığı’nın; ülkemizin insan kaynağının en iyi şekilde 

değerlendirilmesi, nitelikli iş gücü sayısının arttırılması hedeflerine yönelik olarak yeni bir anlayış 

ve heyecanla oluşturduğu “2021 Eğitim ve Sertifika Programı” kitapçığını siz değerli 

paydaşlarımıza sunarken, sağlayacağınız katkı ve göstereceğiniz ilgi için şimdiden teşekkür 

ederim. 
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IECEx /ATEX EĞİTİM PROGRAMI VE İÇERİĞİ 

(UNIT EX 000 - Sınıflandırılmış Tehlikeli Alan İçeren Bir Sahaya Girmek İçin Temel 

Bilgi ve Farkındalık 

GENEL BAKIŞ: Bu Bilgi Birimi, tehlikeli alanları sınıflandıran bir siteye giren kişilerin 

güvenlik yükümlülüklerini ve minimum temel bilgilerini kapsar. Tehlikeli alanların doğası, 

tehlikeli alana alınabilecek cihazlarla ilgili sınırlamalar ve tehlikeli alanlarla ilgili iş sağlığı 

ve güvenliği sorumlulukları ve prosedürlerinin anlaşılmasını gerektirir. Bu birim, tesis ve 

makinelerin patlamaya karşı koruma yönlerini sağlamaya yönelik gereksinimleri içermez. 

Not: Bu birim, iş sağlığı ve güvenliğinin (İSG) tehlikeli alan yönlerini kapsar ve genel ve 

işlevsel İSG için gerekli diğer yetkinlikleri ortadan kaldırmaz. 

 IECEx / ATEX  Giriş 

 IECEx CoPC Birimlerine ve Değerlendirmelerine Giriş 

 Patlamaya karşı korumanın tanımı ve patlama unsurları 

 Tehlikeli alan sınıflandırması 

 Patlamadan korunma teknikleri 

 IEC EN EN60079'a referans verme yolları 

 IECEx CoPC Örnek Testi 
 
Hedef kitle: 
Özel nitelik gerekmez 
Tehlikeli alanlarda çalışmak isteyen adaylar 
 

Kurs konuları: 

Yönetmelikler ve EN / IEC 60079 serisinin çeşitli bölümlerine dayanmaktadır. 

Eğitim ve sınav süresi: 1 gün 

Önkoşullar: Bu kurs için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır  

Teorik eğitim: Evet 

Uygulamalı eğitim: - 
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UNIT EX 001 - Patlayıcı Ortamlarda Temel Koruma İlkelerini Uygulama 

GENEL BAKIŞ: Bu Yeterlilik Birimi, tesis ve makinelerin patlayıcı atmosferlerinde 

korumanın temel ilkelerini kapsar. Bu Yeterlilik birimi için geçerli minimum teknik eğitim 

seviyesi yoktur. Bu birimdeki yeterlilik, belirli bir endüstri veya işletme tarafından tesis 

veya makine işletimi veya kurulumları, bakım veya servis işlevleri için gerekli olan diğer 

yeterliliklerle birlikte veya kazandıktan sonra değerlendirilecektir. 

 Giriş ve Kursun Hedefleri 

  IECEx/ATEX uygulama Şemaları 

  Ürün Sertifikası, IECEx, ATEX ve Kuzey Amerika 

  ATEX Direktifi (Genel Bakış) 

  Tehlikeli Alanlarda Personel Güvenliği 

  Yanıcı Malzemelerin Özellikleri 

  Alan Sınıflandırması (Genel Bakış) 

  Gruplama, Sıcaklık Sınıflandırması ve Giriş Koruması 

  Elektrikli Ekipman Koruması 

  Elektrikli Olmayan Ekipman Koruması 

  Kombine Koruma 

  Ekipman Markalama 

  Ekipman Seçimi, Kategoriler ve EPL'ler 

  Aleve Dayanıklı Koruma Ex d 

  Arttırılmış Güvenlik Koruması Ex e 

  Kendinden Güvenlik Koruması Ex i 

  Basınçlı Koruma Ex p 

  Kapsülleme Koruması Ex m 

  Ateşleyici Olmayan Koruma Tipi N / n Ex n 

  Kablo Rakoru 

  Kablolar, Kanallar ve Kablolama Sistemleri 

  Kurulum ve İlk İnceleme 

  Periyodik Kontrol ve Bakım 
 

Hedef kitle: 
Özel nitelik gerekmez 
Tehlikeli alanlarda çalışmak isteyen adaylar(En az Teknik lise düzeyinde) 
 

Kurs konuları: 

Bu yeterlilik birimi, EN / IEC 60079 serisinin çeşitli bölümlerine dayanmaktadır. 

Eğitim ve sınav süresi: 2 gün 

Ön koşullar: Bu Yetkinlik birimi için minimum düzeyde teknik eğitim yoktur 

Teorik eğitim: Evet 

Uygulamalı eğitim:- 
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UNIT EX 002: Tehlikeli alanların sınıflandırmasını gerçekleştirin (Sınıflandırma 

Mühendisleri 

GENEL BAKIŞ: Tehlikeli alan sınıflandırması yapması gereken ve bu konuda önceden 

deneyime sahip olanlar için tasarlanmıştır. Kurs, temel olarak EN / IEC 60079-10-1 ve 

60079-10- 2'yi ve diğer ilgili standartları kullanır. Elektrikli ekipmanın patlayıcı ortamlarda 

güvenli bir şekilde çalıştırılması için adayları hazırlamak için temel patlamaya karşı 

koruma bilgisi, tehlikeli alanların tanımlanması ve denetimi ve patlamaya karşı koruma 

denetimi eğitimi. 

 Patlayıcı Ortamlar ve Patlamadan Korunma Prensipleri 

 Tehlikeli Alan Tanımı 

 Alan Sınıflandırması ve Yöntemleri 

 Patlamaya Karşı Korumaya Genel Bakış 

 Hariç Tutma, Muhafaza Etme, Enerji Sınırlaması, Seyreltme ve Tutuşma 
Kaynaklarının Önlenmesi 

 Mesleki Sağlık ve güvence 

 Güvenlikle İlgili Tarafların Rolleri 

 Patlayıcı Ortamlar Alan Sınıflandırma Teknikleri 

 Patlayıcı Ortamlar Alan Sınıflandırma Metodolojileri 

 Bölge Genişlikleri ve Belgeler 
 

Hedef kitle: 
Bu kurs, konuya yeni başlayanlar için uygun değildir. Bu ünite, adayların çalışma ve eğitim 
kayıtlarının bir incelemesini içerir. En az 3 yıllık ilgili iş deneyimi gereklidir, ayrıntılar için IECEx 
OD 504'e bakın 
 
 

Kurs konuları: 

Kurs, OD 504'te açıklanan yeterlilik gereksinimlerine ve temel olarak EN / IEC 60079-10-

1 ve 60079-10-2'nin içeriğine ek olarak diğer ilgili standartlara dayanmaktadır. 

 

Eğitim ve sınav süresi: 1/2 gün 

Önkoşullar: Bu kurs için herhangi bir önkoşul bulunmamaktadır 

Teorik eğitim: Evet 

Uygulamalı eğitim: - 
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UNIT EX 003 & 006: Kurulum ve Test – IECEx / ATEX  Patlamaya karşı korumalı 

ekipman ve kablolama sistemleri kurulması. Patlayıcı ortamlarda bulunan veya 

bunlarla ilişkili elektrik tesisatlarını test edilmesi 

GENEL BAKIŞ: Bu Yeterlilik Birimi, patlamaya karşı korumalı ve ilgili ekipman ve 

kablolama sistemlerini kurmak için patlamaya karşı koruma hususlarını kapsar. Ekipmanı 

belirli bir konum için belirtilenle eşleştirme, güvenli çalışma ve standart kurulum ve 

gerekli kurulum belgelerini tamamlama becerisi gerektirir 

1.gün 
Personel Yeterliliklerinin Belgelendirilmesi için IECEx /ATEX Şeması 
Birim 003 için IECEx  /ATEX Operasyonel Dokümanı 
Tehlikeli Alan Sınıflandırması ve Yangın Üçgeni 
malzeme grubu 
Sıcaklık Sınıfı 
Giriş Koruması 
Ekipman Kategorisi 
Ekipman Koruma Seviyesi 
Ex Ekipman İşaretlemesi ve Seçimi 
 
2. gün 
Koruma türlerine göre Ex Ekipmanın özellikleri 
(Ex d, Ex e, Ex n, Ex i, Ex p, Ex o, Ex m, Ex q, Ex tD, Ex mD, Ex pD) 
 
3 gün 
EN / IEC 60079-14 Standardına göre Ekipman Kurulum Gereksinimleri 
Kablolama ve Topraklama Sistem Gereksinimleri 
Kablo Rakoru Gereksinimleri 
Kablo Rakoruna Pratik Montaj, 
 
4. gün 
Ex Montaj  çalışma 
Kurulum Değerlendirme Kılavuzu 
Ex Bay kullanarak Pratik Kurulum 
Pratik Egzersizi ve Belgeleri İnceleyin 
 

Hedef kitle: 
Elektrik korumalı ekipman ve kablolama sistemlerinin kurulumu ve testiyle ilgilenen kişiler için 
tasarlanmıştır. Bu iki ünite, EN / IEC 60079-14'e odaklanılarak kurulum personeli (Teknisyenler) 
için birlikte değerlendirilir. Her iki birim de başvuru sahibinin çalışma ve eğitim kaydının bir 
incelemesini içerir. En az 3 yıllık ilgili iş deneyimi gereklidir, ayrıntılar için IECEx OD 504'e bakın. 
Başvuru sahibi, Kolej Sertifikaları ve Mesleki yeterlilikler gibi belgelerle başvuru ile ilgili teknik 
eğitim (veya eşdeğeri) seviyesine sahip olacaktır. 
 
Kurs konuları: 
Bu yeterlilik birimi, EN / IEC 60079-14'e ve bu Yeterlilik Birimi için geçerli olan diğer ilgili 
standartlara dayanmaktadır. 
 

Eğitim ve sınav süresi: 4 gün 

Önkoşullar: IECEx/ ATEX farkındalık kursu veya Unit Ex 001 için personel yeterlilik 

sertifikası. 

Teorik eğitim: Evet 
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Pratik eğitim: Evet 

UNIT EX 004, 007 & 008: Bakım ve İnceleme – IECEx/ ATEX . Ekipmanı patlayıcı 

ortamlarda koruma 

GENEL BAKIŞ: Bu kurs, bireylere EN / IEC 60079-14, IEC / EN 60079-17 ve geçerli 

olabilecek diğer ilgili standartları temel alan elektrik tesisatlarını, ekipmanı ve kablolama 

sistemlerini incelemelerini ve sürdürmelerini sağlamak için gerekli bilgi ve anlayışı 

sağlayacaktır. 

Unit 004 Eski ekipmanın bakımı 

●  Ex kurulumların bakımı hakkında genel bilgiler 

●  Bakım ilkeleri ve sistemleri 

●  Bakım gereksinimleri ve sorumluluk 

●  Ekipmanı ve koruma yöntemlerini belirleme 

 

Unit 007 Görsel ve yakından inceleme 

●  İnceleme seviyeleri 

●  Kontrol listeleri ve prosedürler 

●  Tipik hatalar ve kusurlar 

 

Unit 008 Detaylı inceleme 

●  İnceleme seviyesi 

●  Kontrol listeleri ve prosedürler 

●  Çalışma yöntemleri ve test ekipmanı 

Hedef kitle: 
Elektrik korumalı ekipman ve kablolama sistemlerinin muayenesi ve / veya bakımı ile ilgilenen 
kişiler için tasarlanmıştır 
 
 

Kurs konuları: 

EN / IEC 60079-14 gibi IEC ile ilgili Standartlara uygun olarak Patlayıcı ortamda elektrikli 

ekipman seçimi ve kurulumu için gereksinimleri açıklamak. 

IEC/EN Standardına uygun olarak elektrik tesisatlarının muayenesini gerçekleştirmek 

için, örneğin EN / IEC 60079-17 

Eğitim ve sınav süresi: 3 gün 

Önkoşullar: IECEx farkındalık kursu veya Unit Ex 001 için personel yeterlilik sertifikası 

Teorik eğitim: Evet 

Pratik eğitim: Evet 
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UNIT EX 005 - Patlamaya Karşı Korumalı Ekipmanların Bakımı ve Onarımı 

GENEL BAKIŞ: 

Bu Yeterlilik Birimi, hem zanaatkar (çalışan) seviyesinde hem de bu tür bir revizyon ve / 

veya onarımdan sonra uygunluğun doğrulanmasından sorumlu kişi olarak patlamaya 

karşı korumalı ekipmanın revizyonu ve onarımının patlamaya karşı koruma yönlerini 

kapsar. Operatör için yetkili bileşenleri belirleme ve seçme, ekipmanın revizyonunu / 

onarımını gerçekleştirmek için onarım spesifikasyonlarını takip etme ve onarım 

belgelerini tamamlama becerisi gerektirir. Sorumlu Kişi için, gerekli iş seviyesini 

belirleme ve belgeleme, yapılacak revizyon / onarım için düzenleme, elden geçirilmiş / 

tamir edilmiş ekipmanın uygunluğunu doğrulama ve gerekli belgeleri tamamlama 

becerisi gerektirir. 

1.gün 

Patlamaya karşı korumalı ekipmanın onarımı ve bakımı hakkında genel bilgiler 

Patlamaya karşı korumalı ekipmanın onarım ve bakım terminolojisi 

Hizmet tesislerinin standartları, kalite güvencesi ve gereksinimleri 

Patlamaya karşı korumalı ekipmanın onarımı ve bakımı için mühendisin rolü 

Patlamaya karşı korumalı ekipman için onarım ve bakımın dokümantasyonu 

(raporlama, kayıt) 

2. gün 

İlk muayenenin tanımları ve detayları 

Patlamaya karşı korumalı ekipman için onarım ve bakım türleri 

Ex d ekipmanının gereksinimleri, onarımı ve bakımı 

Ex e ekipmanının gereksinimleri, onarımı ve bakımı 

Ex i ekipmanının gereksinimleri, onarımı ve bakımı 

3 gün 

Ex n ekipmanının gereksinimleri, onarımı ve bakımı 

Ex tD ekipmanının gereksinimleri, onarımı ve bakımı 

Ex pD ekipmanının gereksinimleri, onarımı ve bakımı 

Ex p Ekipman gereksinimleri, onarımı ve bakımı 

Onarılan patlamaya karşı korumalı ekipmanın işaret tanımlaması 

Teorik ve Pratik Değerlendirmeler 

 

Hedef kitle: 
Adayların IECEx CoPC Unit Ex 001 ile sertifikalandırılması gerekir 
Adayların tehlikeli alanlarda elektrikli ekipman tasarımı, kurulumu, muayenesi, revizyonu ve 
onarımı, bakımı ve / veya diğer patlamaya karşı korumayla ilgili mesleklerde en az 3 yıl iş 
tecrübesine sahip olması gerekir (3 yıllık iş tecrübesinin en az 2 yılı, tehlikeli alanlar içinde) 
 

Kurs konuları: 

Bu yeterlilik birimi EN / IEC 60079-19'a ve geçerli olabilecek diğer ilgili standartlara 

dayanmaktadır.. 

Eğitim ve sınav süresi: 3 gün 

Önkoşullar: IECEx farkındalık kursu veya Unit Ex 001 için personel yeterlilik sertifikası  

Teorik eğitim: Evet 

Pratik eğitim: Evet  
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UNIT EX 009: Patlayıcı ortamlarda veya bunlarla ilişkili elektrik tesisatlarını 

tasarlama (Tasarım Mühendisleri) 

GENEL BAKIŞ: 

Bu Yeterlilik Birimi, elektrik gücü, kontrol ve enstrümantasyon sistemleri ve 

kurulumlarının tasarımının patlamaya karşı koruma yönlerini kapsar. Tasarım özetleri 

oluşturma ve ekonomik ve etkili patlamaya karşı koruma tasarım çözümlerini takip etme 

becerisi gerektirir. 

1.gün 

Patlayıcı ortamlarda güvenli çalışma prosedürleri 

Her bir Ex bölgesi için gereksinimlere göre patlamaya karşı korumalı ekipman seçimi 

Patlamaya karşı koruma tasarımı için genel önlemler 

Kıvılcımları önlemek için tasarımlar 

Saha ve tesis özellikleri 

Kablo rakorları ve aksesuarların seçimi 

Döngü hesaplama alıştırmaları 

 

2. gün 

Teorik ve Pratik Değerlendirmeler 

Hedef kitle: 
Bu ünite, adayların çalışma ve eğitim kayıtlarının bir incelemesini içerir. En az 3 yıllık ilgili iş 
deneyimi gereklidir, ayrıntılar için IECEx OD 504'e bakın. Ex 001 bir ön koşuldur. Teknik bir 
konuda bir derece veya diploma veya eşdeğeri gerekli değildir. Değerlendirmenin teorik ve pratik 
bir kısmı vardır 
 

Kurs konuları: 

Bu yeterlilik birimi EN / IEC 60079-14'e ve geçerli olabilecek diğer ilgili standartlara 

dayanmaktadır. 

Eğitim ve sınav süresi: 2 gün 

Önkoşullar: IECEx/ATEX farkındalık kursu veya Unit Ex 001 için personel yeterlilik 

sertifikası 

Teorik eğitim: Evet 

Pratik eğitim: Evet 
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UNIT EX 010 - Patlayıcı ortamlardaki veya bunlarla ilişkili elektrik tesisatlarının 

denetim muayenesini gerçekleştirin 

GENEL BAKIŞ: 

Bu Yeterlilik Birimi, bir elektrik tesisatının denetimini gerçekleştirmenin patlamaya karşı 

koruma yönlerini kapsar. Bir kurulumun, söz konusu kurulum için ilgili tehlikeli alan 

Standartlarına uygun olup olmadığını doğrulama yeteneğini gerektirir ve tasarım ve 

sertifikasyon belgelerinin (doğrulama dosyası), bakım, revizyon ve onarımın, iş 

güvenliğinin, Standartlara göre muayeneyi ve denetim sonuçlarının raporlanmasını içerir. 

 Politikalar ve Prosedürler - Güvenli Çalışma 

  Tehlikeli Alan Dokümantasyonunu Denetleyin 

  Bir Denetim Yapın 

  Belgeler ve Araçlar 

  Raporlama ve Doğrulama Dosyası 
 
Hedef kitle: 
Başvuru sahibi, Derece, Diploma, Kolej Sertifikaları, Ticari Kimlik Bilgileri vb. Belgeler aracılığıyla 
başvuruyla ilgili teknik eğitim (veya eşdeğeri) seviyesine sahip olacaktır. Genel elektrik tesisatı 
veya muayene uygulamasında minimum 3 yıllık deneyim, minimum Tehlikeli Alan elektrik tesisatı 
muayene uygulamasında 2 yıllık deneyime sahiptir. 
Bu ünitedeki yeterlilik, Ex 002, Ex 008 ve Ex 009 Üniteleri ile eş zamanlı olarak veya sonrasında 
değerlendirilecektir. 
 

Kurs konuları: 

Bu yeterlilik birimi EN / IEC 60079-14 ve IEC 60079-17'ye ve geçerli olabilecek diğer ilgili 

standartlara dayanmaktadır. 

Eğitim ve sınav süresi: 2 gün 

Ön koşullar: IECEx / ATEX kurulum ve testi veya IECEx/ATEX  bakımı veya IECEx 

/ATEX elektrik tasarım kursu veya Unit Ex 003 veya Unit Ex 004 veya Unit Ex 009 için 

personel yeterlilik sertifikası 

Teorik eğitim: Evet 

Pratik eğitim: Evet 
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IECEx / ATEX  Eğitimleri Sure ve Eğitim Ücreti Fiyatlandırma  

 

Üniteler IECEx Eğitim Konuları 

Eğitim 

Süreleri 

(Saat) 

Sınav   

Süresi 

Ön eğitim 

gereklilikleri 

Teorik 

Eğitim 

Uygulamalı 

Eğitim 

Fiyat 

Euro 

Ünite Ex 000: 

Tehlikeli bölge olarak sınıflandırılmış bir 

sahaya girmek için temel bilgiler ve 

farkındalık 

6 1 - Evet - 850  

Ünite Ex 001: 
Patlayıcı ortamlarda temel koruma 

ilkelerini uygulama 
12 1 000 Evet - 1400 

Ünite Ex 002: 
Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılmasını 

yapma 
12 2 000 Evet Evet 1700 

Ünite Ex 003: 
Patlama-korumalı (Ex) ekipman ve kablo 

tesisatları montajı 
12 1 000, 001 Evet Evet 1700 

Ünite Ex 004: Patlayıcı ortamda ekipmanı koruma 6 1 000, 001 Evet Evet 900 

Ünite Ex 005: 
Patlama-korumalı (Ex) ekipmanın büyük 

bakım ve tamiri 
18 1 000, 001 Evet Evet 2400 

Ünite Ex 006: 
Patlayıcı ortamlarla ilişkili veya elektrik 

tesisatlarının test edilmesi 
8 1 000, 001 Evet Evet 1200 

Ünite Ex 007: 

Patlayıcı ortamlarla ilişkili elektrikli 

tesisatların görsel ve yakından periyodik 

kontrolü 

6 1 000, 001 Evet Evet 1200 

Ünite Ex 008: 
Patlayıcı ortamlarla ilişkili elektrikli 

tesisatların detaylı periyodik kontrolü 
6 1 

000, 001, 

007 
Evet Evet 1200 

Ünite Ex 009: 
Patlayıcı ortamlardaki veya ilişkili elektrik 

tesisatlarının tasarımı 
12 1 000, 001 Evet Evet 2100 

Ünite Ex 010: 
Patlayıcı ortamlardaki veya ilişkili elektrik 

tesisatlarının periyodik kontrol denetimi 
8 1 

000, 001, 

002, 007, 

008, 009 

Evet Evet 950 

Not: Eğitim surelerinde pratik uygulamalar alanının yeterliliği ve mesafesine göre değişiklik yapılabilir. 

Eğitim sonucunda yeterlilik sınavı şu anda farklı kişiler veya farklı yetkin kurumlar tarafından yapılmaktadır. 

        Ücretlendirme katılımcı sayısına göre değişebilmektedir. 
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EĞİTİM TAKVİMİ 

Eğitim 
Kodu 

Eğitim Tarihi / 2021 

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 

UNIT EX 
01 

X     X     X  

UNIT EX 
02 

 X       X    

UNIT EX 
03 

  X       X   

UNIT EX 
04 

   X       X  

UNIT EX 
05 

  X      X    

UNIT EX 
06 

 X          X 

UNIT EX 
07 

   X      X   

UNIT EX 
08 

    X    X    

UNIT EX 
09 

     x      x 

UNIT EX 
010 

  x        x  

Eğitim programı tabloda belirtilen ayın 3 .ncü hafta sonu Perşembe-Cuma-Cumartesi günlerinde yapılacaktır. 

Firma eğitim yeri olarak kuruluşumuzda eğitim düzenlenmektedir. Ancak firmaların veya teknik derneklerin 

talebi doğrultusunda eğitimler, uygun şartların sağlanması kaydıyla yerinde verilebilmektedir. Eğitim 

tarihleri talebiniz doğrultusunda belirlenebilir. 
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İLETİŞİM BİLGİLERİ 

IEP ULUSLARARASI ENERJİ PETROL GÖZETİM SERTİFİKASYON TEKN. HİZM. ORG.TİC.LTD.ŞTİ. 

MTK Sitesi 2.Giriş 5746/1 Sokak No:9 Kat :2 Çamdibi / İZMİR 

Tel  : +90 232 431 17 45 / 46  

Fax : +90 232 431 17 30 

E-mail : iep@iep.com.tr 

Web : www.iep.com.tr 
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