
İzmir Şube’ye kayıtlı üyemiz Eren İpek’in MİSEM eğitmeni olması talebini içeren yazı şubesi tarafından 

Odamıza iletilmiş ve daha önceki yönetim kurulu toplantısında gündeme gelmişti. Toplantıda eğitmen 

adayının özgeçmişinin ve eğitim videolarının kaydının istenmesine karar verilerek (bu bilgiler dışında 

eğitmenliğine engel bir durum ifade edilmedi) ekteki yazı ile şubesinden istenmişti. Şubenin üst 

yazısıyla gönderilen özgeçmiş ve eğitim videoları MİSEM komisyonu tarafından incelenerek uygun 

bulunmuş ve hiçbir olumsuz görüş iletilmemiştir. 47/46 yönetim kurulu toplantısında dile getirilen 

görüşler bir gerekçe olarak karara yansıtıl(a)mamıştır. Bu durum eğitmenliğe engel bir gerekçenin 

olmadığını, sadece kişiye özel keyfi, eşitlikten ve adaletli olmaktan uzak bir karar olduğunu 

göstermektedir. 

Daha önceki yönetim tarafından MİSEM eğitmenleri ile ilgili alınan kararı şiddetle eleştiren ve bu kararı 

düzelten bir yönetim kurulunun böyle bir karar almasını doğru bulmuyor ve karara şerh düşüyorum. 
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Sayı : Mrk-35-20l
Konu : Eren İPEK Eğiıııen Başvuıusu Hk.

Elektrik Mübendisleri odası
İzmir Şubesi Y6netim Kurulu
izııin
İıgi ı 2. ı l .2020 tarih ve İzm-O0-3290 sayılı yazınız

kapsamında gerçekleştirilen
trik Tesislerinde ToprakIama
eımektesiniz.
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