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G Ü N D E M  

1. Açılış ve yoklama, 
2. Bir önceki meslek komite kararlarının değerlendirilmesi, 

3. T.C. Uşak 1. İş Mahkemesi’nden 23.11.2020 tarih 32827 gelen numarasıyla kayda 

alınan emsal ücret yazısının görüşülmesi, 

4. Mesleki sorunların görüşülmesi, 
5. 2021 yılı için oda tarafından düzenlenmesi talep edilen eğitim ve etkinliklerin 

görüşülmesi, 
6. Dilek ve Temenniler, 

 
 

Toplantı, 09.12.2020 tarihinde Meslek Komite Başkanı Sinan YILDIRIM Başkanlığında “Zoom 
Programı” üzerinden online olarak gerçekleştirilmiştir. 

 
K A R A R L A R  
 

No Karar Açıklaması 
Planlanan 

Gerçekleşme 
Tarihi 

Sorumlu 
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Bir önceki meslek komite kararlarının 
değerlendirilmesi maddesinde; 

 “14. meslek grubu üyeleri için Pazar 
günleri kapalı olması konusunda karar 
alınması ve bu konuda çalışma 
yapılmasına karar verilmiştir.” 
kararının yönetim kurulu tarafından 
kabul edilmediği bilgisi paylaşılmıştır. 

 “Tüketici Hakem Heyeti kararlarının 
bir çoğunun firmaların aleyhlerinde 
sonuçlandığı ifade edilmiş olup, şikayet 
konusuyla ilgili uzman ya da bilirkişi 
görüşü alınarak daha titiz ve özenli 
kararlar alınması önerilmiştir. Müşteri 
şikayetleri nedeniyle firmaların 
mağduriyet yaşadıkları dile getirilerek, 
imaj zedelenmesi oluştuğu 
belirtilmiştir. Konuyla ilgili Tüketici 
Hakem Heyeti ile görüşme yapılması 
talep edilmiştir.” kararına istinaden  
Yönetim kurulu tarafından Tüketici 

09.12.2020  
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Hakem Heyetinde odayı temsil eden 
Yönetim Kurulu üyesi Ahmet 
DEMİRCİ’nin bir sonraki meslek 
komite toplantısına katılarak komite 
üyelerine süreç ile ilgili bilgi vermesi 
kararı paylaşılmıştır. Yönetim Kurulu 
Üyesi ve komite ile yapılan görüşmeler 
neticesinde Tüketici İl hakem 
Heyetinden Mehmet Kurnaz’ın 
katılımıyla 14 Aralık Pazartesi günü 
saat 11.30’da online toplantı 
düzenlenmesine karar verilmiştir. 
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T.C. Uşak 1. İş Mahkemesi’nden 23.11.2020 
tarih 32827 gelen numarasıyla kayda alınan 
emsal ücret yazısının görüşülmesi 
maddesinde;  

Mobilya imalatında nikel ve polisaj 
bölümünde kalifiye eleman olarak çalışan, bir 
işçinin 04/06/2020 tarihi itibariyle net ücreti 
3.000-TL olarak tespit edilmiştir.  
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Mesleki sorunların görüşülmesi maddesinde; 

 Mobilya sektöründe yaşanan montaj 

elemanı sorunu görüşülmüştür. Bu 

konuda ortak bir firma kurulması ve 

bu firmanın sevkiyat ve montaj işlerini 

yapması önerilmiştir. Konuyla ilgili 

olarak kurulması önerilen firmanın 

kuruluş maliyetleri, süreçleri ve 

yapılanması ile ilgili fizibilite çalışması 

talep edilmiştir. Çalışmanın Zafer 

Kalkınma Ajansı fizibilite desteği ile 

yapılabileceği konusu görüşülmüştür.  

 TSE tarafından verilen “Güvenli İş Yeri 
Belgesi” ile ilgili odanın bilgilendirme 
yapması ve özendirici çalışmalar 
yapması talep edilmiştir. Odanın 
destekler kitapçığına eklenmesi 
görüşünde bulunulmuştur. 

 Sevil OYUR 
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2021 yılı için oda tarafından düzenlenmesi 
talep edilen eğitim ve etkinliklerin 
görüşülmesi maddesinde; 

 İhracatta Müşteri Bulma Teknikleri, 
 E-Ticarette fotoğraf çekimi, vitrin 

oluşturma, ürün detayları ve 
kampanya düzenleme eğitimi, 

 İş yeri araç kullanımları için “Araç 
Kullanımı Bilgilendirme” eğitimi talep 
edilmiştir.  
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Dilek ve temenniler maddesinde,  

 Ocak ayı toplantısının grubun tüm 
üyelerinin davet edilerek genişletilmiş 
olarak yapılması ve üyemiz tarafından 
kurulan e-ticarette girişimcilik örneği 
olarak arviya.com satış sitesi ile ilgili 
yetkililerinin davet edilerek 
bilgilendirme yapılması 
görüşülmüştür. 

Yönetim kuruluna arz olur. 

 
Sevil OYUR 

 


