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TOBB AKREDİTASYON SERTİFİKA TÖRENİ 
 

 

 

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ikizkuleler toplantı salonunda Akreditasyon 

Belgesini yenileyen, sınıfını yükselten ve ilk kez belge alan Oda-Borsaların sertifikaları 

düzenlenen törenle TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından verildi. Törene Elazığ 

Ticaret Borsası Meclis Başkanı M.Emin Ayaz, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Demir ve Genel 

Sekreter Yardımcısı (Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu) Abdurrahman Çelik katılarak yenilenen 

Elazığ Ticaret Borsası Akreditasyon Sertifikasını aldı. 

Hisarcıklıoğlu, TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen Akreditasyon Sertifika Töreni'nde yaptığı 

konuşmada, hızla gelişen ve dönüşen dünyada iş dünyasının kendisini geliştirmeye devam 

etmesinin çok önemli olduğunu, akreditasyon sistemi sayesinde oda ve borsaların da kendilerini 

dönüştürüp geliştirdiklerini söyledi.Oda ve borsaların dijital dönüşümle daktilodan online belge 

veren sistemlere geçtiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, bugün itibariyle 17 farklı dilde hizmet 

verebildiklerini ifade etti. 

Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların şu ana kadar 800 milyon liranın üzerinde proje desteği 

kazandırdıklarını dile getirerek, "Akredite oda ve borsalarımız, 28 ülkenin odaları ile beraber proje 

yürütüyorlar. Hatta yaptıkları projelerle, tüm dünyadaki oda borsaların katıldığı yarışmalarda ödül 

alıyorlar. Odalar ve borsalar girişimcimize en iyi şekilde hizmet üreten ve sunan merkezler haline 

geldi. Reel sektöre kanaat önderi oldu." diye konuştu. 

Akreditasyon uygulamasıyla oda ve borsaların dünya standartlarına yükseldiklerini 

belgelediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "Bu belgeyi biz vermiyoruz. Belgeyi ben 

versem 365 oda ve borsaya akreditasyon belgesi veririm, seçimleri de garanti ederiz. Belgeleri 

bağımsız bir kurum veriyor. Yani iltimas, torpil burada işlemiyor. Tüm dünyaya bizim sistemi 

ihraç edecek konuma geldik. Mesela Türk Cumhuriyetlerinden, 57 İslam ülkesinden talepler var. 

Oda ve borsa sistemimizi öğrenmek istiyorlar. Hatta kanunlarını hazırlamamızı istiyorlar, onları 

da hazırlıyoruz. Kıskançlık yaparak bilgileri kendimize saklamıyoruz. Bilgi ve deneyimlerimizi 

onlarla da paylaşmaya başladık. Hatta bizim sistemimizi yürürlüğe koyan ülkeler oldu." 

Hisarcıklıoğlu, geçen sene 115 oda ve borsada akreditasyon denetimleri yapıldığını, bunlardan 

103'ünün belgelerini yenileyebildiğini bildirdi. Hisarcıklıoğlu, "Belgeyi aldık, iş bitti yok. Onlar 

da kendilerini yeniliyorlar." dedi. 

Törene katılan ve Akreditasyon Sertifikasını TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB 

Başkan Vekili Faik Yavuz’un elinden alan Elazığ TB Meclis Başkanı M.Emin Ayaz: "2017 yılı 

içerisinde gerçekleşen denetimlerden sonra 2018 yılında yaklaşık 10 puanlık bir artış göstererek B 

seviye Akreditasyona yaklaştık. Bundan sonra hizmet kalitemizi artırarak üyelerimize daha iyi 

hizmet vermek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve sürekli yenilenen ve gelişen Akredite Borsa 

olarak kalite standardımızı yükseltmek için çalışacağız." dedi. 
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