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İVEDİ
Tarih : 18/02/2020
Sayı : 73933390-2.100.99-01-E.1956

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR 
BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI'NA
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 
9. Km.) 06530 /ANKARA Konu : Akreditasyon Standardı Revizyonu Görüş

İlgi : 04/02/2020 tarihli ve 801 sayılı yazınız

İlgi kayıtlı yazınızda, akreditasyon standardında yeni bir revizyon ihtiyacı ortaya çıktığı, 
Oda/Borsalar tarafından yapılan tüm faaliyetlerin ve verilen yeni hizmetlerin daha görünür hale 
gelmesini, sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasının sağlanması, kıyaslama faaliyetlerine ağırlık 
verilerek iyi uygulamaların arttırılmasını ve bu doğrultuda puanlama sisteminin 
güncellenmesinin hedeflendiği, bu revizyon çalışmasına, standardın asıl uygulayıcıları olan 
Akredite Oda/Borsaların görüşlerinin alınarak başlanacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda 
akreditasyon süreçlerine yönelik mevcut işleyiş, akreditasyon eğitimleri, denetim ve geliştirme 
ziyaretleri süreçlerine yönelik Odamız beklenti ve taleplerimizin bildirilmesi istenmektedir. 
Söz konusu akreditasyon standardı revizyonu ve akreditasyon süreçlerine ilişkin odamız beklenti 
ve talepleri 11.02.2020 tarih ve 102 sayılı yönetim kurulu gündeminde görüşülmüş olup, aşağıda 
belirtilen hususların Birliğimize iletilmesine karar verilmiştir.
· Odaların yeni hizmetlerinden olan Mesleki Yeterlilik Belgelendirme sınavlarına ilişkin sürecin 
akreditasyonda puanlanabilir bir kriter olarak  yer alması,
· Yenilikçi hizmetlerimizi anlatabileceğimiz, bize puan anlamında fayda sağlayacak alt madde 
eklenmesi (Örneğin üyelerimizin birbirleri arasında ticaret yapmalarını sağlayan yeni bir web 
sitesi portalı hazırladığımız halde, son akreditasyon denetimimizde, standardın herhangi bir 
maddesinde yer almaması gerekçesi ile konu değerlendirmeye alınmamış ve puan 
verilmemiştir.)  
· 2.5 dış ticaret bölümünün soru sayısı çok fazla olup, her sorunun katsayısı çok düşüktür. Bu 
kapsamda dış ticaret bölümüne bütüncül bir bakış açısı ile bakılarak soru sayısının azaltılarak, 
her odanın ve oda üyelerinin de dış ticaret potansiyelinin aynı olmadığı değerlendirildiğinden dış 
ticaret bölümünün toplam puanının düşürülmesi,  
· Revizyon çalışmalarında A,B,C sınıfı Akredite Oda/Borsalardan oluşan bir çalışma grubu 
oluşturulması, 
· Akredite Oda/Borsaların bir üst sınıfa çıkabilmelerini ve akreditasyon için daha çok çaba sarf 
etmelerini  teşvik etmek ve heveslendirmek üzere, sınıflandırma puan aralıklarının 
azaltılması,(örneğin denetim puanı 51-52 olan bir oda/borsanın bir üst sınıfa çıkabilmesi için 60 
puan alması şu şartlarda çok mümkün olmayacaktır. Bu durum da oda/borsaların hevesini 
kırmaktadır.)
· TOBB tarafından, Oda/Borsa Yönetim Kurulu üyeleri ve Akreditasyon İzleme Kurulu üyelerine 
Stratejik Plan ve Akreditasyon Standardı konusunda bilgilendirme eğitimleri düzenlenmesi, 
· Öz değerlendirme portalının asli kanıtları yükleyebilmek için yıl içinde aktif halde kalması, 

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Bilgilerinize sunar, gereğini arz ederim.

Saygılarımla,

Ezgi KULLUKÇU
Genel Sekreter


