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BURHANİYE TİCARET ODASINDA KÜMELENME EĞİTİMİ TAMAMLANDI ‘5 YILDIZLI HİZMET’ DÖNEMİNDE ARTIK “B SEVİYE ODA”

   Burhaniye Ticaret Odası'nın Güney Marmara Kalkınma Ajansına (GMKA) 2018 Teknik Destek 

kapsamında yapmış olduğu ve Ajans tarafından desteklenmeye uygun görülen  TR22/18/TD/0029 

Başvuru Numaralı "KÜMELENME ÖGRENIYORUM" konulu eğitimi uygulamaya geçti.

 

    Hedef gruba verilen eğitimle, kümelenme kültürü ve bilinci oluşturma, uygun olan sektörlerde 

kümelenme kapasitelerini geliştirmeyi öğretme ve bununla ilgili gerekli teknik destek sağlanmış 

olacaktır

 

 Beş yıldızlı hizmet yarışına 2015 yılında katılan Burhaniye Ticaret Odası, Türk Loydu Denetçisi 

Kerim Dişbudak tarafından gerçekleştirilen denetimini başarı ile tamamladı. Burhaniye Ticaret 

Odası’nın akreditasyon kılavuzuna göre 13 maddede yapılan denetimde çalışmaların yeterli ve üst 

düzeyde olduğu, bazı maddelerde iyileştirmeler yapılabileceğini söyleyen Türk Loydu Denetçisi Kerim 

Dişbudak Burhaniye Ticaret Odası’nın yürütmekte olduğu sistemin gayet başarılı olduğu, sadece 

denetimden denetime hazırlık yapılmadığı, işleyen iyi bir sistem olduğu ve sürekli iyileştirme 

yapıldığını gözlemlediğini ifade etti. Yapılan denetim sonunda Burhaniye Ticaret Odası B Sınıfı 

Akredite Oda Olmuş Oldu dedi.
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                     ‘5 YILDIZLI HİZMET’ DÖNEMİNDE ARTIK “B SEVİYE ODA”

      Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel,

    Yapılan denetleme sonrası B Sınıfı Akredite Oda seçilen Burhaniye Ticaret Odası Başkanı 

Mustafa Aysel’de bir konuşma yaptı.

     Aysel, Akreditasyon; “Bir kuruluşun, belli kriterlere göre çalıştığının, bağımsız ve tarafsız bir 

kuruluş tarafından onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir”.

     TOBB’un, İngiltere Odalar Birliğinin işbirliği ile 2001 yılından itibaren yürütmeye başladığı ve 

30 Haziran 2005 tarihinden itibaren de Türk Loydu Vakfı ile birlikte sürdürülen proje çerçevesinde; 

Türk oda sistemi için oldukça önemli olan “Kalite Stratejisi” çalışmalarını içermektedir.Akreditasyon 

’un Amacı; Odalarımız/Borsalarımız arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, Oda/Borsa sisteminin iş 

dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet türlerinin artırılması, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, 

Oda/Borsa sistemlerinin birbirine yakınlaşmanın sağlanması ve bu sayede Türk oda/borsa sisteminin 

Avrupa oda/borsa sistemine uyumunun sağlanmasıdır.

   Burhaniye Ticaret Odası da içerisinde bulunduğu XI. dönemde akreditasyon sistemine 

katılmıştır.

     Burhaniye Ticaret Odası 2015 yılında TOBB Akredite Odası sistemine dahil edilmiştir. Kasım 

ayında yapılan denetimlerde ise Odamız C sınıfı Oda statüsünden B sınıfı Oda statüsüne geçmiştir. 

Denetim süreci öncesi ve sonrasında fedakarca çalışan tüm oda personelimize de yönetim kurulu 

adına teşekkür ediyoruz” dedi.


