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TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE 
 

Ülkemizin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak ve 
toplumun yaşam düzeyini yükseltmek için standardizasyon, uygunluk değerlendirme, deney ve 
kalibrasyon faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir olarak sağlama misyonuyla 
hareket eden Türk Standardları Enstitüsü (TSE), hizmetlerini ulusal, bölgesel ve uluslararası 
alanda tercih edilen, yönlendirici ve lider bir kuruluş olma vizyonuyla yerine getirmektedir.

Ulusal ve uluslararası pazarlarda giderek ağırlaşan rekabet şartlarının, sanayi ve ticarette yaşanan 
büyük dönüşümlerin yaşandığı bir süreçte, ekonomimize en büyük katkıyı sağlayan KOBİ’lerin 
güçlenerek yoluna devam etmesi, TSE’nin en önemli hassasiyetlerinden biridir.

İş dünyamızın her bir bileşeniyle çözüm odaklı ve destekleyici bir ilişki içerisinde olan 
Enstitümüz, her zamanki gibi KOBİ’lere standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında 
rehberlik etme ve destek verme şiarıyla hareket etmektedir.

Sanayimizin temel taşı olan KOBİ’lere, KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı 
çerçevesinde, küçük ve orta ölçekli işletmelere belgelendirme, test ve analiz desteği kapsamında, 
üst limiti 300 bin TL olmak üzere TSE’den alınacak belge ve hizmetlerde yüzde 80 oranında 
destek verileceği malumlarınızdır.

Üyelerinizden bu desteklerden yararlanmak isteyenlere, KOSGEB tarafından yapılan bu 
programın duyurulması hususunda yardımınızı talep ederiz. İlgili destek başlıkları ve bu konu ile 
irtibat kurulacak TSE yöneticilerinin bilgileri EK-1’de sunulmuştur.

Bu vesileyle Başta Birliğiniz olmak üzere, tüm paydaşlarımızı KOSGEB İşletme Geliştirme 
Destek Programından yararlanmaya davet ediyoruz. 
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