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EK-4 

Başvuru formu TURQUALITY® otomasyon sistemindeki başvuru adımları takip 

edildiğinde, sistem tarafından üretilmekte olup, aşağıdaki belgelerin forma eklenmesi 

gerekmektedir. 

  

 

 YARARLANICILAR TARAFINDAN BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK 

BELGELER 

 

1) Kuruluş, unvan değişiklikleri ve son sermaye yapısını gösterir Ticaret Sicili Gazeteleri / 

Resmi Gazete / uygun mahiyette diğer belgeler (sermaye yapısının tespiti için hazirun cetveli 

veya pay sahipleri listesi/çizelgesi de sunulabilir), 

 

2) İmza Sirküleri, 

 

3) Yurtiçi marka tescil belgesi, 

 

4) Yurtdışı marka tescil belgesi (Elektronik ortamda kontrol edilemeyen belgelerin Ticaret 

Müşavirliği tarafından onaylanması gerekmektedir), 

 

5) Yurtdışı marka tescil belgesinin başvuru sahibi şirketin organik bağı bulunan şirket adına 

olması halinde, yurtdışında yerleşik şirketin kuruluş ve güncel ortaklık yapısının açıkça 

gösterildiği kuruluş sözleşmesi ve tescil belgesi (Ticaret Müşavirliği tarafından onaylanması 

gerekmektedir). 

 

6) Taahhütname (EK-5A) 

 

7)  Beyanname (EK-5B) 

 

8) Yararlanıcı Ön Değerlendirme Seti (EK-7) puan sayfası 

 

9) Hizmet Sektörü Markalaşma Programı Hedefleri ve Öngörüleri (EK 15) 

 

Gastronomi sektöründeki şirketlerin 1-9 nolu belgelere ilaveten ibraz etmesi gereken 

belgeler: 
 

10) Türk kültür ve mutfağını tanıtmaya yönelik geliştirilen somut strateji, tanıtıcı unsur ve 

menüde sunumu yapılacak Türk mutfağını temsil eden yiyecek/içeceklere dair rapor, 

 

11) Yurtdışında kullanılan menü örneği, 

 

12) Yurtiçinde 5, yurtdışında 1 restoranın başvuru sahibi şirket yada başvuru sahibi şirket ile 

organik bağı bulunan şirket bünyesinde işletildiğine dair ruhsat/tescil/işletme belgeleri 

(yurtdışında düzenlenen tescil belgesinin Ticaret Müşavirliği tarafından onaylanması 

gerekmektedir), 

 

13) Yurtiçindeki restoranın başvuru sahibi şirketin organik bağı bulunan şirket tarafından 

işletilmesi durumunda organik bağı tevsik eden Ticaret Sicil Gazetesi veya hazirun cetveli 

veya pay sahipleri listesi/çizelgesi. Yurtdışındaki restoranın yurtdışında yerleşik bir şirket 

tarafından işletilmesi durumunda; organik bağın tevsik edilmesini teminen, yurtdışında 
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yerleşik şirketin kuruluş ve güncel ortaklık yapısının açıkça gösterildiği kuruluş sözleşmesi ve 

tescil belgesi (Ticaret Müşavirliği tarafından onaylanması gerekmektedir). 

 

Sağlık turizmi sektöründeki yararlanıcıların, 1-9 no.lu belgelere ilaveten ibraz etmesi 

gereken belgeler: 

 

14) Sağlık Bakanlığı tarafından verilen faaliyet izni veya uygunluk belgesi  

 

Film yapımcısı şirketlerin, 1-9 no.lu belgelere ilaveten ibraz etmesi gereken belgeler: 

 

15) Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan yapımcı belgesi 

 

Ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin, 1-9 no.lu belgelere ilaveten ibraz 

etmesi gereken belgeler: 

 

16) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan faaliyet belgesi/ruhsat/çalışma izni v.b. (Söz 

konusu belge/ruhsat/çalışma izninin başvuru sahibi yararlanıcı ile organik bağı bulunan 

şirkete ait olması durumunda organik bağı tevsik eden Ticaret Sicil Gazetesi veya hazirun 

cetveli veya pay sahipleri listesi/çizelgesi sunulması gerekmektedir.) 

 

Konaklama sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin, 1-9 no.lu belgelere ilaveten ibraz 

etmesi gereken belgeler: 

 

17) Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan işletme belgesi v.b. 

 

18) Son üç takvim yılında yurtdışından gelen ziyaretçilerden elde edilen gelirin hesaplanması 

için Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu (Rapor son üç takvim yılı için ayrı ayrı olacak 

şekilde, yurtdışı yerleşiklere kesilen ve tahsilatı gerçekleştirilen faturalar dikkate alınarak 

hazırlanacak olup tutarlar TCMB döviz alış ve çapraz kurları kullanılarak ABD Doları olarak 

yazılacaktır.) 

 

 

NOT:  
 

 Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi, onaylanması gereken belgelerin aslını 

veya aslını görerek örneğini onaylayabilir. 

 Tercümelerin yeminli tercüman tarafından yapılması gerekmektedir. 

 


