
 
 

 

ÜYELİK BAŞVURU FORMU 

 

Türkiye Otelciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığına, 

 

1- Aşağıda adı, adresi ve Turizm İşletme Belgesinin tarih ve numarası yazılı işletmenin yetkili 

temsilcisi olarak Derneğinize üye olmak istiyorum. 

 

2- Derneğin Ana tüzüğü yetkilisi olduğum işletmece okunmuş ve kabul edilmiş olup, ben de Ana 

Tüzük hükümleri uyarınca Dernek Asli üyeliğinin hak ve vecibelerini kullanmayı, yerine 

getirmeyi ve Ana Tüzük hükümlerine uymayı taahhüt ediyorum. 

 

Asli üyelik kaydımın yapılmasını saygıyla rica ederim. 

           

Başvuru sahibinin: 

 

Adı ve Soyadı  :…………………………………………………………………………………… 

 

Baba adı  :…………………………………………………………………………………… 

 

Doğum yeri ve tarihi :…………………………………………………………………………………… 

 

Uyruğu, mesleği ve ikamet adresi :…………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Cep telefonu  :…………………………………………………………………………………… 
 

TÜROB’da tesisimizi, Sn........................................temsil edecektir. Sn...........................................’ın 

temsilciliği tarafımızca bilgi verilinceye kadar devam edecektir. Üyeliğimiz kapsamında, bu 

formda yer alan iletişim bilgilerinin, TÜROB tarafından Birlik hizmetleri ve görev alanı 

içerisinde kullanımını kabul ettiğimizi beyan ederiz. 

 

Belgeli tesisin : 

 

İşletme Adı  :…………………………………………………………………………………… 

 

Tesis sınıf ve yıldızı  :…………………………………………………………………………………… 

 

Oda – yatak sayısı :…………………………………………………………………………………… 

 

Adresi   :…………………………………………………………………………………… 

 

İşletme Belgesi tarih ve numarası :……………………………………................................................ 

 

Ekleri:  1 - Nüfus Cüzdanı fotokopisi 

       2 - Turizm İşletme Belgesi fotokopisi 

3 - 2 adet fotoğraf 

4 – Ticari Sicil Gazetesi Örneği 

5 – İmza Sirküleri 



 
 

 

Tesis Bilgileri 

 

Tesis Telefonu  :…………………………………………………………………………………… 

 

Tesis Faksı  :…………………………………………………………………………………… 

 

Tesis web sitesi : …………………………………………………………………………………... 

 

Tesis e-posta adresi :…………………………………………………………………………………… 

 

 

TÜROB Üye Kartları: 

 

Üye tesislerimiz arasındaki ortaklığı ve karşılıklı desteği güçlendirebilmek adına, TÜROB Üyesi tüm 

Tesislerde, TÜROB Üye Kartı sahipleri tarafından yapılan harcamalar üzerinden, uygulayabileceğiniz 

indirim oranı/promosyon tipi konusunda aşağıdaki formu doldurmanızı iletmenizi rica ederiz.   

 

İndirim uygulanacak hizmet ve indirim oranı  : 

a- Konaklama* (lütfen % olarak belirtiniz)  : 

b- Yiyecek-İçecek (lütfen % olarak belirtiniz) : 

c -Diğer hizmetler (SPA, Havuz v.b.) (lütfen % olarak belirtiniz)  : 

 

*Oteller için geçerlidir. 

 

**TÜROB üyeliğiniz ile birlikte Birliğimiz "Greening Hotels / Yeşillenen Oteller" sertifikasına 

sahip olmak için gerekli detaylar surdurulebilirlik.com.tr/motivasyon/yesillenen-oteller/ adresinde 

yer almaktadır. 

Greening Hotels / Yeşillenen Oteller Projesi; Sürdürülebilir Turizme katkı sağlamak ve desteklemek 
üzere TÜROB tarafından yürütülen, otellerde çevre bilinci ve doğru enerji tüketimi üzerine farkındalık 
sağlamayı hedefleyen bir sosyal sorumluluk projesidir. 
 

***Lütfen tüm bilgileri eksiksiz olarak doldurup, formu imzalı ve kaşeli olarak iletiniz. 
 

TÜROB  tarafından bilgilendirme ve duyuruların bu formda belirtilen e-posta hesabına 

/hesaplarına, e-mail ve/veya  GSM telefonuna/telefonlarına,  SMS mesajı yolu, sair her türlü  

elektronik ileti ve posta yolu ile gönderilmesine izin verdiğimi kabul ve beyan ederim.    

 

Tarih/Kaşe – İmza 

 

https://surdurulebilirlik.com.tr/motivasyon/yesillenen-oteller/
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