
 
 

 

GÖZLEMCİ ÜYELİK BAŞVURU FORMU 

 

TÜROB Türkiye Otelciler Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına, 

 

1- Aşağıda adı, adresi ve Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesinin tarih ve numarası yazılı işletmemizin 

yetkili temsilcisi olarak Derneğinize “Gözlemci Üye” olmak istiyoruz. 

 

2- Derneğin Ana Tüzüğü yetkilisi olduğum işletmece okunmuş ve kabul edilmiş olup, Üyeliğimizin kabulü 

halinde Dernek Gözlemci Üyeliğinin hak ve vecibeleri ile Ana Tüzük hükümlerine ve TÜROB Yönetim 

Kurulu kararlarına uymayı, yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi, katkı paylarımızı süresinde ödemeyi 

kabul ve taahhüt ediyoruz.  

 

3- TÜROB tarafından yapılacak; Genel Kurul Toplantı davetleri dahil, her türlü bilgilendirme ve duyuruların, 

aşağıda yer alan e-posta hesabına/hesaplarımıza veya GSM telefonuna/telefonlarımıza,  SMS mesajı yolu, 

sair her türlü elektronik ileti veya posta yolu ile gönderilmesini kabul ederiz. 

 

4- TÜROB resmi internet sayfasında yer alan “Aydınlatma Metnini” okuduğumuzu, bu Formda yer alan tüm 

kişisel bilgilerin, TÜROB tarafından Birlik-Dernek İktisadi İşletme hizmetleri ve görev alanı içerisinde 

Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesinde kaydına, işlenmesine, yurt içi ve yurtdışına aktarımına açık 

rızamız ile onay verdiğimizi beyan ve kabul ederiz.  

 

Gözlemci Üyelik kaydımın yapılmasını saygıyla talep ederim. 

           

Başvuru sahibinin: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

E-posta adresi  :…………………………………………………………………………………… 

 

Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgeli tesisin : 

 

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

 

Tesis sınıf  :Basit Konaklama Turizm İşletmesi……………………………………………… 

 

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

 

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

 

Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi tarih ve numarası  :…………................................................ 

 

https://www.turob.com/assets/turob/turob-tuzuk.pdf


 
 

 

Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgeli Tesis İletişim Bilgileri 

 

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

 

Tesis Faks No  :…………………………………………………………………………………… 

 

Tesis Web Sitesi : …………………………………………………………………………………... 

 

Tesis E-posta Adresi :…………………………………………………………………………………… 

 

Tesis GSM No :…………………………………………………………………………………… 

 

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

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

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

kullanımını kabul ettiğimizi beyan ederiz.  

 

 
Başvuru Sahibi Temsilcisi 

Ünvan /Kaşe/İmza Ad/Soyad/İmza 

………………………….A.Ş.  

 

 

 

 
Ekleri: 1- Nüfus Cüzdanı  

 2- Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi fotokopisi 

 3- 2 adet fotoğraf 

 4- Ticari Sicil Gazetesi Örneği 

 5- İmza Sirküleri 

 

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. 

 

***Lütfen formu eksiksiz olarak doldurup, tüm sayfalarını ıslak imzalı ve kaşeli olarak 

Merkez Ofisinize iletiniz. 

 


