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TURQUALITY ® Yönetimi 

PROGROUP, Dünyanın En Güvenilir Danışmanlık ve Eğitim Markasıdır® 
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TURQUALITY® Nedir? (1/2) 

TURQUALITY® ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşmış  veya 

marka potansiyeli olan firmaların 

bütün süreçleri kapsayacak şekilde; 

Üretimlerinden veya satıştan pazarlamalarına 

Satışlarından satış sonrası hizmetlere kadar  
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TURQUALITY® Nedir? (2/2) 

Yönetsel Bilgi Birikimi 

Kurumsallaşma 

Gelişimlerini sağlamak suretiyle 

uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri amacıyla 
oluşturulmuş destek platformudur.  
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Programın Amacı (1/2) 

Amaç Ne? Nasıl? 

Firmanın markalaşmasını hızlandırmak Şirketlere finansal kaynak sağlayarak 

 Firmanın gelişimine destek olmak Danışmanlık desteği vererek 

Toplam insan kaynaklarını güçlendirmek 

Türk firmalarının marka potansiyelini ve bilincini 
artırmak 

Türk malı imajının oluşturulması ve 
tutundurulmasını sağlamak  

Eğitim desteği vererek 
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Programın Amacı (2/2) 

Amaç Ne? Nasıl? 

İletişim ve tanıtım faaliyetlerine destek vererek 

İstihbarat ve araştırma desteği sağlayarak  

Türk firmalarının pazar bilgisini artırmak ve  
aksiyon almalarını sağlamak 

Uluslararası rekabet edebilmek ve firmanın 
kurumsallaşmasını sağlamak 

Firmanın Dünya standart seviyesine 
ulaşabilecek yönetim modelleri sunarak; 

• Hız olma modeli 

• Farklı olma modeli 

• Verimli çalışma modeli 

• Ölçme ve Raporlama modeli  
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TURQUALITY® Aldırdığımız Markalarımız 

KAZANDIRILAN  

29 
MARKA 

 Doğru Strateji 

 Destekleyici mükemmel operasyonel  yapı 

 Uluslararası Güçlü Marka 

 Sürdürülebilir Karlılık Artışı 

 Yüksek Katma Değer 

 İhracatta Büyüme 

Yıllık 650 milyon 
Dolar’ı destek 3,28 $/kg ihracat  İhracatta %60 artış 

TURQUALITY 

TURQUALITY  

 Sürekli Gelişim 

Markanın Yaygınlaşması 
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TURQUALITY® Aldırdığımız Markalarımız 
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TURQUALITY® Aldırdığımız Markalarımız 
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TURQUALITY® Aldırdığımız Markalarımız 
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 Başarı Öykülerimiz (ÇİLEK) 
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 Başarı Öykülerimiz (PENTİ) 
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Başarı Öykülerimiz (BALPARMAK) 
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 Başarı Öykülerimiz (SAMPA) 
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 Başarı Öykülerimiz (ARZUM) 
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Başarı Öykülerimiz (ERMAKSAN) 
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Başarı Öykülerimiz (GENTAŞ) 
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Başarı Öykülerimiz (KÜTAYA PORSELEN) 
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Başarı Öykülerimiz (KÜTAHYA SERAMİK) 
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Başarı Öykülerimiz (SİNBO) 
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Başarı Öykülerimiz (AKBAŞLAR) 
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Başarı Öykülerimiz (DURU BULGUR) 
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Başarı Öykülerimiz (KİLİM) 
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Başarı Öykülerimiz (İNOKSAN) 
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Başarı Öykülerimiz (İNCİ) 
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Başarı Öykülerimiz (ERCİYAS) 
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Başarı Öykülerimiz (BERNARDO) 
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Başarı Öykülerimiz (SEÇİL) 
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Başarı Öykülerimiz (ÜLKER) 
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  TURQUALITY® Başvuru                                                                          
Aşamasındaki Markalarımız 
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Programın Misyonu ve Vizyonu 

TURQUALITY® “10 yılda 10 dünya markası yaratmak” vizyonuyla; sadece 
parasal bir destek olmaktan öte, global marka olma potansiyeline sahip 
Türk markalarını her aşamada geliştirmek ve desteklemek. 

• Güçlü global markaları geliştirerek ülkemizin ihracatını arttırmak. 
• Geliştirilen Türk markaları eliyle “Türk Malı” imajını ve Türkiye’nin 

itibarını güçlendirmek. 

Misyonumuz 

Vizyonumuz 
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TURQUALITY® Şartları (1/2) 

Yurtiçi tescil belgesi sahibi olmak 

Yurtdışı ülkelerinden en az birinde tescil sahibi olmak 

Marka Tescil Belgesi 
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TURQUALITY® Şartları (2/2) 

İhracat hacmine sahip olmak 

İhracat Zorunluluğu 

TURQUALITY olgunluk seviyesinde 4.seviye (mükemmel yönetim seviyesi)  
olmak 

Mükemmel Yönetim Modeli 
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TURQUALITY® Seviyeleri 

Firmanın belirlenen performans unsurunda, yeterli yetkinliği sahip olmadığını veya 
zayıf olduğunu göstermektedir. 

Firmanın belirlenen performans unsurunda yetkinliklerinin oluşmaya başladığını, 
ancak eksik yönlerinin ağır bastığını göstermektedir. 

Firmanın belirlenen performans unsurunda iyi düzeyde olduğunu, ancak en iyi 
uygulamalar ile kıyaslandığında geliştirilmesi gereken önemli noktaların olduğunu 
göstermektedir. 

Firmanın belirlenen performans unsurunda yetkinliğinin oldukça iyi bir düzeyde 
olduğunu ve spesifik iyileştirmeler ile çok önemli rekabet avantajı elde edeceğini 
göstermektedir. 

1 

2 

3 

4 
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TURQUALITY® Evi (Kriterleri) 

Stratejik Planlama  

Marka Yönetimi 

Finansal Performans 

Marka Performansı 
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Mevcut Performans 

Kurumsal Yetkinlik 
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1. Seviye 
MARKA  
DESTEK 

PROGRAMI 

2. Seviye 
TURQUALITY 

DESTEK 
PROGRAMI 

TURQUALITY® Şampiyonlar Ligi 

• Potansiyel Uluslararası Markalar 

• Uluslararası Markalar 
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Proje Planı 
Pr

oj
e 

Pl
an

ı 

TURQUALITY veya Marka olgunluk seviyesinin analizi ve iş planı ve 
çalışma takviminin hazırlanması 

İş planı ve çalışma takvimi çerçevesinde olgunluk seviyelerinin 
TURQUALITY seviyesine çıkarılması 

Denetim öncesi son kontrollerin yapılması, süreçlerle ilgili personelin 
hazırlanması 

Turquality/Marka Sonrası İş Planının hazırlanması ve masraf takibi 

1. Aşama 
(2-4 Hafta) 

2. Aşama 
(………) 

3. Aşama  
(2 Hafta) 

4. Aşama 
(…………) 
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İş Planı ve Çalışma Takviminin Hazırlanması 

TURQUALITY OLGUNLUK SEVİYESİNİN ARTTIRILMASI İŞ PLANI 

  PROGROUP PROJE SORUMLUSU:          ŞİRKET PROJE SORUMLUSU:    

PLANLANAN FAALİYET   

  1. AY 2.  AY 3. AY 4. AY 

 Yıl Haftası 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

 Proje Haftası 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  OLGUNLUK SEVİYESİNİN ARTTIRILMASI PROGROUP ŞİRKET                                 

  Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans PROGROUP Üst Yönetim                                 

  Finansal Yönetim PROGROUP Finans 
Yöneticileri                                 

  Marka Yönetimi PROGROUP Marka 
Yöneticileri                                 

  Yeni Ürün Geliştirme PROGROUP Ar/Ür-Ge 
Yöneticileri                                 

  Pazarlama Müşteri ve Ticaret Yönetimi PROGROUP 
Pazarlama ve 

Satış 
Yöneticileri 

                                

  Tedarik Zinciri Yönetimi PROGROUP Tedarik Zinciri 
Yöneticileri                                 

  İnan Kaynakları Yönetimi PROGROUP 
İnsan 

Kaynakları 
Yöneticileri 

                                

  Kurumsal Yönetim PROGROUP Üst Yönetim                                 

  Bilgi Sistemleri PROGROUP Bilgi Sistemleri 
Yöneticileri                                 
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Destekleri 

http://www.google.com.tr/imgres?q=turquality&um=1&hl=tr&biw=1440&bih=703&tbm=isch&tbnid=7aDgKkf8St0BqM:&imgrefurl=http://reklamerhan.blogcu.com/turquality-hakkinda/9410019&docid=AW6ZJpvkZyplhM&itg=1&imgurl=http://img03.blogcu.com/images/r/e/k/reklamerhan/6a0da02dff41a0c2a4eb0d267f4ba689_1294153142.jpg&w=702&h=259&ei=VM3LTvWgLIyMswa27_yNDQ&zoom=1


Sunum tasarımı ve eğitim içerikleri Proaktif (Progroup) Uluslararası Danışmanlık tarafından hazırlanmıştır. 27001 Bilgi Güvenliği ve 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu gereği kesinlikle izinsiz kopyalanmaz, çoğaltılamaz ve kullanılamaz. 

Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Marka  
Tesciline İlişkin Harcamalar     

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında 
gerçekleştirilen tüm harcamaları (telefon, faks, avukatlık ücretleri) 

Marka/markaların korunmasına ilişkin tüm harcamaları (telefon, faks, avukatlık ücretleri, vb.)   

Yurtdışında tescil ettirilmesine ilişkin bütün zorunlu giderleri 
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Kalite Belgeleri Destekleri 

Kalite, çevre belgeleri ile insan 
can, mal emniyeti ve güvenliğini 

gösterir işaretlere ilişkin 
harcamaları 

Test Müracaat ve doküman inceleme 

Belgelendirme tetkik Yıllık belge kullanım, yenileme 
ücretleri Danışmanlık giderleri 
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Moda – Endüstriyel Ürün Tasarımcı Destekleri 

Turquality destekleri çerçevesinde en fazla 5 adet; 

Moda 

Endüstriyel Ürün 
Tasarımcısı 

Aşçı 

Şef 

Brüt ücretleri %50 oranında 
desteklenir.  
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Tanıtım, Reklam ve  
Pazarlama Destekleri (Ek: 1) (1/8) 

TV  

• Reklamlar 
• Reklam yayın telif hakkı 

• Reklam videolarının ülke bazında adaptasyonu 
• Programlara sponsorluk 
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Tanıtım, Reklam ve  
Pazarlama Destekleri (Ek: 1) (2/8) 

Radyo 

• Reklamlar 
• Programlara Sponsorluk 

• Reklam Yayın Telefi 
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Tanıtım, Reklam ve  
Pazarlama Destekleri (Ek: 1) (3/8) 

İnternet 

• e-ticaret sitelerine üyelik 
• İnternet ortamında verilen reklamlar 
• Online satış sitesi tasarım 
• Bakım 
• Güncelleme 

• Sosyal medyaya verilen reklamlar 
• Web sitesi tasarımı 
• Akıllı cihazlara yönelik uygulama 

giderleri 
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Tanıtım, Reklam ve  
Pazarlama Destekleri (Ek: 1) (4/8) 

Basılı Tanıtım 

• Afiş 
• Broşür 
• El ilanı 
• Gazete 

• Periyodik mağaza dergilerinde ve 
kataloglarında yer alma ve reklam verme 

• Katalog ve kartela giderleri 
• Dergi reklamları 
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Tanıtım, Reklam ve  
Pazarlama Destekleri (Ek: 1) (5/8) 

Açık Hava 

• Açık hava elektronik ekran 
• Billboard 
• Pano  
• Tabela 
• Bina 
• Cephe 

• Duvar 
• Çatı reklamı 
• Durak 
• Taşıtlarda yer alan reklam ve giydirme 
• Totem reklamı 
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Tanıtım, Reklam ve  
Pazarlama Destekleri (Ek: 1) (6/8) 

Fuar 

• Fuar katılım bedeli  
• Stant kirası 
• Stant tasarımı ve dekorasyonu  
• Organizatör tarafından gerçekleştirilen 

fuar tanıtım faaliyetleri 
• Fuar kataloğu 

 

• Nakliye  
• Fuar katılımına ilişkin ısıtma 
• Elektrik ve su  
• İnternet  
• Temizlik  
• Güvenlik ve sigorta giderleri 
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Tanıtım, Reklam ve  
Pazarlama Destekleri (Ek: 1) (7/8) 

Özel Tanıtım 

• Defile 
• Show   
• Özel sergi 
• Lansman  
• Basın tanıtım  
• Kokteyl 
• Seminer 
• Konferans faaliyetleri 
• Marka promosyon 

• İletişim 
• Basın ve halkla ilişkiler ajansı ücretleri ve komisyonları 
• Tadım aktiviteleri  
• Ürünlerin satışa sunulduğu standlar 
• Soğutucular  
• Zincir marketlerin raflarına ve cafe, bar, restoranların 

satış listesine girmek için yapılan ödemeler 
• Satışa konu olmayan ve üzerinde markanın yer aldığı 

eşantiyon malzemeleri 
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Tanıtım, Reklam ve  
Pazarlama Destekleri (Ek: 1) (8/8) 

Diğer 

• Tanıtım filmi yapımı 
• Sinema reklamı 
• Sponsorluk  

• Toplu e-posta 
• SMS ve MMS gönderimi 
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Yurt Dışı Birimlere İlişkin  
Giderlerin Desteklenmesi (1/6) 

Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine ilişkin brüt kira 

Pazar araştırması çalışması ve raporlama ilişkin giderler 

Mağazalara ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık 

Konsept oluşturma 

Teknik detay uygulama planları 
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Yurt Dışı Birimlere İlişkin  
Giderlerin Desteklenmesi (2/6) 

Proje uygulama dahil mimari çalışmaları, dekorasyon 

Demirbaş giderleri 

Brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç harcamaları  

Mağazanın kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri 

Kiralara ilişkin vergi/resim/harç, dekorasyon, demirbaş, komisyon giderleri 
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Yurt Dışı Birimlere İlişkin  
Giderlerin Desteklenmesi (3/6) 

Farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza, zincir mağaza giderleri 

Buna ilişkin vergi – resim – harç, dekorasyon, hizmet ve komisyon harcamaları 

Franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara 
ilişkin dekorasyon ve kira giderleri 

Özellikle ihtisas mağazaları, hipermarketlerde kiraladıkları reyon – showroom – 
gondol – satış alanları (floor display) ilişkin brüt kiralar 
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Yurt Dışı Birimlere İlişkin  
Giderlerin Desteklenmesi (4/6) 

Destek süresi boyunca; 

Turquality destekleri çerçevesinde 50 adet kendi mağazası 

Turquality destekleri çerçevesinde 100 adet franchising sistemi 

ile açacağı  mağaza desteklenebilir. 
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Yurt Dışı Birimlere İlişkin  
Giderlerin Desteklenmesi (5/6) 

Açılacak mağaza başına; 

Konsept yatırımı, teknik detay uygulama planları 

Mimari çalışmalar ve dekorasyon giderleri  

ile açacağı  mağaza desteklenebilir. 

Demirbaş giderleri 
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Yurt Dışı Birimlere İlişkin  
Giderlerin Desteklenmesi (6/6) 

Franchise sistemi ile açacakları mağaza başına; 

Kurulum ve dekorasyon giderleri 

Kira gideri 

ile açacağı  mağaza desteklenebilir. 
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Danışmanlık Desteği (Ek: 2) (1/3) 

Ar-Ge ve Ürün Geliştirme 

Bilgi Sistemleri Danışmanlığı 

Bütçe ve Planlama 

Değer Zinciri Yönetimi 

Değişiklik Yönetimi Süreci 

Depo Analiz 

Fiyatlandırma ve Karlılık Yönetimi 

Gastronomi 

İnsan Kaynakları 

İş Akış Yönetimi 

İş Ailesi ve Ücret Yönetimi 

İş Geliştirme 

İş Sürekliliği Yönetimi 

İşletme Sermayesı Yönetimi 

Kalite Kontrol Sistemlerinin Oluşturulması 

Karbon Ayak İzi Çalışmaları 
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Danışmanlık Desteği (Ek: 2) (2/3) 

Kurumsal Sorumluluk Çalışmaları 

Kriz Yönetimi 

Kurumsal Kimlik Oluşturulması 

Kurumsal Yönetişim 

Mağaza Açılması ve İşletilmesi 

Mağaza Yönetimi 

Marka Kimliği 

Marka Stratejisi 

Marka Yönetimi 

Operasyonel Strateji 

Organizasyon ve Yeniden Yapılandırma 

Pazara Giriş 

Pazar Konumlandırma 

Perakende Yönetimi 

Proje Yönetimi 

Risk Yönetimi 
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Danışmanlık Desteği (Ek: 2) (3/3) 

Satış ve Pazarlama Yönetimi 

Sosyal Medya Yönetimi 

Stratejik Pazarlama 

Stratejik Planlama 

Stratejik Şirket Yapılandırılması 

Süreç Yönetimi 

Şirket Kuruluşu 

Şirket Satın Alınması 

Tedarik Zinciri Yönetimi 

Üretim Performansının İyileştirilmesi 

Üretim Yönetimi 

Moda Tasarımı 

Endüstriyel Ürün Tasarımı 

Ambalaj Tasarımı 

Uluslararası Hukuk Danışmanlığı 

Gelişim Yol Haritası 
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Bilişim Desteği (Ek: 2) (1/4) 

Bilgi yönetimi kapsamında satın alınacak veya kiralanacak yazılım ürünlerinin lisansları ve 

bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi 

ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları 

destek kapsamında değerlendirilir. 
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Bilişim Desteği (Ek: 2) (2/4) 

Araç Planlama Sistemleri 1 

Bilgisayarlı Tasarım (CAD) 2 

Doküman Yönetim Sistemleri (DMS) 3 

Felaket Yönetimi 4 

E-İş Yönetim Sistemi 5 

İş Akış-Süreç Yönetim Sistemleri 6 

İş Zekası Yönetim Sistemleri 7 
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Bilişim Desteği (Ek: 2) (3/4) 

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) 8 

Kurumsal Sistem Entegrasyonu Hizmetleri 9 

Lojistik Yönetim ve Optimizasyonu Sistemleri 10 

Mobil Satış Ekibi Yönetim Sistemleri 11 

Mobil Satış ve Takip Sistemleri 

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) 

Müşteri Şikayet veya Çağrı Merkezi Yönetim Sistemleri 14 

12 

13 
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Bilişim Desteği (Ek: 2) (4/4) 

Perakende Yönetimi 15 

Promosyon Yönetim Sistemleri (TPM) 16 

Talep Planlama Sistemleri (DMS) 17 

Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) 18 

Üretim Optimizasyon Sistemleri 

Yönetim Raporlama Sistemleri 

Yönetişim, Risk ve Uyum Sistemleri (GRC) 21 

19 

20 
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TURQUALITY®’nin Kazanımları 

Prestij Kurumsallık 

Profesyonellik Para 
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TURQUALITY® sadece destek programı  
değil, bir vizyon ve bir iş modelidir.. 
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Teşekkürler… 
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Balmumcu Mahahallesi 
Barbaros Bulvarı No. 76/12 
Beşiktaş 34349 İstanbul 

t. 0 (212) 356 29 60 
f. 0 (212) 356 29 65 
e. info@progroup.com.tr 

www.progroup.com.tr 

Proaktif Uluslararası Danışmanlık, Eğitim, Bilişim, Araştırma ve Ticaret A.Ş.  
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