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ALANINDA 13 yılı geride bırakan 
PROGROUP Uluslararası Danışmanlık 
firmasının Genel Müdürü Salim Çam 
(MBA, MSc), Türkiye’nin markalaşma 
sürecine büyük katkılar sağlayan 
TURQUALITY projesi hakkındaki 
sorularımızı yanıtladı.

n Firmanızı tanıyabilir miyiz? Hizmet 
verdiğiniz firmalar ve hedefleriniz hakkın-
da neler söyleyebilirsiniz?

“Başkalarının problemlerini çözecek 
olursanız, kazanabileceklerinizin daha 
fazlasını elde edersiniz” felsefesiyle 13 
yıl önce danışmanlık ve eğitim sektörüne 
adım attık. Bugün, PROGROUP çatısı 
altında PROANALİZ, PROSTRATEJİ, 
PROİK, PROBUDGET, PROBASEL, 
PROKOBİ, PROEDU, PROTREND, 
PROGAP ve PROTQ markalarıyla; 
konusunda uzman danışman ve 
eğitmenlerle işletmelerin sorunlarına 
uygulanabilir çözümler sunmaktayız. 
2003 yılında başladığımız faaliyetlerimizi 
İstanbul merkezi ofisimizin yanı sıra yurt 
içi ve yurt dışı birçok irtibat noktamız, 
20’yi aşkın profesyonel danışman 
kadromuz, 120’nin üzerinde eğitmenimiz 
ile sürdürmekteyiz. 

PROGROUP, danışmanlık konusunda 
2009 yılında TURQUALITY’de akredite 
edildi. Misyonumuz, evrensel standartlara 
uygun hizmet kalitesiyle müşterisinin her 
daim yanında çözüm ortağı olan; müşteri 
memnuniyetini her zaman ilke edinen, 
ülke ekonomisine katkı sağlayan ve 
sosyal sorumluluk bilincine sahip olan; 
alanında referans bir kuruluş olmaktır. Bu 
doğrultudaki hedefimiz ise danışmanlık 
sektöründe dünyaca tanınmış ilk Türk 
markasına dönüşmektir. Halihazırda AGT, 
Arzum, Balparmak, CMS, Çilek, Dalgakıran, 
Ermaksan, Flormar, Gamateks, Gentaş, 
İnoksan, Kilim, Metal Matris, Polin, Penti, 
Sampa, Silverline, Sinbo, Sütaş, Uğur ve 
Uşak Seramik markalarına hizmet vererek 
bu markaların TURQUALITY kapsamına 
girmelerini sağlamış bulunuyoruz. 

n TURQUALITY projesinin faydaları 
nelerdir?

TURQUALITY,  rekabet avantajını elin-
de bulunduran ve markalaşan ya da mar-
kalaşma potansiyeli olan firmalara destek 
ile teşvik sağlayan bir platformdur. Bu yö-

TURQUALITY, 
bir Türk iş modelidir

nüyle işletmelere fayda sağlayan platform, 
aslında bir İŞ MODELİDİR.

n TURQUALITY’nin sadece bir teşvik 
mekanizması değil aynı zamanda bir iş mo-
deli olarak algılanması, ne gibi getiriler sağ-
layacak? Bu algı, ne derecede özümsendi?

TURQUALITY programının bir İŞ 
MODELİ olarak algılanması durumunda 
firmaların markalaşması hızlanacak, firma 
gelişimine destek sağlanacaktır. Toplam 
insan kaynakları güçlenirken, Türk firmalarının 
marka potansiyeli ve bilinci artacak; Türk 
malı imajının oluşturulması ve tutundurulması 
faaliyetleri daha da ivmelenecektir. Şimdiye 
kadar yurt dışından pek çok iş modeli ithal 
ederek şirketlerimizi yönettik. TURQUALITY 
ise bir TÜRK iş modelidir. Söz konusu iş 
modeli; stratejik planlama, bütçe yönetimi, 
kurumsal performans, insan kaymakları 
yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, yönetişim, 
bilişim yönetimi, pazarlama-satış yönetimi, 
marka yönetimi-performansı ile ürün 
geliştirme yönetimi konularını kapsamaktadır. 
Bunu uygulayan işletmelerin teşvik ya da 
destek alıp almamasının aslında bir önemi 
yoktur. Zira işletmeler bu modelle zaten 
maliyetlerini düşürmekte ve farklılaşmaktadır. 
Bu sayede de uluslararası rekabet gücü elde 
edilmektedir. 

n TURQUALITY projesinin Türk ekono-
misi ve ihracatı için taşıdığı önem hakkında 
görüşleriniz ne yönde?

TURQUALITY, Türkiye’nin ihracata daya-
lı büyüme modelinde önemli bir iş modelidir.  
TURQUALITY almış firmalarda ortalama ihra-
cat kg. fiyatları 2.5 doları aşmış durumdadır. 
TURQUALITY almamış firmalarda ortalama 
ihracat kg. fiyatı ise 1.5 dolar seviyesindedir. 
Bugün yurtdışından Türkiye’ye gelen firmalar, 
firmalarımıza TURQUALITY alıp almadıklarını 
sorup, Türk firmalarıyla çalışıp çalışmama ka-
rarını bu sorunun yanıtına göre vermektedir. 
TURQUALITY almış firmaların yurtdışı ihraca-
tı daha fazla artmakta ve yabancı firmalar ta-
rafından stratejik ortak olarak tercih edilmek-
tedir. Çünkü TURQUALITY almış firmalar so-
runsuz ve hatasız servis yapma ve iş yapma 
güvencesi vermektedir.  

n Uluslararası fuarlardaki işbirliği 
ivmesinden de gözlemlendiği üzere, 
TURQUALITY’nin Türk markalarına 
sağladığı ciddi bir avantaj söz konusu. 
Peki iş adamlarımız, bu avantajları daha 
da arttırmak için neler yapabilir?

İş adamlarımız için TURQUALITY iş 
modeli, bugüne kadar aranıp da buluna-
mayan bir yardımcı gibidir. Dolayısıyla bir “2. 
patron” benzetmesi yapabiliriz. İş adamla-
rımız bu projeye sahip çıkmalı ve konuya 
sadece bir teşvik – destek programı algı-
sıyla yaklaşmamalıdır. Yani TURQUALITY, 
bazı sertifika programları gibi alınıp, rafta 
tozlanmaya terk edilmemelidir. Profesyonel 
yöneticilerin performansları, TURQUALITY 
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TURQUALITY EVİ 
İş Modeli

TURQUALITY destekleri ve süreleri ikiye ayrılmaktadır. Bundan limitsiz ve 5+5 yıl olan 
TURQUALITY bir diğeri ise limitli ve 4 yıl süreli MARKA destekleridir. Firma MARKA 
desteği için de tekrar başvurup, limitsiz olan TURQUALITY’e geçebilmektedir. 

DESTEK KAPSAMI 

Destek Türü 
Turquality 

Destek 
Süresi 

Marka 
Destek 
Süresi 

Destek 
Oranı 

Tanıtım, reklam ve pazarlama 5+5 yıl 4 yıl 

50% 

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili 5+5 yıl 4 yıl 

Pazar Araştırma Raporları 5+5 yıl 4 yıl 

Mağaza/Ofis/depo/lokanta/kafe kira 5+5 yıl 4 yıl 

Mağaza/Ofis/depo/lokanta/kafe temel kurulum giderleri 5+5 yıl 4 yıl 

Reyon kira 5+5 yıl 4 yıl 

Showroom kira/dekorasyon 5+5 yıl 4 yıl 

Sertifikasyon 5+5 yıl 4 yıl 

Franchise dekorasyon 2 yıl 2 yıl 

Franchise kira 2 yıl 2 yıl 

Danışmanlık, Yönetim, Tasarım, Uluslararası Hukuk, Bilişim (yazılım, 
lisans, yıllık bakım/güncelleme, eğitim)  

5+5 yıl 4 yıl 

Tasarımcı/aşçı/şef istihdamı 5+5 yıl 4 yıl 

Gelişim Yol Haritası     75% 

 

 
 
 
 
 
Yurtdışı birimlere ilişkin destekler nelerdir?  
Bu kapsamda ofis, depo, showroom, satış sonrası servis gibi yurtdışı birimlerine ilişkin brüt kira, pazar 
araştırması çalışması ve raporlama ilişkin giderler desteklenmektedir. Ayrıca mağazalara ilişkin kira, 

iş modeline göre değerlendirilmelidir. Bazı 
yöneticilere kendi kurumsal yetkinlikleriyle 
ilgili iyileştirme soruları sorulduğunda, “Ba-
lıkesir’de zeytin nasıl toplanır?” sorusuyla 
karşılaşmış gibi şaşırıyorlar. Oysa ki bu so-
ru; bugüne kadar kendi alanlarıyla ilgili ya-
pılması gereken tüm konu başlıklarını kap-
sayan, kritik bir gelişim sorusudur.

n TURQUALITY için şartlar nelerdir?
TURQUALITY kapsamına girebilmek 

için, yurtiçi tescil belgesi sahibi olmak, yurt-
dışı ülkelerinden en az birinde tescil sahibi 
olmak, yurtdışı ülkelerinden en az birinde 
tescil sahibi olmak ve TURQUALITY olgun-
luk seviyesinde 4.seviye (mükemmel yöne-
tim seviyesine) sahip olmak gerekir. Mükem-
mel yönetim seviyesi için, mükemmel bir İŞ 
MODELİ gereklidir. 

n TURQUALITY iş modeli hangi konu-
ları kapsamaktadır ve nasıl modellenmek-
tedir?

Belirttiğimiz gibi, TURQUALITY iş mo-
delinde iki temel mevcut performans var-
dır. Bunlardan birincisi finansal performans, 
diğeri marka performansıdır. Bunların ger-
çekleşmesi için işletme içinde kurumsal 
yetkinlik olması gerekir. Bu yetkinliklerde 
pazarlama, müşteri, insan kaynakları, ku-
rumsal yönetişim, ürün tasarımı, bilgi işlem, 
tedarik zinciridir. Bu yetkinliği destekleyen 
temelde stratejik planlama ve marka yöne-
timi olması gerekir. 
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n TURQUALITY destekleri genelde 
hangi kalemlerden oluşmaktadır?

TURQUALITY destekleri ve süreleri iki-
ye ayrılmaktadır. Bundan limitsiz ve 5+5 yıl 
olan TURQUALITY bir diğeri ise limitli ve 4 
yıl süreli MARKA destekleridir. Firma MARKA 
desteği için de tekrar başvurup, limitsiz olan 
TURQUALITY’e geçebilmektedir.

n Yurtdışı birimlere ilişkin destekler 
nelerdir? 

Bu kapsamda ofis, depo, showroom, 
satış sonrası servis gibi yurtdışı birimlerine 
ilişkin brüt kira, pazar araştırması çalışması 

ve raporlama ilişkin giderler desteklenmek-
tedir. Ayrıca mağazalara ilişkin kira, uygun 
mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, 
konsept oluşturma,  teknik detay uygulama 
planları, proje uygulama dahil mimari çalış-
maları, dekorasyon, demirbaş giderleri des-
tek kapsamına alınmıştır. 

n TURQUALITY’de yurtiçinde  mağaza 
açma desteği var mı? Bu konuyla ilgili ne 
düşünüyorsunuz?

Şu an sadece TURQUALITY destekleri 
çerçevesinde yurtdışında  50 adet kendi ma-
ğazası, 100 adet franchising mağaza des-
tekleri söz konusudur. Bununla ilgili açılacak 
mağaza başına; konsept yatırımı, teknik de-
tay uygulama planları, mimari çalışmalar ve 
dekorasyon giderleri, Demirbaş giderleri des-
teklenmektedir. Franchise sistemi ile açacak-
ları mağaza başına ise kurulum,  dekorasyon 
giderleri ve kira gideri karşılanmaktadır.

n TURQUALITY, firmalara danışman-
larla çalışarak daha fazla katma değer 
oluşturma konusunda da destekler ver-
mektedir. Bunlar nelerdir?  

TURQUALITY, Türkiye’de bilginin 
iktisadi kalkınmadaki etkisini fark etmiş ve 
yönetim konularında danışmanlık destekleri 
oluşturmuştur. Bu destekler daha çok Ar-
Ge, bilgi işlem, bütçe-planlama, stratejik 
yönetim ve planlama, insan kaynakları, süreç 
yönetimi, pazarlama, marka, perakende ve 
mağaza yönetimi, kurumsal yönetim, tasarım, 
finans, hukuk ve gelişim yol haritası oluşturma 
konusundadır. Hatta bu destekler TÜRKİYE’de 
YÖNETİM DANIŞMANLIK hizmeti veren 
firmaların gelişmesini de sağlamıştır. Şu an 
birçok Türk yönetim danışmanlık firması, 
TURQUALITY almış firmalara bu hizmetleri 
veriyor. Bu durum “Türkiye’den yönetim 
danışmanı mı çıkar?” ifadesinin ne kadar 
yanlış olduğunu gösterdi. TÜRKİYE’den 
TURQUALITY gibi TÜRK İŞ MODELİ de 
çıkar, TÜRKİYE’den TÜRK YÖNETİM 
DANIŞMANLIK markası da çıkar. Yeter ki bu 
konularda problem yaratmak yerine problem 
çözmeye odaklanalım. n

Mağaza/Ofis/depo/lokanta/kafe temel kurulum giderleri 5+5 yıl 4 yıl

salim.cam@progroup.com.tr


