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TOBB Türkiye l 00 Hk.

Birliğimiz öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfi (TEPAV) ve ToBB Ekonomi ve
Teknoloji
Üniversitesi (ToBB ETÜ) işbirliğinde, Türkiye'nin en hızlı büyüyen
beIir|emek
yılından
tjzere,201l
şirketIerini
beri
"TOBB Türkiye I00" yanşması düzenlenmektedir.

TürkiYe l00'ü TürkiYe'nin hızlı büyüyen şirketlerinin başarılarına küresel öIçekte dikkat
çekmek, küresel
bağlantllarını kuvvetlendirmek, baŞarı hikayelerinin ulusal ve uluslararası yazılı ve görsel basında yer
almasını

sağlaYarak doğru iŞ ortaklarına, yeni müşterilere ve yatırımcılara erişimlerini kolayIaştırmayı
hedefliyoruz.

TürkiYe I 00 YarıŞmasında dereceye giren şirketIer tamamen objektif kriterlere dayanılarak tespit
ediImektedir. satış
gelirleri artıŞ hızının temel Performans kriıeri olduğu değerlendirmelerde, en yüksek satış gelirleri
artış hızını
yakalayan şirket birinciliği almaktadır.
20l

9

yı lında gerçekleşıirdiğimiz son projede Türkiye

l

00 şirketleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk,ün

Hareketini başlatmak üzere Samsun'a çıkışının l00.
gerçekIeştirilen tören iIe ödüllerini aldılar.
20l

Yılı

münasebetiyle

l9 Mayıs 20l9

Milli Mücadele

tarihinde Samsun,da

20l 7 dönemi satıŞ gelirIeri dikkate aIınarak listeye giren Türkiye l00
şirketleri, satış gelirIerini ortalama yüzde
605 oranında artırdı. ortalama ciro büyüklükleri 60 milyon TL oldu. istihdamları yiizde 70
arttı.,Iürkiye l00
listesindeki şirketIerin faaliyet gösterdikIeri sektörlerin çeşitliliği ise Türkiye ekonomisinin
dinamizminin güzel bir
göstergesi olduğunu kanıtlamıştır.
5 -

TOBB Türkiye l00 yarışması 2020 yılında da devam edecek olup,
şirketlerin 2016 - 2018 dönemindeki yıllık

ortalama SatıŞ gelirlerinin büyüme hızı dikkate alınacaktır. Başvuru kriterlerini sağlayan
şirketler büyüme hızIarına
göre sıralanacak, en hızlı büyüyen şirket birinciliği alacaktır. Türk özel sektörünün
dünyayla olan bağlantılarının
kuvvetlendirilmesine imkan sağlayacak olan TOBB Türkiye l00'ü üyelerinize duyurmanızı
ve ekte detayIarı verilen
kriterlere uyan firmaların müracaatının en gec l5 Kasım 20l9 tarihine kadar turkivel00.tobb.ore.tr
üzerinden

sağlanmas ın ı önemle rica ederim.
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Ek: Başvuru yöntemi, kriterleri ve takvimi

Dumlupınar Bulvarı Noi252 (Eskişehir Yolu 9, Km.) 06530 /ANKARA
Tel: +90 (3l2) 2l82000(PBx) . F.k: +90 (3l2) 2!9 40 90 _ 9l -92-93
e-posta :. in fo@ tobb.org. ır a web:raw\a.ıobb.org,tf
Ayrlntlll BilEi için: n ltuğGüL TELEFoN : 0: |22ı 8z43?-E-Mriİ: altug.8uı

@tobb.org.tr

Bjrligimizde

lso 900l:200E
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uygulanmaktadlr
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TOBB Türkiye 100 nedir?

Türkiye 100, Türkiye'nin hızlı büyüyen 100 yıldız şirketini tespit etmek amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği'nin öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikalar| Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknolo.ji
Üniversitesi (ToBB ETÜ) işbirliğinde gerçekleştiriIen bir girişimcilik yarışmadır. Detaylı bilgiler
www.turkive 100.tob b.ors.tr adresi üzerinden temin edilebilir

TOBB Türkiye 100 şirketleri ne kazanacak?

}
}
}

Başarıları TOBB ve TEPAV tarafından tescil edilecek
Ulusal yayın organlarında çıkacak haberler aracılığı ile şirketlerin görünürlükleri artacak
Görünürlüklerin artmasıyla yeni müşteri, yatırım, yetenek ve fırsatlara erişimler kolaylaşacak

TOBB Türkiye 100 başvuru kriterleri nelerdir?
Aşağıda sıralanan kriterleri sağlayan şirketlerin başvuruları kabul edilecektir.
31Aralık 2015 ve öncesinde kurulan,

}

>

}

>

2016 yılında en az 500 bin TL satış gelirine sahip,
2018 yılında en az 1,5 milyon TL satış gelirine sahip,
2076

- 2018 döneminde satış gelirlerini en

az yüzde 10 oranında artıran şirketler,

Ayrıca;
Başvuracak şirketlerin merkezlerinin Türkiye'de bulunması gereklidir.
Kamu ortaklığı ve/veya halka açık olan şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz.
Yurtdışı merkezli bir şirketin Türkiye şubesinin başvurusu geçerli sayılmaz.

ortakları arasında Türkiye dışındaki ülkelerin vatandaşları (gerçek ve tüzel kişiled olan şirketler
başvu rabilir

Hisselerinin yüzde 51'inden fazlası halka açık başka bir şirkete ya da bir kamu şirketine ait olan şirketlerin
başvu ru ları geçer|i sayılmaz.
Kar amacı 8ütmeyen şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz.
Franchise işletmelerinin başvuruları geçerli sayılmaz.

otomobil galerileri, kuyumcular, döviz şirketleri, bankalar, enerji dağıtım şirketleri ve elektrik,
akaryakıt ve su sağlayıcıların başvuruları geçerli sayılmaz.
Holdinglerin başvuruları geçerli sayılmaz; bir holdingin çatısı altındaki şirketler başvurabilir.

gaz,

Değerlendirme nasıl yapılmaktadır?
Başvuran şirketler 2016-2018 dönemindeki yıllık ortalama satış gelirleri büyüme hızına göre sıralanacaktır. Satış
gelirlerini en hızlı artıran şirket TOBB Türkiye 100 listesinde birinci sırada yer alacaktır. Sonraki 99 şirket büyüme
h ızla rına göre belirlenecektir.

Nasıl başvurulabilir?
Başvurular, www.tu rkive 100.tobb.org.tr adresi

ü

zerin den ya

p

ılaca

ktır

Başvurular için son tarih nedir?
15 Kasım 2019

TOBB Türkiye 100 programının duyurulması içln neler yapabilirim?

/
r'
/

programın resmi sitesi olan www.tu rkive100.tob b.orq.tr adresine, kurumunuzun web sitesinde yer alacak
bir bölümden yönlendirme ya pabilirsiniz.

Üyelerinize basında yer alan haber|eri de ekleterek bilgilendirme yazıları, e-posta mesajları gönderebilir,
programa başvurmalarını sağlayabilirsiniz.

rarafnıza bilahare gönderilecek görsel dokümanların kurumunuz ve gerekli göndereceğiniz yerlere (osB,
Sanayi Siteleri, TopIu Alışveriş Merkezleri vb) asılmasını sağlayarak duyurulmasına katkıda bu lunabilirsin iz.

