illl]ll[]lllillll|lilill lil

ODA VE BORSALARIN GENEL

SEKRETERLiKLERiNE, T[iRKiYE l 00
PRoGRAMI KATILIMCILARINA.
TüRKiYE SEKTöR MECLiSLER|
ü yEı-eniNE. KADIN-GENÇ GiRiŞiMCi
KURULU ÜYELERİNE, ORGANiZE
SANAYi BöLGELERi üST
KuRULUŞUNA GöN DERiLECEKTiR.
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TOBB Türkiye

2442

100

Birliğimiz öncülüğünde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETU işbirliğinde. 20l l yılından bu yana Türkiye'nin en hızlı büyüyen
şirketlerini belirlemek üzere, "TOBB Türkiye l00" programı düzenlenmekiedir.

2O2|

yılı TOBB Türkiye

katkılarıyla düzenlenecektir.

100, TOBB

ve

Vodafone işbirliğinde, TEPAV

ve TOBB

ETÜ'nün

Türkiye 100 ile Türkiye'nin hızlı büyüyen şirketlerinin başarılarına küresel ölçekie dikkat çekerek küresel
bağlantılarını kuvvetlendirmek başarı hikayelerinin ulusal ve uluslararası yazılı ve görsel basında yer almasını
sağlayarak doğru iş ortaklarına, yeni müşterilere ve yatırımcılara erişimlerini kolaylaştlrmak
hedeflenmektedir.

Türkiye 100 programında dereceye giren şirketler tamamen objektif kriterlere dayanılarak tespit edilmektedir.
Satış gelirleri artış hızının temel performans kriteri olduğu olduğu değerlendirmelerde, en yüksek satış
gelirleri artış hızını yakalayan şirket birinciliği almaktadır.

ToBB Türkiye l00 ödüI töreni ToBB Başkanı M. Rifat HiSARClKLloĞLU ve Ticaı,et Bakanı
Ruhsar PEKCAN'ın katılımlarıyla, pandemi koşulları sebebi ile online olarak düzenlendi ve Türkiye'nin en
hızlı büyüyen ilk l00 şirketi ödüllerini aldı.
2020 yılında

202l yılında Vodafone'un katkıları ile düzenlenecek TOBB Türkiye l 00 programında şirketlerin 20l 7 - 20 l9
dönemindeki yılhk ortalama satış gelirlerinin artış hızı dikkate alınacaktır. Başvuru kriterini sağlayan şirketler
büyüme hızlarına göre sıralanacak, en hızlı büyüyen şirket birinciliği alacaktır.

Türk özel sektörüntin dünyayla olan bağlantılarının kuvvetlendirilmesine inıkan sağlayacak olan TOBB
Türkiye l00'e başvuru şMları ekte yer alnrakta olup, başvuruların en geç 3 l Mart 202l tarihine
kadar https://turkiye l00.tobb.org.tr üzerinden yapılması _*erekmektedir.

Bilgilerinizi, sosyal medya ve internet sitenizde paylaşmanzı ve üyelerinize duyurarak katılımlarını
sağlamanzı rica ederim.
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Mustafa SARAÇÖZ
Genel seketer
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l - TOBB Türkiye l00 başvuru kiterleri ( l sayfa)
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ToBB Türkiye 100'e katllmak isteyen ve aşağıdaki koşulları sağlayan şirketlerin başvuruları kabul
edilecektir.

.
.
.
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.

31Arallk 2016 ve öncesinde kurulan,
2017 ylllnda en a2 500 bin TL satlş geliri olan,
2019 yılında en a2 1,5 milyon TL satış geliri o|an,

2ol7 - ?0L9 döneminde sat|ş gelirlerini en az yüzde 10 oranında arttıran,
2020 döneminde en az 10 çallşana sahip,

şirketler başvuru yapabilir.
Ayrlca;
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.
.
.
o
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Başvuracak şirketlerin merkezlerinin Türkiye'de bulunması gereklidir.
kamu ortaklığı ve/veya halka açık olan şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz.

yurtdlş| merkezli bir şirketin Türkiye şubesinin başvurusu
Beçerli sayllmaz.
Hisselerinin yüzde 51'|nden fazlası halka açık başka bir şırkete ya da bir kamu şirketine ait olan
şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz.
kar amaclgütmeyen şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz.

Franchise işletmelerinin başvuruları geçerli sayılmaz.

otomobil galerileri, kuyumcular, döviz şirketleri, bankalar, enerji dağıtım şirketleri ve elektrik,
gaz, akaryakıt ve su sağlayıcıların başvuruları geçerli sayılmaz.

Holdinglerin başvuruları geçer|i sayılmaz; bir holdingin çatısl altlndakişirketler başvurabilir.
ortaklarl araslnda Türkiye dlşlndaki ülkelerin vatandaşlarl (gerçek ve tüzel kişiler) olan şirketler
başVurabilir.

Detayh bilgiye Ve başvuru sayfasına htt İJ5://tu rkjVe 100.tob

tepav

b. oı-g. ı

r adresinden ulaşllabilir.
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Şirketiniz 2017 - 2019 döneminde hıztı büyüdüyse

Yüzünüzü dünyaya dönmek, yeni pazarlara açılmak istiyorsanız

Türkiye 100'e hemen başvurun!
Dünyanın yıtdıztarı arasındaki yerinizi alın

!

Başvuru için son tarih:

31

Mart 2021

Başvuru ve ayrıntılı bilgi için:

turkiyel00.tobb.org.tr
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Türkiye'nin en hız[ı
büyüyen 100 şirketini
ı

üny? Ligi'nq

çıkarıyo ruz!
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Şirketiniz 2017 - 2Ot9 döneminde hızlı büyüdüyse

Yüzünüzü dünyaya dönmek, yeni pazarlara açılmak istiyorsanız

Türkiye 10O'e hemen başvurun!
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Dünyanın yıtdızları arasındaki yerinizi a[ın

!

Başvuru için son tarih:

31

Mart 2021

Başvuru ve ayrıntılı bilgi için:

tu rkiyelOO.tobb.org.tr
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