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Birliğimiz öncülüğünde, Tii,rkiye Ekonomi Politikaları Araştlrma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde,
Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketlerinin belirlenerek, söz konusu şirketlerin görünürlüklerini artırmak
ve bu şirketlerin ekonomik bağlantılarını kuwetlendirmek amacıyla 20l l yılından beri "TOBB Türkiye
| 00" programı yürütiilmektedir.

TOBB Türkiye l00 şirketlerinin kamuoüıına duyurulmasıyla birlikte yazılı ve görsel basında çok sayıda
haber yapılmıştır. Göriiniirlükleri artan şirketlerin yeni ortaklara, müşterilere ve tedarikçilere erişimleri
kolaylaştırılmıştır.

TOBB Türkiye 100 Programı 20l8 yıhnda da devam edecek olup, şirketlerin 2015-20|7 dönemindeki
yıllık ortalama satış gelirlerinin büyüme hızı dikkate alınacaktır. Başvuru kriterlerini sağlayan şirketler
büyüme hızlarına 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 detayları verilen kriterlere uyan firmaların müracaatının

en geç 31 Ocak 2019 tarihine kadar turkive100.tobb.org.tr üzerinden sağlanmasını önemle rica ederim
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20|2-2015 dönemi satış gelirleri dikkate alınarak listeye giren Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Konferans salonunda 25 Ocak 20l7 tarihinde gerçekleştirilen tören ile
ödüllerini aldılar. Türkiye l00 şirketleri, değerlendirmeye alınan dönemde, satış gelirlerini ortalama
yi.izde 438 oranında, çahşan sayılarını da yüzde 74 oranrnda artırmışlardır. Türkiye l00 listesindeki

şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektörlerin çeşitliliği, Tiirkiye ekonomisinin dinamizminin güzel bir
göstergesidir.
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TOBB Türkiye l00 nedir?

Türkiye odalar ve Borsalar Birliği (ToBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikalarl Araştlrma Vakfı (TEPAV)
işbirliğinde Türkiye'nin en hızlı büyüyen başarılı şirketlerini belirlenerek, söz konusu şirketlerin görünürlüklerini
artırmak ve bu şirketlerin ekonomik bağlantılarını kuvvetlendirmek amacıyla yürütülen bir programdır. Detaylı
bilg iler www.turkiv e 1O0.tobb.ors.tr adresi üzerinden temin edilebilir

TOBB Türkiye 100 şirketleri ne kazanacak?

} Başarı|arı TOBB ve TEPAV tarafından tescil edilecek
} Ulusal yayın organlarında çıkacak haberler aracılığı ile şirketlerin görünür|ükleri artacak
} Görünürlüklerin artmasıyla yeni müşteri, yatırım, yetenek ve fırsatlara erişimler kolaylaşacak

TOBB Türkiye 100 başvuru kriterleri nelerdir?

Aşağıda sıralanan kriterleri sağlayan şirketlerin başvuruları kabul edi|ecektir.
} 31Aralık 2014 ve öncesinde kurulan,

> 2015 yılında en az 500 bin TL satlş gelirine sahip,
> 2OI7 yılında en az 1,5 milyon TL satış gelirine sahip,
> 2oL5-2o77 döneminde satış 8elirlerini en az yüzde 10 oranlnda arttlran şarketler,

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

ortakları arasında Türkiye dışındaki ülkelerin vatandaşları olan şirketler de başvurabilir.
Hisselerinin yüzde 5l'inden fazlası halka açık başka bir şirkete ya da bir kamu şirketine ait olan şirketlerin
başvu ruları geçerli sayılmaz.

Kar amacı 8ütmeyen şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz.
Holdinglerin başvuruları geçerli sayılmaz; bir holdingin çatısı altındaki şirketler başvurabilir.
Franchise işletmelerinin başvuruları geçerli sayılmaz.

Otomobil galerileri, kuyumcular, dağıtım şirketleri, döviz şirketleri, bankalar ve elektrik, gaz, akaryakıt ve
su sağlayıcı|arın başvuru|arı geçerli sayılmaz.



Değerlendirme nasıi yapılmaktadır?

Başvuran şirketler 2OL5-2OL7 dönemindeki yı|lık ortalama satış gelirleri büyüme hızına göre sıralanacaktır.
Büyüme hızı şirketlerin gelir tablolarındaki net satış gelirleri üzerinden hesaplanacaktır.

(2017 yılındaki gelir - 2015 yılındaki gelir) / (2015 yılındaki gelir) x 7QQ

satlş gelirlerini en hızlı artıran şirket ToBB Türkiye 10O listesinde birinci sırada yer alacaktlr. Sonraki 99 şirket
büyüme h ızlarına göre belirlenecektir.

Nasıl başvurulabilir?

Başvurular, www.turkive100.tobb.org.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

Başvurular için son tarih nedir?

31 Ocak 2019

TOBB Türkiye 100 programının duyurulması lçln neler yapabilirim?

/ Pro9ramın resmisitesi o|an www.tu rkive 1OO.tobb.org.tr adresine, kurumunuzun web sitesinde yer alacak
bir bölümden yönlendirme yapabilirsin iz.

/ Üyelerinize basında yer alan haberleri de ekleterek bi|giIendirme yazıları, e-posta mesajları gönderebilir,
programa başvurmalarını sağlayabilirsiniz.

y' Tarafınıza bilahare gönderilecek görsel dokümanların kurumunuz ve gerekli göndereceğiniz yerlere (oSB,
Sanayi Siteleri, Toplu Alışveriş Merkezleri vb) asılmasını sağlayarak duyurulmasına katkıda bulu n abilirsiniz.


