
Türkiye 100 

Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışması 

Türkiye 100 yarışması nedir? 

TOBB öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde 

Türkiye'nin en hızlı büyüyen başanlı şirketlerini belirlemek ve bu şirketleri ödüllendirmek 

üzere gerçekleştirilen bir yarışmadır. Detaylı bilgiler www.turkive 100.tobb.org.tr adresinden 

temin edilebilir. 

Türkiye 100 şirketleri ne kazanacak? 

 Başarı= TOBB ve TEPAV tarafından tescil edilsin 

 Ulusal ve uluslararası çok sayıda yayın organında çıkacak haberler aracılığı ile 

şirketinizin görüntirlüğünü amirin 

 Görünürlfiğarküzü artırarak yeni müşteri, yatırım, yetenek ve firsatlara erişiminizi 

kolaylaştınn 

 TOBB ve TEPAV organizasyonunda gerçekleştirilecek ABD İş Gezisi Programı'na 

katılım hakkı elde edin 

 Şirket yöneticisi olarak mini MBA Programından ücretsiz olarak faydalanın ve üretim 

ekonomisinden hizmet ekonomisine hızlı bir dönüşüm yapan yeni iş dünyasını, etkili 

bir biçimde değerlendirebilmeniz ve yönetebilmenizi için gerekli donanıma erişin 

Türkiye 100 yarışması başvuru kriterleri nelerdir? 

ölçek ve Performans  

 Türkiye 100'e başvuracak şirketler, en az 4 yıllık işletme geçmişine sahip olmalı 

(firma en geç Aralık 2011 itibarıyla faaliyete geçmiş ve gelir elde etmeye bağlamış 

olmalı); 

 2012 itibariyle en az 300.000 TL gelire/ciroya sahip olmalı; 

 2015 yılında en az 1.000.000 TL gelir/ciro elde etmiş olmalı; 

 2012-2015 döneminde en az %1 0 büyümüş olmalı; 

 2012 yılında en az 10 çalışanı olmalıdır 

Yasal Yapı  

 Bağımsız, özel, halka açık olmayan ve kar amaçlı bir şirket, ortaklık veya şahıs şirketi 

olmalıdır. 

 Şirket merkezi Türkiye'de olmalıdır, ancak şirket yasal olarak başka bir yerde 

şirketleşmiş olabilir. Yabancı bir şirketin şubeleri yarışmaya başvuramaz. 

http://100.tobb.org.tr/


 Şirketin yerli veya yabancı yatırımcılar' olabilir, ancak hisselerinin %51'i veya daha 

fazlası bir halka açık şirkete veya herhangi bir ülkenin devletine ait olmamalıdır. 

 Şirket kar amacı gütmeyen şirket, holding şirketi, franchise, otomobil satış bayiliği, 

banka, elektrik, gaz ve su dağıtım şirketleri veya kamu hizmeti veren bir şirket 

OLMAMALIDIR. 

 Bir holdingin sahip olduğu ancak bağımsız tüzel kişilik durumuna sahip işletmeler 

başvuruda bulunabilir. 

Değerlendirme nasıl yapılmaktadır? 

Başvuran şirketler 2012-2015 dönemindeki yıllık ortalama satış gelirleri büyüme hızına göre 

sıralanacaktır. Büyüme hızı şirketlerin gelir tablolanndaki net satış gelirleri üzerinden 

hesaplanacaktır. Büyüme oranı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. 

(2015 yihndaki gelir-2012 yılındaki gelir) / (2012 yılındaki gelir) x 100 

Satış gelirlerini en hızlı artıran şirket Türkiye 100 listesinde birinci sırada yer alacaktır. 

Sonraki 99 şirket büyüme hızına göre belirlenecektir. 

Nasıl başvurulabilir? 

Başvurular, www.turkive100.tobb.org.tr adlı internet adresi üzerinden alınacaktır. 

Başvuru için son tarih nedir? 
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Türkiye 100 yarışmasının duyurulması için neler yapabilirim? 

 Yarışmanın web sitesi olan www.turkiye100.tobb.org.tr  adresine, kurumunuzun web 

sitesinde yer alacak bir bölümden yönlendirme yapabilirsiniz. 

 eyelerinize basında yer alan haberleri de ekleterek bilgilendirme yazıları, e-posta 

mesajları gönderebilir, yarışmaya başvurmalarını sağlayabilirsiniz. 

 Tarafınıza bilahare gönderilecek görsel malzemelerin kurumunuz ve gerekli 

göndereceğiniz yerlere (OSB, Sanayi Siteleri, Toplu Alışveriş Merkezleri vb) 

asılmasın sağlayarak duyurulmasına katkıda bulunabilirsiniz. 

http://www.turkive100.tobb.org.tr/
http://www.turkiye100.tobb.org.tr/

