TOBB Türkiye 100 Programı
Bilgilendirme Semineri
(Webinar – İnternet Üzerinden)

13 Nisan 2021 Salı – Saat: 14:00
Webinara katılım adresi: https://tobb-org.zoom.us/j/96415467275
(Şifre: 785010)
Webinarda Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketinin belirlendiği, son başvuru tarihi 30 Nisan 2021 olan TOBB
Türkiye 100 Programına ilişkin süreç, başvuru ve kriterler anlatılacak, seminer sonunda katılımcıların
soruları cevaplandırılacaktır.

Webinara
https://tobb-org.zoom.us/j/96415467275 (Şifre: 785010)

linkinden katılabilirsiniz.
Tüm şirketlere katılım ücretsizdir.
TOBB Türkiye 100 Programı
Başarınız Tescillensin
Başarınızın TOBB, TEPAV ve TOBB
ETÜ tarafından düzenlenen bir
girişimcilik yarışmasında
tescillenmesi sayesinde mevcut ve
potansiyel müşterileriniz,
yatırımcılarınız, tedarikçileriniz ve
çalışanlarınızın gözünde şirketinizin
konumu güçlenecektir.

Çalışanlarınızın Ve Yatırımcılarınızın
Moralini Yükseltin
Türkiye 100 listesine girerek,
çalışanlarınıza emeklerinin boşuna
gitmediğini hissettirin. Bir ekip olarak
ortaya koydukları çaba sayesinde,
şirketinizi en hızlı büyüyenler
listesine taşımak, çalışanlarınıza
moral kaynağı olacaktır. Aynı şekilde
başarınızı tescilleterek,
yatırımcılarınızın size duyduğu güveni
de artırabilirsiniz.

TOBB Türkiye 100 Programı nedir?
TOBB Türkiye 100, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketlerini belirlemek amacıyla 2011
yılından bu yana gerçekleştirilen programdır.
TOBB Türkiye 100 listesi nasıl belirleniyor?
Programa başvuran şirketlerin son 3 yıllık satış gelirlerindeki büyüme oranı
hesaplanmakta, bu oran büyükten küçüğe doğru sıralanmakta ve bu sıralama
sonucundaki ilk 100 şirket, TOBB Türkiye 100 listesine girmeye hak kazanmaktadır.
TOBB Türkiye 100 Programına neden başvurmalıyım?
TOBB Türkiye 100 Programı ile şirketlerin görünürlüğü artırmak, yeni yatırımcılara,
müşterilere ve tedarikçilere erişimlerini kolaylaştırmak, amaçlanmaktadır. Program
sonuçlarının açıklanması ile birlikte TOBB Türkiye 100’deki şirketlerin başarıları hakkında
yazılı ve görsel basında şirketlerle ilgili çok sayıda haber yapılmaktadır.
Ayrıca bu sene Vodafone sponsorluğunda gerçekleştirilen TOBB Türkiye 100
Programında;

İlgili kriterleri sağlayarak Programa başvuran tüm şirketlere Vodafone Business’ın 10
bin adet gönderimli Veri Odaklı SMS ürünü,

TOBB Türkiye 100 listesine girmeye hak kazanan şirketlere ise Vodafone Business’ın
pazaryeri entegrasyonu ve 1 adet kargo entegrasyonu dahil olarak E-Ticaret
çözümü, 100 bin adet gönderimli Veri Odaklı SMS ürünü ve 10 bin TL değerindeki
Facebook & Instagram Reklam Hizmeti
ücretsiz olarak sunulacaktır

Türkiye 100 Ödül Töreni’ne Katılın
Listeye girmeye hak kazanan
şirketlere ödülleri, üst düzey katılım
ile gerçekleştirilecek Türkiye 100
Ödül Töreni’nde takdim edilecektir.

Vodafone’un Ücretsiz Ödüllerinden
Faydalanın
İlgili kriterleri sağlayarak
Türkiye100’e başvuran ve TOBB
Türkiye 100 listesine hak kazanan
şirketlere özel olarak sağlanan
Vodafone ürün ve hizmetlerinden
ücretiz faydalanın.

TOBB Türkiye 100 Programı başvuru kriterleri nelerdir?
Aşağıda sıralanan kriterleri sağlayan şirketlerin* başvuruları kabul edilecektir.

31 Aralık 2016 ve öncesinde kurulan

2017 yılında en az 500 bin TL satış gelirine sahip

2019 yılında en az 1,5 milyon TL satış gelirine sahip

2017-2019 döneminde satış gelirlerini en az yüzde 10 oranında arttıran

2019 döneminde en az 10 çalışana sahip
Nasıl başvurabilirim?
https://tr100basvuru.tobb.org.tr adresindeki adımları izleyerek ücretsiz olarak
başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Online başvuru formunu doldurmak en fazla 15
dakikanızı alacaktır. Başvurunuzu tamamlamak için başvuru formunu tamamlamanın yanı
sıra 2017, 2018 ve 2019 yıllarındaki kurumlar vergisi beyannamenizi sisteme yüklemeniz
gerekmektedir. Son başvuru tarihi 30 Nisan 2021’dir.
Gelir ya da ciro nasıl tanımlanıyor?
Değerlendirme, şirketlerin brüt satış gelirleri üzerinden yapılmaktadır. Online anket
formunda gireceğiniz rakamlar ile sisteme yüklenen beyannamelerinizdeki rakamlar
değerlendirme komitesi tarafından kontrol edilmektedir. Paylaşacağınız tüm bilgiler 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca korunacaktır.

*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. Hisselerinin yüzde 51’inden fazlası halka açık başka bir şirkete ya da bir kamu şirketine ait olan şirketlerin başvuruları geçerli sayılmaz. Kar amacı gütmeyen 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 geçerli sayılmaz; bir holdingin çatısı altındaki şirketler başvurabilir. Ortakları arasında Türkiye dışındaki ülkelerin vatandaşları (gerçek ve tüzel kişiler) olan şirketler başvurabilir.

Webinar ve Türkiye100 Programı ile ilgili iletişim: turkiye100@turkiye100.org, kobi@tobb.org.tr, 0312 292 55 86, 0312 218 21 86

