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TOBB Baş kanı M. Rifat Hisarcı klı oğlu: "Türkiye'nin en h ı zlı büyüyen 100 ş irketini arı yoruz".
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafı ndan Türkiye Ekonomi Politikaları Ara şt ı rma
Vakfı 'nı n (TEPAV) destekleriyle gerçekleş tirilen "Türkiye 100" yanş ması n ı n bu yı l beşincisi
başlı yor.
Anadolu'nun her tarafı nda doğru fı rsatları gören, inovasyon yapan ve istihdam sağ layan
binlerce giriş imci var. Türkiye 100 yarış ması ile bu girişimci şirketleri kamuoyunda tan ı n ı r hale
getiriyoruz. Başarı l ı girişimcilerimizin sadece Türkiye'de değil dünyada da önünü açı yoruz.
Türkiye'nin en hı zlı büyüyen 100 ş irketi, küresel piyasada görünürlüklerini art ı rma ve
uluslararası bağlantı ları n ı kuvvetlendirme imkan ı bulacaklar.
Türkiye'nin zenginleş mesinin yolu, daha fazla giriş imci çı kartması na ve h ı zlı büyüyen şirket
sayı sı nı n artması ndan geçiyor.
Giriş imciliğ in ülkemizde daha çok desteklenmesi ve takdir edilmesi gerekiyor. Ba şarı l ı
insanları n vitrine çı karı lması na ve rol model olarak gençlerimize örnek olmalar ı na ihtiyacı m ı z
var. Zira Türkiye'nin zenginleş mesinin yolu, daha fazla giriş imci çı kartması na ve hı zlı büyüyen
şirket sayı sı nı n artması ndan geçiyor. Amerika'da çocuklara büyüyünce kim olmak istediklerini
sordukları nda, Steve Jobs veya Mark Zuckerberg gibi isimler öne çı kı yor. Ama Türkiye'deki
çocukları m ı z ünlü bir giriş imci olmayı amaçlamı yor. Hatta hayal bile etmiyor. Çünkü ne yaz ı k ki
çocukları m ı za böyle bir vizyon verernemiş iz. Biz maalesef çocukları mı zı memur yapmak için
uğra şı yoruz. Herkes garanti işe bakı yor. Kimse risk almak istemiyor. İşte bu algı yı değiştirmek
zorundayı z. Gençlerimizi ve kadı nları mı zı giriş imciliğe yönlendirmek zorundayı z.
Öte yandan bizim 1,5 milyon giriş imcimiz 15 milyon kayı tlı istihdam sağl ı yor. Yani Türkiye'deki
her bir girişimci ortalama 10 istihdam sağl ı yor. Ülkemizde her yı l 1 milyon gencimiz çalış ma
hayatı na katı lı yor. işsizliğin panzehiri giriş imciliktir. Hem işsizlerin sayı sı nı azaltmak hem de
çalış maya hayatı na girenlerin istihdam edilmelerini artı rmak için girişimci sayı sı n ı artı rmaktan
daha öncelikli bir işimiz yok.
İşte tüm bu amaçlarla 2007 yı l ı nda TOBB Kad ı n Girişimciler Kurulunu, 2009 yı l ı nda da TOBB
Genç Giriş imciler Kurulunu kurduk. Bu kurulları m ı z, kı sa zamanda 81 ilde Türkiye'nin en büyük
giriş imcilik networkünü oluşturdular. 15 bin kadı n ve genç girişimcimiz ile girişimciliği
Türkiye'nin gündeminde tutmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Turkcell, Vofadone, Google,
Facebook, Coca Cola gibi ş irketlerle yeni giriş imciler oluşturmak için ortak projeler
yürütüyoruz. Türkiye 100 ş irketleri de, kamuoyunda girişimciliğin daha görünür olması nı ve
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olacaklar. Ülkemiz için daha fazla giriş imci yetiş mesinin önünü açacaklar.
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Buradan ülkemizdeki tüm girişimcilerimize sesleniyorum: "Şirketiniz 2015-2017 döneminde
hı zlı büyüdüyseniz, yüzünüzü dünyaya dönmek, yeni pazarlara açı lmak istiyorsanı z; gelin
Türkiye 100'e başvurun. Dünyanı n yı ldı zları arası ndaki yerinizi alı n".
Başvuru Kriterleri ve Ödüller
Bu yı l beşincisini düzenleyeceğimiz ve şirketlerin 2015-2017 dönemindeki yı llı k ortalama satış
gelirlerinin büyüme hı zı dikkate alacağımı z Türkiye 100 yarışması ile başarı lı şirketlere ulusal
ve uluslararası düzeyde görünürlük kazandı rmak ve bu şirketlerin küresel bağlantı ları nı
kuvvetlendirmeyi amaçlı yoruz. Yarışma ile ayrı ca Türkiye 100 şirketlerinin başarı öykülerinin
genç nesillere ilham kaynağı olması ve onları girişimci olmaya teşvik etmeyi amaçlı yoruz.
Türkiye 100 başvuru koşulları aşağı daki gibidir.
- 31 Aralı k 2014 ve öncesinde kurulan,
- 2015 yı lı nda en az 500 bin TL satış gelirine sahip,
- 2017 yı lı nda en az 1,5 milyon TL satış gelirine sahip,
- 2015-2017 döneminde satış gelirlerini en az yüzde 10 oranı nda arttı ran şirketlerin,
başvuruları nı bekliyoruz.

Ayrı ca;
- Kamu ortaklığı ve/veya halka açı k o► an şirketlerin başvuruları geçerli sayı lmaz.
- Yurtdışı merkezli bir şirketin Türkiye şubesinin başvurusu geçerli sayı lmaz.
- Başvuracak şirketlerin merkezlerinin Türkiye'de bulunması gereklidir.
- Ortakları arası nda Türkiye dışındaki ülkelerin vatandaşları olan şirketler de başvurabilir.
- Hisselerinin yüzde 51'inden fazlası halka açı k başka bir şirkete ya da bir kamu şirketine ait
olan şirketlerin başvuruları geçerli sayı lmaz.
- Kar amacı gütmeyen şirketlerin başvuruları geçerli sayı lmaz.
- Holdinglerin başvuruları geçerli sayı lmaz; bir holdingin çatı sı altı ndaki şirketler başvurabilir.
- Franchise işletmelerinin başvuruları geçerli sayı lmaz.
- Otomobil galerileri, kuyumcular, dağı tı m şirketleri, döviz şirketleri, bankalar ve elektrik, gaz,
akaryakı t ve su sağlayı cı ları n başvuruları geçerli sayı lmaz.

Ba şvurular http://turkiye100.tobb.org.tr sitesinden ücretsiz olarak yapı labiliyor.
Son başvuru tarihi 31 Ocak 2019'dur.
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