DUYURU

Türkiye’nin
en dinamik
şirketlerinden
biri misiniz?

TÜRKİYE
HIZLI BÜYÜYEN

ŞİMDİ
BAŞVURUN...

T
AllWorld Network,
TOBB öncülüğünde ve
TEPAV ortaklığında,
Türkiye’nin en hızlı
büyüyen şirketlerine
küresel ölçekte dikkat
çekmek için Türkiye
100 Projesi’ni başlattı.
Halka açık olmayan
ve hızlı büyüyen bir
şirkete sahipseniz
“Türkiye Hızlı Büyüyen
100” tam size göre.

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye’nin en
hızlı büyüyen şirketlerini açıklamak için harekete geçti. Harvard Üniversitesi İşletme Okulu profesörlerinden Michael
Porter’ın kurduğu AllWorld Network, TOBB öncülüğünde
ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde,
2010-2012 döneminde Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerine küresel ölçekte dikkat çekmek için Türkiye 100 Projesi’ni başlattı.
Proje kapsamında halka açık olmayan ve hızla büyüyen şirketlerin yarışma için başvuruları alınmaya başlandı. Başvuruların 30 Nisan
2013 tarihine kadar herhangi bir ücret ödemeden http://turkiye100.
org/ internet sayfasından yapıldığını belirten TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, “2023 hedeflerini yakalamak için şirketlerini hızla büyütebilen girişimcilere ihtiyacımız var. Her sektörde, Türkiye’nin bütün illerinde başarılı girişimcilerin olduğunu biliyoruz. Bu şirketlerden
dünyayı haberdar etmek istiyoruz. Bunun için Türkiye 100 Projesi’ni
başlattık. Geçen yıl 2008-2010 döneminde Türkiye’de büyüme hızı
en yüksek olan ilk 25 şirketi belirlemiştik. Türkiye 25’i başarıyla tamamladıktan sonra bu sefer de Türkiye 100’ü gerçekleştirmeye karar
verdik. Kazanan şirketler 2010 ve 2012 yılları arasında satış gelirlerindeki büyüme performansına göre sıralanacak. Değerlendirme kriteri,
satış gelirlerinin ilgili dönemdeki büyüme ortalaması olacak. Satışlarını en fazla artıran 100 şirket belirlenerek, en hızlı büyüyen şirket birinciliğe hak kazanacak”
bilgisini verdi.

ŞİRKETLER NE KAZANIYOR?
Yükselen ekonomilerdeki hızlı büyüyen şirketleri belirlemek üzere
yarışmalar düzenleyen AllWorld’ün amacı, başarılı şirketlerin görünürlüklerini artırarak, dünyanın dikkatini bu şirketlerin üzerine çekmek. AllWorld listelerinde yer alan şirketlerin potansiyel yatırımcılar,
yeni müşteriler ve tedarikçilerle buluşması kolaylaşıyor. Dolayısıyla
Türkiye 100 Projesi’yle kazanlar listesine girerek;
◆ Performansınızla binlerce şirket içinden öne çıkarak, yerel ve
uluslararası medyada yer alıp yeni müşteri, yatırım, yetenek ve fırsatlar edinin.
◆ Harvard Ünivesitesi’nde gerçekleştirilecek AllWord Liderlik
Zirvesi’ne katılın.
◆ Dünya çapında hızla büyüyen lider şirketlerle network ve iş ilişkileri geliştirin.
◆ En iyi fikirlerden haberdar olun ve dünyaca ünlü akademisyen,
yatırımcı ve girişimcilerle ortak bir iletişim ağının parçası olun.

HANGİ ŞİRKETLER BAŞVURU YAPABİLİYOR?

Türkiye 100 Projesi’ne katılabilmek için bağımsız olan, kâr etmeyi amaçlayan, halka açık
olmayan, kamu ortaklığı bulunmayan şirketlerin aşağıda belirtilen şartları sağlaması gerekiyor:
◆ En erken üç sene önce
kurulmuş ve 2012 yılında asgari
500 bin dolar ciroya ulaşmış olmak,
◆ 500 bin dolar ciro ve/veya
en erken üç sene önce kurulmuş
olma koşullarını sağlayamayan
şirketler “İzlenecek Yeni Şirketler”
kategorisinde yer almak üzere
başvurabiliyor,

◆ Holdinglerin konsolide
bilançolarıyla başvuruları kabul
edilmiyor. Ancak, bir holdinge
bağlı olarak faaliyet gösteren tekil
şirketler başvuru yapabiliyor,
◆ Başvuracak şirketler Türkiye
dışında kurulmuş olsalar dahi
faaliyetlerinin çoğunluğunu
Türkiye’de gerçekleştirmiş olmaları
koşulu aranıyor,

◆ Kâr amacı gütmeyen şirketler,
franchise işletmeleri, holdingler,
galeriler, bankalar ve elektrik, gaz
ve su gibi altyapı sağlayıcıların
başvuruları değerlerlendirmeye
alınmıyor,
◆ Hisselerinin %51’den fazlası
halka açık ya da kamuya ait olan
işletmeler kapsam dışında kalıyor.
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