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Sizi, Tr.lrkiye Odalar ve Borsalar Birlidi (TOBB) 6ncriluoi.lnde TEPAV ve AllWorld
Network igbirli!inde gergeklestirilen Tiirkive 100 prooramr'na bagvurmaya davet ediyoruz.

Ttirkiye 100 yansmastntn birincisi 2013 yrhnda dtizenlendi. Listede yer almak rizere ba5vuran
girketler igerisinden satrg gelirlerini en hrzh bi.iyutmeyi bagaran 1oo'u 5. izmir iktisat Kongresi
kapsamtnda dunyaya agrklandr. Bagarrl girketlerin temsilcileri ddrillerini T.C. Kalkrnma Ba-kanr

sayrn c-evdet Yrlmaz'dan aldrlar. ilk 1o'a giren sirketlerin yoneticilerina r.c. ll. cumhurbagkanr
Saytn Abdullah Gr..il tarafrndan kabul edildiler. TUrkiye 100 girketlerinin ABD pazarrna giriglerini

kolaylagtrrmak amaoyla, kazanan sirketlerden bir kilumr.iyle ABD'ye bir i9 gezisi duzen-ienmigtir.

Ba5anntz TOBB, TEPAV ve Allworld Network tarafrndan tescil edilsin

Ulusal ve uluslararasl gok sayrda yayrn organrnda grkacak haberler aracrl!r ile Sirketinizin
gortini.irlUgr.inr.i artU nn

G6riinUrlUltini.izij arthrarak yeni mUgteri, yatnm, yetenek ve ftrsatlara erigiminizi kolaylagbrrn

AllWorld'iin dUnyanrn ddrt bir tarafrndan hrzh bUyiiyen girketlerin yer aldr$r iletigim alrnrn pargasr
haline gelin

TOBB, TEPAV ve AllWorld organizasyonunda gergeklegtirilecek ve Allworld Harvard Zirvesi'ni de
kapsayacak ABD ig Gezisi programr,na kahhm hakkr elde edin

AllWorld Network'tin farkh tllkelerde dtizenledili etkinliklere katrlarak, bu i]lkelerdeki hrzlr bijyilyen
Sirketlerle i9 iligkileri geligtirme frrsatrnr yakalayrn

www.turkiyel00.tobb.oro.tr

'Trirkiye 100 Programr sayesinde baganlanmrzdan diinyayr haberdar etme gansrnr yakaladrk.
Listede yer almanrn hakh gururunu gahganlarrmrz ve ortaklanmrzla birlikte yagadrk,,,

Halit Develioilu, Reyettech, Genel Miidiir

Tiirkiye'nin en hrzh biiyiiyen girketlerinden biri misiniz?
Tfi rkiye 1O0'e bagvurun!

(www.turkiye lO0.tobb,org.tr)



'Tiirkiye 100- ABD ig Gezisi'ne kablarak ABD pazaflnrn sundulu frrsatlar hakkrnda en yetkili
kigilerden bllgiler aldrm. Aynr zamanda listedeki diler Sirketlerin yetkilileri ile i9 iliSkileri geligtirme

imk6nrnr yakaladrm."

Setdar Dafidelen, ETiY4 Kurucu Ortak ve Genet Miidiir Yatdtmast

"sirketimizin basanh bUyUme performansrnrn TOBB, TEPAV ve AllWorld Network taraflndan
tescillenmis olmasr bizleri gururlandrrdr. Bu sayede kazand(rmrz goriniirltik, iglerimize son derece

olumlu yansrdr."

Burak Hucuptan, ET|Y+ Kurucu Ortak ve Genel Miidiir Yardrmag

Sorulartntz iEin;

ipek.aydin@turkiye100.org adresinden ipek Aydrn ve
kobi@tobb.org.tr adresinden T0rkiye Odalar ve Borsalar Birlili ile iletigime gegebilirsiniz.


