
SORULAR
ŞİRKET BİLGİLERİ

1. Ticaret Sicil Numarası 
2. Bağlı bulunduğunuz Ticaret Sicil Müdürlüğü 
3. Şirket Unvanı
4. Kuruluş Yılı
5. Şirketin Gelir Elde Etmeye Başladığı Tarih
6. Adres
7. Şehir
8. Şirket web sitesi

GENEL BİLGİLER

9. Şirketinizin kaç kurucusu var?
10. Şirket kurucularının tümü aynı ailenin üyeleri mi?
11. Şirketinizin üst düzey yönetim kadrosunda kurucular dışında profesyoneller bulunuyor mu?
12. Şirketinizi en iyi tanımlayan faaliyet kolunu seçiniz 
13. İhracat yapıyor musunuz?
14. En çok ihracat yaptığınız ülkeleri seçiniz 
15. Hedef Pazarlar (5 ÜLKE )
16. İşletmeniz son üç yılda ulusal veya uluslararası kaynakların sağladığı herhangi bir 
sübvansiyondan (teşvikten/destekten) yararlandı mı? 
17. Lütfen yararlandığınız sübvansiyonu (teşvik/destek) belirtiniz.
18. COVID-19 sürecinde uzaktan çalışma şeklini iş yerinizin çalışma şekline entegre edebildiniz mi?
19. COVID-19 Sürecinde işyerinizde kısa çalışma ödeneğinden yararlandınız mı? 
20. COVID-19 sürecinde herhangi bir kamusal destekten yararlandınız mı? 

FİNANSAL BİLGİLER

21. Yılsonu itibariyle brüt satış tutarlarınızı giriniz
22. Sermaye Dağılımı
23. COVID-19 sürecinde ilave finansman desteğine ihtiyaç duydunuz mu?
24. Önümüzdeki 1 yıl için finansman arayışınız var mı?
25. Önümüzdeki 1 yıl içerisinde finansman arıyorsanız, ihtiyaç duyduğunuz yaklaşık miktarı seçiniz
26. İlave finansmanı ne için kullanacaksınız?
27. Aradığınız miktarda finansman bulabilir ve planladığınız yatırımları yapabilirseniz, bu yatırım ile 
kaç kişilik yeni istihdam imkanı yaratmayı planlıyorsunuz?
28. 2020 yılının sonunda şirketinizin cirosu (brüt satış geliri) 2019 yılına kıyasla ne yönde değişti?
29. 2021 yılının sonunda şirketinizin cirosunun (brüt satış gelirinin) 2020 yılına kıyasla ne yönde 
değişmesini bekliyorsunuz?



ŞİRKET ÜST YÖNETİMİ HAKKINDA BİLGİLER
(Bu alanda yazılacak kişi, şirkette imza yetkisi bulunan kurucu, CEO veya YK Başkanı olmalıdır. )

30. Şirketteki En Yetkili Kişinin Unvanı
31. Adı Soyadı 
32. Doğum Tarihi
33. Cinsiyet
34. Cep Telefonu / İş Telefonu
35. E-Posta
36. Eğitim Durumu
37. En son derecesini aldığı üniversite
38. Şirketinizin kurucusu ilk şirketini kurduğunda kaç yaşındaydı?
39. Şirketinizin kurucusu bu şirket dışında kaç şirket kurdu? 

ÇALIŞANLARINIZ HAKKINDA

40. Aşağıdaki yılların SONUNDA kaç tane çalışanınız vardı?
41. Kadın çalışanların sayısı
42. Mevcut çalışan sayısınız 2019:
43. 2021 yılı için ilave istihdam imkanı yaratmayı planlıyor musunuz? 
44. İlave kaç kişi istihdam yaratmayı planlıyorsunuz?
45. Üniversite ve üstü seviyede eğitime sahip çalışanların toplam çalışanlar içinde payı yüzde kaçtır?
46. Çalışanlarınızın kendilerini geliştirebilmeleri için kurum içi veya kurum dışı eğitim 
faaliyetlerinden yararlanmalarını sağlıyor musunuz?
47. Ne gibi eğitimler olduğunu belirtiniz. 
48. Çalışanlarınızın kendi şirketlerini kurmasına yardımcı oldunuz mu?
49. Çalışanlarınızın iş kurmasına nasıl yardım ettiniz veya ediyorsunuz?

YEŞİL İŞLER

50. Aşağıdaki yeşil uygulamalardan hangilerini şirketinizde uyguluyorsunuz?

DİJİTAL UYGULAMALAR

51. Şirketiniz internet sitesi/sosyal medya hesaplarından hangisine / hangilerine sahip? 
52. Bilişim teknolojilerini hangi amaçla/ amaçlarla kullanıyorsunuz? 
53. Dijital platformlar (e-ticaret) üzerinden satışınız bulunuyor mu?
54. COVID-19 sürecinde, işyerinizde dijital platformlar (e-ticaret) üzerinden gerçekleştirilen 
satışlarınızın payı ne yönde değişti?
55. Dijital pazarlama faaliyetlerinizi hangi kanal üzerinden gerçekleştiriyorsunuz? 



İLETİŞİM SORUMLUSU
(Bu alanda yazılacak kişi, başvuru ile ilgili konularda Türkiye 100 ekibi tarafından iletişime 
geçilecek firma çalışanı olmalıdır.)

56. Ad Soyad
57. Unvanı
58. Cep Telefonu 
59. E-posta adresi

DİĞER

60. TOBB Türkiye 100 Programına girmenin şirketinize nasıl bir fayda sağlayacağını 
düşünüyorsunuz? 
61. Türkiye 100 2021 Programına hangi kurumdan kanaldan duyarak başvuru yaptınız?


