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Sayı : E-34221550-050.99-4676 Tarih:           05.05.2022
Konu : 100 Yıllık İşletmeler

TÜM ODA VE BORSALARA
(Genel Sekreterlik)

Türkiye 100 Katılımcıları, Türkiye Sektör Meclis Üyeleri, Kadın ve Genç Girişimciler Kurul Üyeleri, OSBÜK

Birliğimiz, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğinde, ülkemizin farklı coğrafyalarında faaliyet göstermeye devam eden iş 
dünyasının uzun ömürlü şirketlerinin tarihsel birikimlerini ortaya koymayı ve Cumhuriyetimizin ilanının 100. 
yılı yaklaşırken Cumhuriyetimizin kazanımlarını ve Türkiye'de özel sektörün çok boyutlu zengin tarihini, 
tanıklık etmiş işletmelerimizin gözünden belgelemek amacıyla "100 Yıllık İşletmeler – Türk İş Dünyasının 
Asırlık Çınarları" projesi başlatılmıştır.

Bu proje ile Cumhuriyetin iktisadi ve sosyal kazanımlarının özel sektörün faaliyetlerine nasıl yansıdığı 
araştırılacak; işletmelerimizin yıllar içinde deneyimlediği fırsat ve zorluklar ışığında bölgesel ve sektörel 
gelişmeler incelenecek ve kentlerimizin kalkınmasındaki katkıları tespit edilecektir.
 
Bu amaçla, projenin ilk aşamasında üç ayrı veri ve bilgi derleme çalışması planlanmaktadır:
- Birincisi, Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren izlenen kalkınma politikaları kapsamında eğitim, ulaştırma, 
altyapı ve benzeri alanlarda yapılan kamu yatırımlarının Türkiye'nin farklı illerinde özel sektör faaliyetlerine 
etkisini tespit etmek amacıyla istatistiki-biyografik-tarihi kaynaklar taranacak ve dokümante edilecektir.
- İkincisi, her şehrimizde ulaştığımız uzun ömürlü işletmelerin envanteri oluşturulacak, bu işletmeler ile 
mülakatlar yapılarak özel sektörün tarihsel birikimini açığa çıkaracak ‘sözlü tarih' çalışmasının ilk adımı 
atılacaktır.
- Üçüncüsü, 1923'ten günümüze Oda ve Borsaların kuruluşu, faaliyeti ve üyelerinin sayısındaki genel 
görünümle ilgili veriler derlenecektir.

Bu kapsamda uzun ömürlü işletmelerin envanterini oluşturmak ve 1923 veya öncesinde kurulduğu bilinen ve 
faaliyetine devam eden (resmi kuruluş tarihi daha geç olanlar, yıllar içinde sektör veya şehir değişiklikleri 
yapılmış olanlar dâhil) işletmelerin bildirilmesi amacıyla https://form.jotform.com/221004172646951 
adresinde "100 Yıllık İşletmeler Bildirim Formu" hazırlanmıştır.
Bilgilerinizi ve
- Bölgenizde bulunan 100 Yıllık İşletmeleri ilgili forma girmenizi,
-Projeyi duyurarak bölgenizde bulunan kişilerin formu kullanarak bildikleri 100 Yıllık İşletmeleri 
bildirmelerini sağlamanızı rica ederim.

Saygılarımla,

e-imza
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

EK: 100 Yıllık İşletmeler Duyurusu (1 sayfa)



  
 

 

 

Türk İş Dünyasının Asırlık Çınarları 

100 Yıllık İşletmeler 
 

Cumhuriyetimizin 100. yılını karşılamak üzere tarihe tanıklık etmiş 
asırlık işletmelerimizi arıyoruz. 

 
Siz de bildiğiniz, 1923 yılı ve öncesinde kurulmuş işletmeleri 

https://form.jotform.com/221004172646951  
adresinde yer alan formu kullanarak bize bildirebilirsiniz. 

 
 
 
Detaylı bilgi:  
Birliğimiz, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğinde, ülkemizin farklı coğrafyalarında faaliyet göstermeye 
devam eden iş dünyasının uzun ömürlü şirketlerinin tarihsel birikimlerini ortaya koymayı ve 
Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılı yaklaşırken Cumhuriyetimizin kazanımlarını ve Türkiye’de 
özel sektörün çok boyutlu zengin tarihini, tanıklık etmiş işletmelerimizin gözünden belgelemek 
amacıyla “100 Yıllık İşletmeler – Türk İş Dünyasının Asırlık Çınarları” projesi başlatılmıştır. 
Bu proje ile Cumhuriyetin iktisadi ve sosyal kazanımlarının özel sektörün faaliyetlerine nasıl 
yansıdığı araştırılacak; işletmelerimizin yıllar içinde deneyimlediği fırsat ve zorluklar ışığında 
bölgesel ve sektörel gelişmeler incelenecek ve kentlerimizin kalkınmasındaki katkıları tespit 
edilecektir. 
Bu kapsamda uzun ömürlü işletmelerin envanterini oluşturmak ve 1923 veya öncesinde 
kurulduğu bilinen ve faaliyetine devam eden (resmi kuruluş tarihi daha geç olanlar, yıllar içinde 
sektör veya şehir değişiklikleri yapılmış olanlar dâhil) işletmelerin bildirilmesi amacıyla 
https://form.jotform.com/221004172646951 adresinde “100 Yıllık İşletmeler Bildirim Formu” 
hazırlanmıştır. 
Siz de bildiğiniz, 1923 yılı ve öncesinde kurulmuş işletmeleri 
https://form.jotform.com/221004172646951 adresinde yer alan formu kullanarak bize 
bildirebilirsiniz. 
 
İletişim: kobi@tobb.org.tr, 0312 218 24 54 


