
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2016 yılı Şubat ayı 'Kurulan ve Kapanan Şirket 

İstatistiklerini açıklayarak kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 7,83 azalış 

oluğunu belirtti. 

TOBB, kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 7,83 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında 
yüzde 18,04 azalış olurken, kooperatif sayısında yüzde 8,47 artış oldu. Kapanan şirket sayısı bir önceki 
aya göre yüzde 59,22, kapanan kooperatif sayısı yüzde 67,30 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı 
yüzde 24,79 azaldı Kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,90 azalış oldu. 

2016 yılı Şubat ayında, 2015 yılı Şubat ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 16,56 artış olurken, 
kurulan kooperatif sayısında yüzde 38,46 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 4,70'lik 
azalış gerçekleşti. 2016 yılı Şubat ayında kapanan şirket sayısı, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 21,90 
ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 5,49 azalırken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,58 
arttı. 2016 yılı ilk iki ayında kurulan şirket sayısı, 2015 yılının aynı dönemine göre yüzde 11,31 arttı. 

2016 yılının ilk iki ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 11,31 artarken, 
kooperatif sayısı yüzde 31,67 ve gerçek kişi ticari işletmesi sayısı yüzde 13,45 oranında azaldı. Aynı 
dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 21,65, kapanan kooperatif sayısı yüzde 9,11 ve kapanan 
gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8,31 azaldı. 

2016 yılı Şubat ayında kurulan toplam 6.364 şirket ve kooperatifin yüzde 79,53’ü limited şirket, yüzde 
19,42’si anonim şirket, yüzde 1,01’i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36,91’i İstanbul, yüzde 
11,72’si Ankara, yüzde 6,52’si İzmir’de kuruldu. Bu ay Hakkari ve Tunceli illerinde şirket kuruluşu 
gerçekleşmedi. 2016 yılı ilk iki ayında Hakkari ve Tunceli’de 2’şer şirket kurulmuş hiç şirket kapanmadı. 

2016 Şubat ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 39,51 oranında 
azaldı. 2016 yılı ilk iki ayında toplam 13 bin 258 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 
10 bin 713 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 42,66’sını, 2.418 anonim şirket ise yüzde 57,32’sini 
oluşturdu. Şubat ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ocak ayına göre yüzde 39,51 oranında 
azaldı. 

2016 Şubat ayında bin 813 şirket ve kooperatif ile bin 333 gerçek kişi ticari işletmesi, ticaret sektöründe 
kuruldu. 2016 Şubat ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; bin 813’ü toptan ve perakende ticaret, 
motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 172’si inşaat, 816’sı imalat sektöründe oldu. 

2016 Şubat ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; bin 333’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu 
taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 108’i inşaat, 403’ü imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan şirket 
ve kooperatiflerin; 291’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 168’i 
inşaat, 111’i imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin bin 6’sı toptan ve 
perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 307’si inşaat, 213’ü imalat sektöründe 
oldu. 

2016 Şubat ayında kurulan 64 kooperatifin 28’i konut yapı kooperatifi, 8’i tarımsal kalkınma kooperatifi, 
6’sı da sulama kooperatifi olarak kuruldu. 2016 yılı ilk iki ayında kurulan 123 kooperatifin 51’i konut yapı 
kooperatifi,18’i tarımsal kalkınma kooperatifi, 10’u da sulama kooperatifi olarak kuruldu. 2016 Şubat 
ayında kurulan 450 yabancı ortaklı şirketin 188’i Suriye, 34’ü Irak ve 28’i Alman ortaklı olarak kuruldu. 

2016 yılı ilk iki ayında; kurulan yabancı ortaklı şirket sayısı 916 oldu. Bu şirketlerin 415’i Suriye, 65’i Irak ve 
64’ü Alman ortaklı oldu. Kurulan 916 yabancı ortak sermayeli şirketin 117’si anonim, 799’u limited şirket 
oldu. Bu şirketlerin 363’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 110’u 
inşaat ve 98’i imalat sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin 
yüzde 85,46’sı yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu. 

 


