
2016 yılı Mart ayı 'Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri 

Kurulan şirket sayısı, 2016 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 11,59 artarken, kapanan şirket sayısı yüzde 

9,35 azaldı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2016 yılı Mart ayı ’Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistiklerini açıkladı. 

Buna göre; 2016 Mart ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 11,59 artış oldu. Kurulan şirket 

sayısında bir önceki aya göre yüzde 11,59, kooperatif sayısında yüzde 37,50 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında 

yüzde 5,24 artış oldu. 

Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,35, kapanan kooperatif sayısı yüzde 16,28 ve kapanan gerçek kişi 

ticari işletme sayısı yüzde 18,35 azaldı. Kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,77 azalış oldu. 

2016 yılı Mart ayında, 2015 yılı Mart ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 17,38 artış olurken, kurulan 

kooperatif sayısında yüzde 15,38 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 6,44 azalma oldu. 

2016 yılı Mart ayında kapanan şirket sayısı, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 21,77 ve kapanan kooperatif sayısı 

yüzde 24,21 azalırken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,41 arttı. 2016 yılı ilk üç ayında kurulan 

şirket sayısı, 2015 yılının aynı dönemine göre yüzde 13,35 arttı. 2016 yılının ilk üç ayında, geçen yılın aynı 

dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 13,35 artarken, kooperatif sayısı yüzde 25,70 ve gerçek kişi ticari 

işletmesi sayısı yüzde 11,32 oranında azalmıştır. 

 Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 21,68, kooperatif sayısı yüzde 12,11 ve gerçek kişi ticari işletme 

sayısı yüzde 4,09 azalmıştır. 

2016 yılı Mart ayında kurulan toplam 7 bin 117 şirket ve kooperatifin yüzde 80,20’ı limited şirket, yüzde 18,56’sı 

anonim şirket, yüzde 1,24’ü ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,68’i İstanbul, yüzde 

11,25’i Ankara, yüzde 6,04’ü İzmir’de kuruldu. Bu ay şirket kuruluşu gerçekleşmeyen ilimiz bulunmadı. 

2016 Mart ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 11,02 oranında arttı. 2016 

yılı ilk üç ayında toplam 20 bin 374 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 16 bin 420 limited 

şirket, toplam sermayenin yüzde 46,56’sını, 3 bin 739 anonim şirket ise yüzde 53,42’sini oluşturdu. Mart ayında 

kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Şubat ayına göre yüzde 11,02 oranında arttı. 

2016 Mart ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; bin 965’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların 

ve motosikletlerin onarımı, bin 352’si inşaat, 934’ü imalat sektöründe oldu. 2016 Mart ayında kurulan gerçek kişi 

ticari işletmelerinin; bin 256’sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 244’ü 

inşaat, 416’sı imalat sektöründe oldu. 

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 261’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin 

onarımı, 134’ü inşaat, 112’si imalat sektöründe oldu. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 809’u toptan ve 

perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 223’ü inşaat, 157’si imalat sektöründe oldu. 

2016 Mart ayında kurulan 88 kooperatifin 34’ü konut yapı kooperatifi, 14’ü tarımsal kalkınma kooperatifi, 8’i toplu 

işyeri yapı kooperatifi olarak kuruldu. 2016 yılının ilk üç ayında kurulan 211 kooperatifin 85’i konut yapı 

kooperatifi, 32’si tarımsal kalkınma kooperatifi, 16’sı sulama kooperatifi olarak kuruldu. 

2016 Mart ayında 453 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. 2016 Mart ayında kurulan 453 yabancı ortak 

sermayeli şirketin 174’ü Suriye, 30’u Irak, 23’ü Alman ortaklı olarak kurulmuştur. 

2016 yılı ilk üç ayında; kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı bin 369’dur. Bu şirketlerin 589’u Suriye, 95’i 

Irak, 87’si Alman ortaklı oldu. Kurulan bin 369 yabancı ortak sermayeli şirketin 174’ü anonim, bin 195’i limited 

şirket oldu. Bu şirketlerin 548’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 168’i 

inşaat ve 153’ü imalat sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 

87,25’i yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu. 
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