
Kurulan ve kapanan şirket istatistikleri 

2016 Nisan ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 17,71 azalış oldu. Kapanan 

şirket sayısında ise bir önceki aya göre yüzde 12,85 azalma gerçekleşti.  

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

İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 17,71, kooperatif 

sayısında yüzde 13,64 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 9,25 azalış oldu. Kapanan şirket 

sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,85 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 26,65 

azalırken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 2,78 arttı.  

 

Kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,98 azalış oldu. 2016 yılı Nisan ayında, 

2015 yılı Nisan ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 2,41, kurulan kooperatif sayısında yüzde 

20,00 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 12,75 azalma oldu. 2016 yılı Nisan 

ayında kapanan şirket sayısı, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 30,98, kapanan kooperatif sayısı yüzde 

24,49 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,93 azaldı. 2016 yılı ilk dört ayında kurulan 

şirket sayısı, 2015 yılının aynı dönemine göre yüzde 9,41 arttı. 2 016 yılının ilk dört ayında, geçen yılın 

aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 9,41 artarken, kooperatif sayısı yüzde 24,27 ve gerçek 

kişi ticari işletmesi sayısı yüzde 11,64 oranında azaldı. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 

23,26, kooperatif sayısı yüzde 14,21 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 5,25 azaldı.  

 

2016 Nisan ayında Çankırı, Hakkâri ve Bayburt illerinde şirket kuruluşu gerçekleşti. 2016 yılı Nisan 

ayında kurulan toplam 5 bin 860 şirket ve kooperatifin yüzde 79,54’ü li mited şirket, yüzde 19,15’i 

anonim şirket, yüzde 1,30’u ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,92’si İstanbul, yüzde 

12,24’ü Ankara, yüzde 6,54’ü İzmir’de kurulmuştur. Bu ay Çankırı, Hakkâri ve Bayburt illerinde şirket 

kuruluşu gerçekleşti. 2016 yılının ilk dört ayında Çankırı’da 29 şirket kurulmuş 1 şirket kapanmış, 

Hakkâri’de 4 şirket kurulmuş hiç şirket kapanmamış, Bayburt’ta ise 8 şirket kurulmuş, 2 şirket kapandı.  

 

2016 Nisan ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki  aya göre yüzde 7,50 oranında 

azaldı. 2016 yılı ilk dört ayında toplam 26 bin 234 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde 

kurulan toplam 21 bin 81 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 46,37’sini, 4 bin 861 anonim şirket 

ise yüzde 53,62’sini oluşturdu. Nisan ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Mart ayına göre 

yüzde 7,50 oranında azaldı. 2016 Nisan ayında bin 573 şirket ve kooperatif ticaret sektöründe, bin 135 

gerçek kişi inşaat sektöründe kuruldu. 2016 Nisan ayında kurulan toplam şirk et ve kooperatiflerin; bin 

573’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 140’ı inşaat, 784’ü 

imalat sektöründe oldu. 2016 Nisan ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; bin 135’i inşaat, bin 

129’u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 400’ü imalat 

sektöründedir. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 225’i toptan ve perakende ticaret, motorlu 

taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 123’ü inşaat, 93’ü imalat sektöründedir . Bu ay kapanan gerçek kişi 

ticari işletmelerinin 578’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 

157’si inşaat, 129’u imalat sektöründe oldu.  



2016 Nisan ayında kurulan 76 Kooperatifin 37’si Konut Yapı Kooperatifi oldu. 20 16 Nisan ayında 

kurulan 76 Kooperatifin 37’si Konut Yapı Kooperatifi, 12’si Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 10’u 

Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kurulmuştur. 2016 yılının ilk dört ayında kurulan 287 

kooperatifin 122’si Konut Yapı Kooperatifi, 44’ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 23’ü Motorlu 

Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kuruldu.  

 

2016 Nisan ayında 403 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. 2016 Nisan ayında kurulan 403 

yabancı ortak sermayeli şirketin 155’i Suriye, 29’u İran, 26’sı Alman ortaklı  olarak kuruldu. 2016 yılı 

ilk dört ayında; Kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 1.772’dir. Bu şirketlerin 744’ü Suriye, 

114’ü Irak, 113’ü Alman ortaklıdır. Kurulan 1.772 yabancı ortak sermayeli şirketin 232’si anonim, 

1.540’ı limited şirkettir. Bu şirketlerin 714’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve 

motosikletlerin onarımı, 207’si imalat ve 203’ü inşaat sektöründe kurulmuştur. Kurulan yabancı ortak 

sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 89,66’sı yabancı sermayeli ortak p ayını oluşturdu.  

 


