
 

Ekim Ayında Kurulan Şirket Sayısı Geçen Yılın Aynı Ayına Göre 

Yaklaşık  %25 Oranında Arttı 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ekim ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket 

istatistiklerini açıkladı.  

Buna göre, ekimde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,42 artarak 4 bin 

325 oldu. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 1,01 azaldı ve 882 olarak gerçekleşti.  

Ekimde kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 15,63, kooperatif sayısında yüzde 

10 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 18,44 azaldı. Kapanan şirketler bir önceki aya 

göre yüzde 0,34, kooperatifler yüzde 3,45 ve gerçek kişi ticari işletmeleri yüzde 33,22 arttı. 

Böylece ekimde 4 bin 325 şirket kuruldu, 882 şirket kapandı.  

Ekimde geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 24,42, kooperatif sayısı yüzde 

26,32 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,12 azaldı. Bu dönemde 

kapanan şirket sayısı, 2013'ün aynı ayına göre yüzde 1,01 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 

8,40 azalırken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 27,71 arttı.  

Bu yılın 10 ayında, kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,49, 

kooperatif sayısı yüzde 8,59 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 21,88 artış kaydetti. Aynı 

dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 11,29, kapanan kooperatif sayısı yüzde 5,44 

azalırken ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,39 arttı.  

 

Iğdır'da şirket kurulmadı  

Ekimde kurulan toplam 4 bin 397 şirket ve kooperatifin yüzde 78,87'si limited şirket, yüzde 

19,49'u anonim şirket, yüzde 1,64'ü ise kooperatiflerden oluştu. Şirket ve kooperatiflerin 

yüzde 38,80'i İstanbul, yüzde 10,46'sı Ankara, yüzde 5,50'si İzmir'de kuruldu.  

 

Yabancı ortak sermayeli şirketler  

Ekimde kurulan 393 yabancı ortak sermayeli şirketin 115'i Suriye, 23'ü Irak, 20'si de Alman 

ortaklı oldu.  



 

Yılın 10 ayında 3 bin 862 yabancı ortak sermayeli şirket kurulurken, bunların bin 4'ü Suriye, 

259'u Almanya ve 225'i Irak ortaklı şirketler oluşturdu.  

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketin 622'si anonim, 3 bin 240'ı limited şirket olurken, bu 

şirketlerin 1.417'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 

615'i imalat ve 402'si inşaat sektöründe yer aldı.  

Yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının ortak olduğu şirket sayısı ise 426 olarak kayıtlara 

geçti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAK: Dünya Gazetesi 


