En Fazla Şirket Kurulan İlk 10 İl

KURULAN VE KAPANAN ȘİRKET İSTATİSTİKLERİ / AĞUSTOS / 2022

2022’nin ilk 8 ayında kurulan șirket sayısı,
geçen yılın aynı dönemine göre %23,3 arttı.
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En Fazla Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Kurulan İlk 10 İl

Ağustos 2022’de şirket ve kooperatiﬂerin 4.257’si ticaret,
1.824’ü imalat ve 1.436’sı inşaat sektöründe kurulmuştur.
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Ağustos 2022’de Kurulan Şirketler
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Ağustos 2022’de Kurulan Anonim Şirketler

Ağustos 2022’de kurulan gerçek kişi ticari işletmeler;
Ağustos 2022’de kurulan
şirket sayısı Ağustos 2021’e
göre %38,5,
Temmuz 2022’ye göre
%46,1 artmıştır.
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Ağustos 2022’de kurulan
kooperatif sayısı
Ağustos 2021’e göre %96,9,
Temmuz 2022’ye
göre %56,2 artmıştır.

Ağustos 2022’de kurulan
gerçek kişi ticari işletmesi
sayısı Ağustos 2021’e göre
%13,9, Temmuz 2022’ye
göre %38 artmıştır.

Ocak
2021’de
Kapanan
İşletmeler
Ağustos
2022’de
Kapanan
Şirketler

Bilgisayar programlama
faaliyetleri

İkamet amaçlı olan
veya ikamet amaçlı olmayan
binaların inşaatı

Belirli bir mala tahsis
edilmemiş mağazalardaki
toptan ticaret

İnşaat
sektörü

Toptan ve perakende ticaret
motorlu taşıtların ve motosikletlerin
onarımı sektörü

İşletme ve diğer idari
danışmanlık faaliyetleri

Oteller ve benzer
konaklama yerleri

Gayrimenkul
acenteleri

Mühendislik faaliyetleri ve
ilgili teknik danışmanlık

İmalat
faaliyetleri sektörü

Elektrik enerjisi
üretimi

Lokantalar ve seyyar
yemek hizmeti faaliyetleri

Posta yoluyla veya internet
üzerinden yapılan
perakende ticaret

Ağustos 2022’de Kurulan Limited Şirketler

Ağustos 2022’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı,
bir önceki aya göre %99 oranında arttı.

2022 Yılı Toplam
2022 Yılında Kurulan
Şirket ve Kooperatif

Ağustos 2022’de kapanan
şirket sayısı Ağustos 2021’e
göre %29, Temmuz
2022’ye göre %8 artmıştır.

Ağustos 2022’de kapanan
kooperatif sayısı
Ağustos 2021’e göre
%37,7, Temmuz 2022’ye
göre %6,6 azalmıştır.

Ağustos 2022’de kapanan
gerçek kişi ticari işletmesi
sayısı Ağustos 2021’e
göre %11,6, Temmuz
2022’ye göre %9,7 artmıştır.

Ağustos 2022’de kurulan toplam 12.382 şirket
ve kooperatiﬁn %86,4’ü limited şirket,
%12,1’i anonim şirket, %1,5’i ise kooperatiftir.

Ağustos 2022

İkamet amaçlı olan veya
ikamet amaçlı olmayan
binaların inşaatı

Belirli bir mala tahsis
edilmemiş mağazalardaki
toptan ticaret

Lokantalar ve seyyar
yemek hizmeti faaliyetleri

Posta yoluyla veya internet
üzerinden yapılan
perakende ticaret

Gayrimenkul
acenteleri

Toplam Sermayenin
%30,9’unu
Oluşturmaktadır.

Bilgisayar programlama
faaliyetleri

Toplam Sermayenin
%68,7’sini
Oluşturmaktadır.

Ağaç, inşaat malzemesi ve
sıhhi teçhizat toptan
ticareti

Karayolu ile
yük taşımacılığı

İşletme ve diğer idari
danışmanlık faaliyetleri

Otomobillerin ve haﬁf
mototlu kara taşıtlarının
ticareti

Ağustos 2022’de Kurulan Gerçek Kişi Ticari İşletmeleri

Ağustos 2022’de, 1.943 yabancı ortak sermayeli şirket kurulmuştur.

%1,5
Kooperatif
%12,1
Anonim Şirket

İkamet amaçlı olan veya
ikamet amaçlı olmayan
binaların inşaatı

Posta yoluyla veya internet
üzerinden yapılan
perakende ticaret

Gayrimenkul
acenteleri

Belirli bir mala tahsis edilmiş
mağazalarda eczacılık
ürünlerinin perakende ticareti

Lokantalar ve seyyar
yemek hizmeti
faaliyetleri

%86,4
Limited Şirket
Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin
toplam sermayelerinin %81,1’i yabancı
sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.
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Ayrıntılı tablo ve grafiklere www.tobb.org.tr/resmi-istatistik adresinden erișebilirsiniz.

*Sermaye uyruğa göre belirlenmektedir. Türkiye
olarak görünenler, yurt dışında yaşayan
Türk vatandaşlarını temsil etmektedir.
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Belirli bir mala tahsis edilmemiş
mağazalardaki toptan ticaret

Mühendislik faaliyetleri
ve ilgili teknik danışmanlık

Otomobillerin ve haﬁf
mototlu kara taşıtlarının
ticareti

Diğer dış giyim eşyaları
imalatı

Giysi ve ayakkabı
toptan ticareti

