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Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri ( 2019 Ağustos )

- Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı % 26,34 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %
25,96 kurulan kooperatif sayısı % 14,42 oranında azalmıştır. 

- Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında % 13,76 kapanan kooperatif sayısında % 51,06
kapanan gerçek kişi  ticari  işletme sayısında % 45,62 azalış  olmuştur. Kapanan kooperatif
sayısında geçen yılın aynı ayına göre % 47,73 oranında azalış oldu. 

- 2019 yılı Ağustos ayında, 2018 yılı Ağustos ayına göre kurulan şirket sayısı % 2,61 kurulan
kooperatif sayısı % 4,30 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı % 20,80 oranında azalmıştır.
2019 yılının ilk sekiz ayında kapanan kooperatif sayısı, 2018 yılının aynı dönemine göre %
18,62 oranında azaldı. 

- 2019 yılının ilk sekiz ayında 2018 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı % 5,59
oranında artmış  olup kapanan gerçek kişi  ticari  işletme sayısı  % 2,83 kapanan kooperatif
sayısında % 18,62 oranında azalış gözlenmiştir. 

-  2019 yılı  Ağustos ayında kurulan kooperatiflerin  sayısında bir  önceki aya göre % 14,42
oranında azalış oldu. 

Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri ( 2019 Temmuz ) 

- Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı % 57,00 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %
70,85 kurulan kooperatif sayısı % 82,46 oranında artmıştır. 

-  Bir  önceki  aya  göre  kapanan şirket  sayısında  % 56,07 kapanan kooperatif  sayısında  %
141,03  kapanan  gerçek  kişi  ticari  işletme  sayısında  %  86,54  artış  olmuştur.  Kapanan
kooperatif sayısında geçen yılın aynı ayına göre % 10,48 oranında azalış oldu. 

- 2019 yılı Temmuz ayında, 2018 yılı Temmuz ayına göre kurulan şirket sayısı % 5,88 kurulan
kooperatif sayısı % 40,54 oranında artmış olup kurulan gerçek kişi ticari  işletme sayısı %
10,59 oranında azalmıştır. 2019 yılının ilk yedi ayında kapanan kooperatif sayısı, 2018 yılının
aynı dönemine göre % 14,31 oranında azaldı. 

- 2019 yılının ilk yedi ayında 2018 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı % 4,79
kapanan gerçek kişi  ticari  işletme sayısı  % 5,62 oranında artmış  olup kapanan kooperatif
sayısında % 14,31 oranında azalış gözlenmiştir. 

- 2019 yılı Temmuz ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre %57,00 oranında
artış oldu.



Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri ( 2019 Haziran ) 

- Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı % 31,27 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %
36,83 kurulan kooperatif sayısı % 55,47 oranında azalmıştır.

- Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında % 18,34 kapanan kooperatif sayısında % 42,65
kapanan gerçek kişi  ticari  işletme sayısında % 18,30 azalış  olmuştur. Kapanan kooperatif
sayısında geçen yılın aynı ayına göre % 40,91 oranında azalış oldu. 

- 2019 yılı Haziran ayında, 2018 yılı Haziran ayına göre kurulan şirket sayısı % 16,87 kurulan
gerçek  kişi  ticari  işletme  sayısı  %  46,53  kurulan  kooperatif  sayısı  %  32,94  oranında
azalmıştır. 2019 yılının ilk altı ayında kapanan kooperatif sayısı, 2018 yılının aynı dönemine
göre % 15,13 oranında azaldı. 

- 2019 yılının ilk altı ayında 2018 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı % 1,77
kapanan gerçek kişi  ticari  işletme sayısı  % 9,75 oranında artmış  olup kapanan kooperatif
sayısında % 15,13 oranında azalış gözlenmiştir. 

- 2019 yılı Haziran ayında kapanan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre % 18,34 oranında
azalış oldu. 

Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri ( 2019 Mayıs )

- Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı % 0,34 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %
1,97 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı % 33,33 oranında artmıştır.

- Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %20,94 kapanan kooperatif sayısında % 36,00
oranında  artış  olup,  kapanan  gerçek  kişi  ticari  işletme  sayısında  % 5,85  azalış  olmuştur.
Kapanan kooperatif sayısında geçen yılın aynı ayına göre % 7,94 oranında artış oldu. 

- 2019 yılı Mayıs ayında, 2018 yılı Mayıs ayına göre kurulan şirket sayısı % 18,56 kurulan
gerçek kişi ticari işletme sayısı % 49,72 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı %
19,63 oranında artmıştır. 2019 yılının ilk beş ayında kapanan kooperatif sayısı, 2018 yılının
aynı dönemine göre % 11,11 oranında azaldı. 

- 2019 yılının ilk beş ayında 2018 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı % 1,37
kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı % 14,05 oranında artmış olup kapanan kooperatif
sayısında % 11,11 oranında azalış gözlenmiştir. 

- 2019 yılı Mayıs ayında kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre % 33,33 artış
oldu. 



Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri (2019 Nisan ) 

- Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı % 5,16 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %
2,19 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı % 2,13 oranında artmıştır.

- Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında % 13,44 oranında artış olup kapanan kooperatif
sayısında  %  5,66  kapanan  gerçek  kişi  ticari  işletme  sayısında  %  22,58  azalış  olmuştur.
Kapanan kooperatif sayısında geçen yılın aynı ayına göre % 11,11 oranında artış oldu. 

- 2019 yılı Nisan ayında, 2018 yılı Nisan ayına göre kurulan şirket sayısı % 20,85 kurulan
kooperatif  sayısı  %  10,28  kurulan  gerçek  kişi  ticari  işletme  sayısı  %  53,07  oranında
azalmıştır. 2019 yılının ilk dört ayında kapanan şirket sayısı, 2018 yılının aynı dönemine göre
% 5,41 oranında azaldı. 

- 2019 yılının ilk dört ayında 2018 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısında %
5,41 kapanan kooperatif sayısında % 14,44 oranında azalış olup, kapanan gerçek kişi ticari
işletme sayısında % 13,15 oranında artış gözlenmiştir. 

- 2019 yılı Nisan ayında kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre % 2,13 artış
oldu. 

Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri ( 2019 Mart )

- Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı % 5,42, kurulan kooperatif sayısı % 20,51, kurulan
gerçek kişi ticari işletme sayısı % 4,18 oranında artmıştır. 

- Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında % 2,40, kapanan kooperatif sayısında % 32,50
oranında artış, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında % 26,36 azalış olmuştur. Kapanan
şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre % 12,57 oranında azalış oldu.

-  2019 yılı  Mart  ayında,  2018 yılı  Mart  ayına  göre  kurulan  şirket  sayısı  % 5,52 kurulan
kooperatif sayısı % 15,32 oranında azalmıştır. 2019 yılının ilk üç ayında kapanan şirket sayısı,
2018 yılının aynı dönemine göre % 10,44 oranında azaldı. 

- 2019 yılının ilk üç ayında 2018 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısında % 10,44
kapanan kooperatif sayısında % 18,10 oranında azalmıştır. Kapanan gerçek kişi ticari işletme
sayısında % 13,19 oranında artış gözlenmiştir. 

- 2019 yılı Mart ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre % 5,42 artış oldu. 



Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri (2019 Şubat )

- Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında % 67,57 kapanan kooperatif sayısında % 75,76
kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında % 25,71 oranında azalış olmuştur.

- Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı % 19,14 kurulan kooperatif sayısı % 12,36 kurulan
gerçek kişi ticari  işletme sayısı % 41,62 oranında azalmıştır. Kurulan kooperatif  sayısında
geçen yılın aynı ayına göre % 6,85 artış oldu. 

- 2019 yılı Şubat ayında, 2018 yılı Şubat ayına göre kurulan şirket sayısı % 5,64 kurulan
gerçek kişi ticari işletme sayısında % 42,79 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı %
6,85 oranında artmıştır. 2019 yılı Şubat ayında kapanan kooperatif sayısı, 2018 yılının aynı
ayına göre % 34,43 oranında azaldı. 

- 2019 yılının ilk iki ayında 2018 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısında % 9,89
kapanan kooperatif sayısında % 23,22 oranında azalış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme
sayısında % 9,35 oranında artış gözlenmiştir. 

-  2019 yılı  Şubat ayında kapanan kooperatif  sayısı,  2018 yılının aynı ayına göre % 34,43
oranında azaldı. 


