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Almanya’da Şirket Kuruluşu
Şirket
Türü

Sermaye
İlk ödeme

Ortak
Temsilci

Noter
aşaması

GmbH
(Limited Şirket)

UG ya da Mini GmbH
(Küçük Ltd. Şirket)

AG
(Anonim Şirket)

25.000 €
12.500 €

1 – 24.999 €

50.000 €

Sözleşmedeki sermayenin
tamamı tek seferde

Sözleşmedeki sermayenin
tamamı tek seferde

Tek ortakla kurulabilir (gerçek veya tüzel kişi)
Müdür
Ortaklardan veya 3. Kişi
Prokurist

Müdür
Ortaklardan veya 3. Kişi
Prokurist

YK
Ortaklardan veya 3. Kişi

Ortakların bizzat / vekil ile temsili
1. Ana sözleşme
2. Kuruluş kararnamesi
Müdürün/YK bizzat katılımı*

GmbH kuruluşu için gerekli bilgiler
• Kimler kurucu ortaklar olacak?
à Türkiye’deki şirket mi? Gerçek kişiler mi? Kimlik belgesi fotokopisi,

ticaret sicil kayıtları, ikametgah kaydı ve iletişim bilgileri gerekli.
• Sermaye ne kadar olacak?
• Müdür kim olacak?
à Ortak kendisi mi olacak? Üçüncü kişiler? Maaş?
à Kimlik belgesi fotokopisi, ikametgah kaydı, medeni hali, iletişim bilgileri,
temsil yetkisi çerçevesi nedir ve şirketi temsilen kendisiyle de işlem
yapabilir mi (BGB 181)?
• Şirketin ana iştigal konusu ne olacak?
à Türkiye’deki gibi çoklu sektör opsiyonu yok!
Örn: XYZ Tekstil Turizm Taahhüt Dış Ticaret İthalat İhracat Ltd. Şti
• Şirketin adı ne olacak?
à IHK’dan sorgulama ve onay
• Şirket’in Almanya’da adresi olmalı: »Büroservice»
• Noter ve sicil masrafları ortalama 1.200 – 1.300 €’dur.

UG
 Kuruluş sermayesi olarak büyük yatırım yapmak istemeyen kişiler için





düşünülmüş bir şirket türüdür.
Kuruluş prosedürü GmbH ile aynıdır
Daha az finansal riski olan, zira daha az sermayesi olan bir şirket türüdür.
Ayni sermaye getirilemez.
Sonradan sermayesi 25.000 €’ya ulaşırsa GmbH’ya dönüşebilir.
!!!

Yıllık karın %25’i sermayeye eklenmek üzere ayırılmak zorundadır.
(Kanuni Yedek akçe)

! ! ! UG (haftungsbeschränkt) ibaresi şirket adına eklenmelidir. Tüm faturalar, web
sitesi ve ticari işlemlerde buna dikkat edilmelidir.
Noter ve sicil masrafları ortalama 450 € ‘dur.

AG



Hızlı büyüme, borsaya kote olma (halka arz) ve
hisselerin kolay el değişimi hedefleniyorsa AG
kurulması tavsiye edilir.

àKuruluşta planlama ve finansal masrafları yüksektir

ve bir çok aşamada noter akdini gerektirir.
Noter ve sicil masrafları ortalama 2.500 € ‘dur.

Şube Açılışı
 Kuruluş ve kapatılması Noterde yapılacak akitle

gerçekleşir.
 Şubenin açılacağı şehirdeki mahkemede tescil olur.
Unvan: XYZ İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Berlin Şubesi
 Şube müdürü tarafından kuruluş işlemleri yapılır.
 Türkiye‘deki şirketin ana sözleşmesi, Ticaret Odasındaki
kayıtları, Apostil ve tercümeleri gerekir.
 Şubenin iştigal konusu, ana şirketinki ile aynı olmak
zorundadır.
 Mahkeme – IHK kontrol süreçleri
Noter ve sicil masrafları (şirket ana sermayesine bağlı) ve sermaye
30.000€‘ya kadarsa 300 €

Önemli Noktalar !
à Şirket kuruluşu için Almanya’ya gitmek zorunda değilsiniz! Türk noterinden

çıkarılacak bir vekaletname ile sizi Alman Noter’inde temsil ediyoruz.
à Noterdeki ana sözleşmenin akdinden sonra, şirket sonuna i.G. («Kurulmakta

olan») unvanını alır ve bir Alman bankasında hesap açılması ve buraya
sermaye ödemesi yapılması gerekir. Ödeme dekontu Noter’e ibraz edildikten
sonra Noter evrakları şirketin tescili için mahkemeye gönderir. Banka hesap
açılışında en azından şirket müdürünün olması şarttır. Ancak sizi belirli
bankalar nezdinde temsilen şirket hesap açılışınızı da gerçekleştiriyoruz.
à Türk şirket, Almanya’daki şirketin ortağı olabilir. Türk Ticaret Odasından

alınacak evrakların Almanya’da kayıtlı yeminli tercümandan tercümesi
gerekmemektedir. ***
à Ortaklar şirkete yatırmadıkları sermaye kadar özel malvarlıkları ile

sorumludur. ***

Türkiye’de Şirket Kuruluşu
Gesellschaftsgründung in der Türkei
Der Gesellschaftsname beim HR prüfen und dann beim
MERSIS den Gesellschaftsvertrag entwerfen
2) Ausländische Gesellschafter müssen Ihren Ausweis offiziell
beweisen (PA & HR-Auszug)
3) Vorläufige Steuernummer beantragen
4) Mietvertrag für die Gesellschaft abschließen und vorlegen
5) Beurkundung direkt beim HR (Ticaret Sicil Müdürlüğü) mit
den Gesellschafter (Vertretung möglich) und GF/Vorstand
6) Gesellschaftsbücher registrieren lassen
7) Unterschriftsbeglaubigung vornehmen
8) Anmeldung beim Finanzamt u. Gewerbeanmeldung
HR-Kosten für GmbH ca. 300 € für AG 450 €
Kapital: Mind. 10.000-TL bei GmbH und 50.000-TL bei AG
und Zahlung des Kapitals ist nicht notwendig für die
Eintragung.
1)

Dikkatiniz için teşekkür ederim.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !
Für Ihre Fragen: info@kocaersoz.com

