Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ve siyasi yakınlık birçok Türk şirketi için Almanya
piyasasının çekici hale gelmesine neden olmuştur. Türk yatırımcılar Almanya’da yeni bir şirket veya
şube açabilecekleri gibi faaliyeti devam eden bir şirketi satın alabilmekte veya ortak olabilmektedirler.
Almanya’da söz konusu şirket türleri şunlardır:

ŞİRKET TÜRLERİ

ADİ (KOLLEKTİF) ŞİRKET
-GbR-

ŞAHIS ŞİRKETLERİ

KOLLEKTİF ORTAKLIK ŞİRKETİ
-oHGKOMANDİT ŞİRKET
-KGGmbH & Co. KG
LİMİTED ŞİRKET
-GmbH-

SERMAYE ŞİRKETLERİ
ANONİM ŞİRKET
-AG-

Bu şirket türlerinin genel özellikleri aşağıda belirtilmiştir. Ancak detaylara girmeden önce genel olarak
şahıs şirketlerinde kuralın şahsi yönetim olduğunu ve bu nedenle kontrol imkânının daha fazla
olduğunu belirtmek isteriz. Şahıs şirketlerinin kuruluş işlemleri sermaye şirketlerine oranla daha kısa
sürmekte ve ortaklık (kuruluş) sözleşmelerinin noter tarafından onaylanması gerekmemektedir. Kısaca
daha az formalite gerekmektedir. Ancak şahıs şirketlerde hissedarlar şirket borçlarından şahsi
malvarlığı ile de sorumlu olduklarından bu şirket türü hissedarlar için riskli kabul edilmektedir. Bunun
yanında hisse devri sermaye şirketlerine oranla daha zordur.

ADİ ŞİRKET (GbR)
 Birkaç kişinin bir araya gelerek bir amaç doğrultusunda ticari faaliyet sürdürmek amacı ile
kurdukları ve kuruluşu en kolay şirket türüdür.
 Bu şirketi kurabilmek için minimum sermaye tutarı belirlenmemiştir.
 En az 2 ( İki ) ortak ile kurulabilmektedir.
 Tüm ortaklar şirketin sermayesi üzerinde müştereken tasarruf edebilmektedirler.
 Her bir hissedar şirketin borçlarından kendi şahsi malvarlığı ile sınırsız sorumludur.
 Şirkete katılan yeni bir hissedar, kendi katılımından önce var olan borçlardan da sorumlu
olmaktadır.
 Ortaklık sözleşmesine ihtiyaç yoktur.
 Adi şirket ortağı tacir olarak nitelendirilmediğinden, ticaret siciline kayda gerek yoktur.
 Formalite ve kuruluş giderlerinin az olması nedeni ile küçük girişimiler için uygundur.
 Ticari faaliyetlerin devamı sürecinde şirketin aldığı riskler arttıkça ortakların da şahsi riskleri
artacaktır.
KOLLEKTİF ORTAKLIK ŞİRKETİ ( oHG )
 En az 2 ( İki ) ortak ile kurulabilmektedir.
 Hissedarlar şirketin borçlarına karşı kişisel malvarlıkları ile sınırsız sorumludur.
 Şirketin kurulması için belirlenmiş minimum sermaye tutarı yoktur.
 Şirketin kuruluş aşamasında şirketin malvarlığı, ortakların hisseleri, oy hakları ve kar paylarının
belirli olduğu kuruluş sözleşmesi imzalanır.
 Bu şirketi ticaret siciline tescil edildikten sonra faaliyete geçebilir.
 Şirket unvanı altında sözleşme akdetmek mümkündür.

KOMANDİT ŞİRKET ( KG )
 Şirketin kurulması için belirlenmiş minimum sermaye tutarı yoktur.
 Şirket hissedarları komplementer ve komanditler ortak olmak üzere iki ayrı tiptedir ve şirket
minimum 2 ortak ile kurulur.
 En az 1 hissedar komplementer olarak şirket için sınırsız sorumluluk üstlenmektedir.
 Sınırsız sorumlu komplementer hissedar ise şirketi tek başına temsil etme, yönetme ve denetleme
hakkına sahiptir.
 Şirket içerisinde birden fazla komplementer hissedar var ise; hissedarın tek başına sahip olduğu
yetkilerin ne şekilde kullanılacağı sözleşme ile düzenlenmelidir.
 Komanditer hissedarların herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 Komanditer hissedarın sadece denetleme hakkı vardır.
 Ticaret siciline tescil aşamasında komanditler hissedarlar sadece kişi adeti ile belirtilirken;
komplementer hissedarlar isim – soyisim ile belirtilmektedir.
 Komplementer hissedarlar şirket borçlarını tek başlarına üstlenirken; komanditer hissedarlar ise
şirkete yaptıkları katkı oranında borçlardan sorumlu tutulmaktadır.
 Bu şirketi ticaret siciline tescil edildikten sonra faaliyete geçebilir.
LİMİTED ŞİRKET ( GmbH )
 Küçük ve ortak çaplı girişimciler arasında yaygın olarak kullanılan bir şirket türüdür. Kuruluşu
diğer şirket türlerine göre daha kolaydır ve ortaklık sözleşmesini hissedarların talepleri doğrultusunda
düzenlenebilir.
 Tek kişi ile kurulması mümkündür ( Azami bir sınırlama mevcut değildir. ). Yabancı bireyler,
ortaklıklar veya şirketler şirket hissedarı olabilmektedir.
 Noter tarafından düzenlenmiş ve tüm ortaklar tarafından imzalanmış bir ortaklık ( ana )
sözleşmesine ve kurucular beyanına ihtiyaç vardır. Bu aşamadan sonra şirket “kuruluş halindeki
şirket” unvanı altında işlemlere başlayabilir.
 Ortaklık sözleşmesi, şirketin faaliyet amacı, ismi, merkezi, faaliyet süresi, sermayesi, her bir
hissedarın katılım sermayesi, temsili, yönetimi gibi hususları barındırmaktadır.

 Ortaklık sözleşmesi ve kurucular beyanı noterce hazırlandıktan sonra şirket banka hesabı
açtırılması ve nakdi sermayenin bu banka hesabına yatırılması gerekmektedir.
 Banka hesabı acıktıktan sonra bu şirketler ticaret siciline kaydedilmektedir.
 Sulh Hukuk Mahkemeleri tarafından tutulan ticaret siciline kayıt ile tüzel kişilik kazanan bu şirket
türünde şirket adı altında sözleşme akdedilmesi mümkündür.
 Bir limited şirket genel müdür veya müdürler tarafından temsil edilir ve yönetilir. Bunlara idari
yöneticiler denmektedir. Bu idari yöneticinin hissedar olma veya Almanya’da mukim olma
zorunluluğu yoktur. Ancak tüzel kişilerin idari yönetici olmaları mümkün değildir. Şirkette birden çok
idari yönetici var ise şirket müştereken temsil edilmektedir.
 Limited şirket borçlarının fazla olması durumunda idari yöneticiler şirketin iflasını isteme hak ve
yetkisine sahiptir. İdari yöneticiler, şirketin özel kayıtlarını muhafaza etmeli ve sermayenin yarısından
fazlasının kaybedilmesi durumunda genel kurulu çağırmalıdırlar.
 Şirket bir ortaklık kurulu ve bazı şartların varlığı durumunda denetim kuruluna sahiptir. Limited
şirketin 500’den fazla çalışanı varsa denetim kurulu olması zorunludur. Denetim kurulu şirket
yönetimini denetler, tayinleri belirler ve yıllık bilançonun kabulü ve hissedarları genel kurula çağırma
işlemlerini yapar.
 Hissedarlar bir yandan genel müdürden şirket ile ilgili konularda derhal bilgi isteyebilir ve ticari
rapor ve defterleri inceleyebilirken diğer yandan yöneticilere bağlayıcı talimatlar verebilirler. Bu
sayede hissedarlar şirket yönetimi üzerinde doğrudan etki sahibidirler. Oy kullanma, şirketin
kazancına katılma ve tasfiye sonrası artan miktar üzerinde sahip oldukları haklar şirket hissedarların
diğer hakları arasında sayılabilir.
 Bu şirketi kurabilmek için min 25.000 Euro’luk bir sermaye gerekmektedir. Bu sermaye nakit
olarak konulabileceği gibi malvarlığı değeri (ayni) olarak da konulabilir. Ayni sermayenin söz konusu
olması durumunda ortaklık sözleşmesinde bu ayni değerine tekabül eden sermaye miktarı da
belirtilmelidir. Her bir hissedar payının nominal asgari değeri en az 100 Euro olmalı ve 50’ye
bölünmelidir.
 Hisse devri noterce onaylanmış devir senetleri ile yapılır. Pay devri olması durumunda güncel liste
idari yöneticiler tarafından ticaret siciline sunulmaktadır. Şayet hissedar payının bir kısmını
devredecek ise önceden şirket onayını alması gerekir.
 Limited şirket hissedarları, ortaklık sözleşmesinde belirtilen sermaye katılımları tutarı kadar
sorumludur. Bu somut durum nedeni ile şirketlerin kredi taleplerinde bankalar ekstra özel kefaletler
istenmektedir.

 Ticaret siciline tescil edilmek şartı ile limited şirketin şubesini açmak mümkündür. Şirket merkezi
ise limited şirketin faaliyetinin gerçekleştiği veya yönetiminin sağlandığı yerdir. Burada ki önemli bir
husus şirket merkezinin Almanya sınırları içerisinde olma zorunluluğudur.
01.11.2008 tarihinde yürürlüğe giren “Limited Şirketlerin Modernleştirilmesi ve İhlalle
Mücadele” reformu limited şirketlerde bazı değişiklikler getirmiştir. Bu değişikliklerden
en önemlisi mini – GmbH adı altında sınırlı sorumluluğa sahip bir girişimci şirket
türünün yaratılmış olmasıdır. Bu şirket birkaç özel durum dışında normal limited şirketin
tüm özelliklerini içermektedir. En önemli fark asgari sermaye tutarının 1 Euro olduğu bu
şirkette şirket ortaklık sözleşmesinde yazılı sermaye tutarının kuruluş esnasında derhal
ödenmesi gerektiğidir. Bununla beraber noter masrafları da normal limited şirkete
nazaran çok daha düşüktür ve tescil işlemleri daha hızlı tamamlanmaktadır. Karın en az
1/4 „ü limited şirketin kurulması için asgari sermaye olan 25.000 Euro birikinceye kadar
hissedarlara dağıtılmaz. Asgari sermaye biriktiği zaman mini limited şirket klasik limited
şirkete dönüştürülebilir. Ancak şirketin sermayesi çok az olduğu zaman bankalardan
kredi alımının güç olması ve girişimci şirket anlamına gelen UG unvanını kullanmanız
nedeni ile herkesin düşük sermayeli şirket kurduğunuzu bilmesi bu şirketin dezavantajları
arasındadır. Bu avantaj ve dezavantajları doğrultusunda sadece sermaye durumunun
işin başlangıç aşamasında kötü olması veya büyük bir yatırım yapmadan Alman
piyasasına girmeyi hedefleme veya pazar araştırması yapmak istenmesi durumlarında bu
şirket türü önerilmektedir.
GmbH & Co. KG
 Komplementerin yeni bir limited şirketin üstlendiği bir komandit şirkettir. Uygulamaya
bakıldığında genellikle komplementerin rolünü üstlenen limited şirketin ortakları KG’de de ortak
oldukları görülmektedir.
 Şirketin ortaklık sözleşmesi için özel bir şekil şartı söz konusu değildir.
 Şirket ticaret siciline tescil edilmektedir.
 Bu şirket tipinde dikkat edilmesi gereken husus şirketin öz sermayesinin bir banka kredisine
güvence sağlayabilecek boyutta olmasıdır.

ANONİM ŞİRKET (AG )
 Anonim şirketin kuruluşu uzun bir prosedür ve süreç gerektirmektedir. Bu nedenle genellikle
büyük işletmeler tarafından seçilmektedir.
 Anonim şirketler de limited şirketler gibi kendi yasal kimliklerini kullanmaktadırlar.
 Şirketin sermayesi minimum 50.000 Euro olmalıdır.
 Şirket hissedarları sahip oldukları hisse oranına göre kar payı almaktadırlar.
 Girişimcinin sorumluluğu şirketin sermayesi ile sınırlıdır.
 Bir anonim şirket; yönetim kurulu, denetim kurulu ve genel kurul organlarından meydana gelir.
 Yönetim kurulu; anonim şirketin işlerini yürütür ve denetim kurulu tarafından atanır veya görevden
alınır.
 Yönetim kurulu, denetim kuruluna rapor verir ancak denetim kurulu yönetim kuruluna talimat
verme hakkına sahip değildir.
 Denetim kurulu, yıllık kapanış raporlarını denetler ve genel kurulu toplar.
 Genel kurulda ise hissedarlar toplanır ve denetim kurulunu tayin ederler. Ancak bu toplantıda şirket
sözleşmesinin değiştirilmesi gibi kararlar alınabilir.
 Şirket ticaret siciline tescil edilmektedir.

