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Uluslararası ticarette önemli bir faktör olan pazara giriş engelleri 

bakımından Singapur dünyadaki en serbest ülkeler arasında yer 

almaktadır. Özellikle gümrük, dış ticaret işlemlerinin hızlı ve kolay yapılabilmesi, şirket kurulumunun 

hızlıca gerçekleştirilebilmesi, bürokratik işlemlerin azlığı ve rüşvetin neredeyse tümüyle önlenmiş 

olması bunda rol oynamaktadır. 

Küçük bir ada ülkesi olan Singapur’un coğrafi sınırları önemli zorluklar yaratmakla birlikte, vergi 

kolaylıkları, hükümet desteği, sanayi teşvikleri pek çok firmayı Singapur’a yatırım yapmaya 

yöneltmektedir. Dünyanın en işlek limanlarından birisine sahip olması ve düzenleyici çerçevenin 

sağladığı imkanlar da Singapur’un bölgedeki en önemli yatırım merkezlerinden birisi haline 

gelmesinde rol oynamıştır. 

Dünya Bankası tarafından her yıl yapılan ülkelerin şirket kurma, işe başlama, yapı izni alma, krediye 

erişim, ticari anlaşmazlıkların çözülme hızı, vergi sistemleri, azınlık hissedar haklarını koruma gibi 

ticari mevzuatlarının ve iş hayatındaki uygulamalarının değerlendirildiği Dünya İş Yapma Kolaylığı 

Endeksi sıralamasının 2017/2018 yıllarına ilişkin incelemesinde Singapur 2. sırada yer almıştır. 

Bölgesel ve ikili entegrasyonlar ile serbest ticaret anlaşmaları Singapur dış ticaret politikasının temel 

taşlarından birisini oluşturmaktadır. Sahip olduğu geniş bölgesel entegrasyonlar ve serbest ticaret 

anlaşmaları ağı, Singapur’u bölge ülkelerinin yanı sıra, gelişmiş ekonomilere ve yeni pazarlara 

bağlamaktadır. Singapur 30’dan fazla ülkeyi kapsayan 23 ikili ve bölgesel serbest ticaret anlaşması 

ağına sahiptir. 

Ülkemiz ile Singapur arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması 1 Ekim 2017 tarihi itibari ile 

yürürlüğe girmiştir. Ülkemizin şimdiye kadar akdettiği en kapsamlı yeni nesil serbest ticaret anlaşması 

olan söz konusu anlaşma pek çok açıdan stratejik önem taşımaktadır. Anılan anlaşma ile ihracatımızın 

sektörel ve bölgesel temelde çeşitlendirilmesi suretiyle Asya pazarındaki rekabet gücümüzün 

arttırılarak Singapur’dan ülkemize gelecek yabancı yatırımların teşvik edilmesi ve iki ülke iş insanları 

arasında yeni iş birliği ve yatırım imkanlarının yaratılması hedeflenmektedir. 

Bunun yanı sıra, Singapur’da iş görüşmeleri genellikle doğrudan, açık ve iş odaklı bir yaklaşım ile 

yapılmaktadır. İngilizcenin resmi dil olması firmalarımız açısından ayrıca bir avantaj yaratmaktadır. 

Kartvizit paylaşılması iş toplantılarında önem arz etmektedir. Singapurlu iş insanlarının önemli bir 

kısmı Çin kökenli olmakla birlikte, özellikle Çince kartvizit bastırılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. 

Kartvizitlerin değişiminin iki elle yapılması karşı tarafa saygı ifadesidir. 

Singapur’da 7.000’i çokuluslu olmak üzere yaklaşık 30.000 yabancı şirket bulunmakta olup, bunların 

4.000’inin bölge merkezi de Singapur’da yer almaktadır. Singapur'daki yabancı yatırımlar, Singapur 

İstatistik Kurumu tarafından doğrudan yabancı yatırımlar ve portföy yatırımları olarak 

gruplandırılmaktadır. 
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Singapur’da şirket kurulumu oldukça basit bir işlem olup, özel izin 

gerektirmeyen genel sektörler için kısa sürede 

gerçekleştirilebilmektedir. Genel olarak, tüm işletmeler Singapur’da ACRA’ya kayıtlı olmalıdır. Muaf 

tutulmadığınız sürece kâr amacıyla herhangi bir faaliyet yürütüyorsanız, işyerinizi kaydettirmelisiniz. 

Yasaya göre kayıtlı olması gerekmeyen kişilere ilişkin istisnalar için tıklayınız. Bir işletmeyi ACRA'ya 

kaydetmenin çeşitli avantajları vardır: 

 

• Kişilerin işletmeniz ve sahipleri hakkındaki bilgileri aramasına ve doğrulamasına izin vermek. 

• Müşterilerin işletmenizi tanımasını, bulmasını ve işlem yapmasını kolaylaştırır. 

• Devlet ihalelerine katılmanıza ve yeni ürünler ve teknolojiler için fikri mülkiyet veya patentler 
almanıza izin verir. 

• İşletmenizin devlet fonlarına erişimini sağlar. 

• Ek olarak, bir şirket kurmayı veya sınırlı sorumlu bir ortaklık kurmayı seçerseniz (şahıs şirketini 

veya ortaklığı kaydetmek yerine), kişisel ve ticari mali durumunuz ayrı tutulur. Bu, kişisel 

sorumluluklarınızın sınırlı olduğu anlamına gelir, yani işin dava edilmesi durumunda kişisel 

varlıklarınızı kaybetme tehlikesi yaşamazsınız. 

Singapur’da işletme tescil ettirmek isteyen yabancılar, başvurunun yapılması için kayıtlı bir acentenin 

(örneğin bir hukuk firması, muhasebe firması veya kurumsal sekreterlik firması) hizmetlerinden 

yararlanmalıdır. Bunun yanında, Singapur'da ikamet eden bir yönetici istihdam edilmelidir.  

1. İŞLETME YAPISI SEÇİMİ 
 

Kuruluş öncesinde 4 ana iş yapısı türü arasından işletme yapısı seçimi yapılmalıdır. Seçtiğiniz işletme 

yapısı türü, iş ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Sizin için en iyi yapıyı belirlemek için aşağıdaki faktörleri göz 

önünde bulundurmalısınız: 

• Ne kadar sermaye yatırmaya hazırsınız? 

• İşletmenin kaç sahibi olacak? 

• Hangi sorumlulukları ve sorumlulukları üstlenmeye hazırsınız? 

• Hangi riskleri almaya hazırsınız? 

• Farklı ticari kuruluşların avantajları ve dezavantajları nelerdir? 

• İşletme varlığının kapatılması kolay mı? 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sso.agc.gov.sg/Act/BNRA2014?ProvIds=pr4-#pr4-
https://www.acra.gov.sg/
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ŞİRKET TÜRLERİ 
 

 Şahıs Şirketi Ortaklık Sınırlı Ortaklık (LP) Sınırlı Sorumlu Ortaklık 
(LLP) 

Şirket 

Tanım 

Tek kişinin sahip 
olduğu işletme türü 

Kâr amacıyla ortak iş 
yapan, iki veya daha 
fazla kişiden oluşan 
işletme türü 

En az bir genel ortak ve 
bir limited ortak ile iki 
veya daha fazla kişiden 
oluşan ortaklık türü 

Bireysel ortağın kendi 
sorumluluğunun 
genellikle sınırlı olduğu 
bir ortaklık türü 

Hissedarlarından ve 
yöneticilerinden ayrı ve 
farklı bir tüzel kişilik olan 
bir iş şekli. 

Sahiplik 

Bir kişi 2 ila 20 ortak 

 

• En az 2 ortak: bir 
genel ortak ve bir 
sınırlı ortak.  

• Maksimum limit 
yoktur.  

• En az 2 ortak.  

• Maksimum limiti 
yoktur.  

• Muaf Özel Şirket: 20 
ve altında üye 
gereklidir. Hiçbir 
şirket işletmenin 
hisselerinde intifa 
hakkına sahip 
değildir. 

• Özel Şirket: 50 veya 
daha az üye. 

• Halka Açık Şirket: 
50'den fazla üyesi 
olabilir. 

Yasal Durum 

Ayrı bir tüzel kişilik 

değildir. Sahibinin 

sınırsız sorumluluğu 

vardır. Sahibinin 

kendisine dava 

açılabilir veya sahip 

dava edebilir. Ayrıca 

şirket de dava 

edilebilir. İş sahibinin 

kendi mülkiyetinde 

eşyaları olabilir. Sahip, 

borçlardan ve iş 

kayıplarından şahsen 

sorumludur. 
 

Ayrı bir tüzel kişilik 

değildir. Ortakların 

sınırsız sorumluluğu 

vardır. Firma adına 

dava açabilir veya 

dava açılabilir. Firma 

adına mülk sahibi 

olunamaz. İş ortakları, 

ortaklığın borçlarından 

ve diğer iş ortaklarının 

uğradığı zararlardan 

şahsen sorumludur. 

Ayrı bir tüzel kişilik 
değildir. Genel ortağın 
sınırsız sorumluluğu 
vardır. Sınırlı ortağın 
sınırlı sorumluluğu 
vardır. Firma adına dava 
açabilir veya dava 
edilebilir. Firma adına 
mülk sahibi olamaz. 
Şirket’in borç ve 
kayıplarından şahsen 
sorumlu olan genel 
ortaktır. Limited ortak, 
şirketin borçlarından 
veya 
yükümlülüklerinden 
şahsen sorumlu 
değildir. 

Ortaklarından ayrı bir 

tüzel kişiliğe sahiptir. 

Ortakların sınırlı 

sorumluluğu vardır.  

Kişiler, LLP adına dava 

açabilir veya dava 

edilebilir. LLP adına 

mülk sahibi olunabilir.  

Ortaklar kendi haksız 

eylemlerinden 

kaynaklanan borç ve 

kayıplardan şahsen 

sorumludur. Ortaklar 

kişisel borç ve kayıplar 

için sorumlu değildir. 

Ortaklar, diğer 

ortakların maruz 

kaldığı LLP 

borçlarından ve 

kayıplarından şahsen 

sorumlu değildir. 

Üyeleri ve 

yöneticilerinden ayrı 

bir tüzel kişiliktir. 

Üyelerin sorumluluğu 

sınırlıdır. Şirket adına 

dava açabilir veya 

dava açılabilir. Şirket 

adına mülk sahibi 

olunabilir. Üyeler 

şirketin borç ve 

kayıplarından şahsen 

sorumlu değildir. 

Yıllık Yasal 
Yükümlülükler 

Yıllık yenilemeler (1-3 

yıl) 

 

Serbest Meslek Sahibi 

Kişilerin şahıs şirketini 

yenilemeden önce CPF 

Medisave (Merkez 

İhtiyat Sandığı Kurulu) 

tanımlaması gereklidir. 

Yıllık yenilemeler (1-3 

yıl) 

 

Serbest Meslek Sahibi 

Kişilerin ortaklığını 

yenilemeden önce CPF 

Medisave (Merkez 

İhtiyat Sandığı Kurulu) 

tanımlaması 

gereklidir. 

Yıllık yenilemeler (1-3 

yıl) 

 

Serbest Meslek Sahibi 

Kişilerin sınırlı ortaklığını 

yenilemeden önce CPF 

Medisave (Merkez 

İhtiyat Sandığı Kurulu) 

tanımlaması gereklidir. 

Yıllık iflas/iflas 

beyannamesi, LLP'nin 

normal iş sırasında 

borçlarını 

ödeyemeyeceğini 

belirten yöneticilerden 

biri tarafından 

verilmelidir. Genel 

kurullar, müdürler, şirket 

sekreteri, hisse senetleri 

vb. için yasal bir 

zorunluluk yoktur. 

Kuruluşundan sonraki 6 ay 

içinde bir şirket sekreteri 

atamak zorundadır. Şirket 

denetim gerekliliklerinden 

muaf olmadığı sürece, 

şirket kuruluşundan 

sonraki 3 ay içinde denetçi 

atamalıdır. Yıllık iadeler 

dosyalanmalıdır. Genel 

kurullar, müdürler, şirket 

sekreteri, hisse senetleri 

için yasal gerekliliklere 

uyulması gerekmektedir. 

Kayıt 
Gereksinimleri 

18 yaş ve üstü, 

Singapur 

vatandaşı/Singapur’da 

daimi ikamet 

eden/EntrePass sahibi 

18 yaş ve üstü, 

Singapur 

vatandaşı/Singapur’da 

daimi ikamet 

eden/EntrePass sahibi 

En az bir genel ortak ve 

sınırlı partner gereklidir. 

Her ikisi de birey (en az 

18 yaşında) veya 

kurumsal (şirket veya 

En az iki ortak olmalıdır. 

Ortak, birey (en az 18 

yaşında) veya kurumsal 

kişilik (şirket veya LLP) 

olabilir. En az bir 

En az bir hissedar 

(Singapur’da ikamet eden 

ve en az 18 yaşında olan) 

gereklidir.  
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bir yetkili olmalıdır. 

Şirket sahibi 

Singapur'da ikamet 

etmiyorsa, normalde 

Singapur'da ikamet 

eden yetkili bir 

temsilci atamalıdır. 

bir yetkili olmalıdır. 

Şirket sahibi 

Singapur'da ikamet 

etmiyorsa, normalde 

Singapur'da ikamet 

eden yetkili bir 

temsilci atamalıdır. 

LLP) olabilir. Tüm genel 

ortaklar normalde 

Singapur dışında ikamet 

ediyorsa, normalde 

Singapur'da ikamet 

eden yerel bir yönetici 

atamalıdırlar. 

yöneticinin Singapur'da 

ikamet etmesi ve en az 

18 yaşında olması 

gerekmektedir. 

 

Kurulum 
Ücreti 

1 yıllık kayıt için 
115 $ (15 $ isim 
başvuru ücreti ve 
100 $ kayıt ücreti) 
 

3 yıllık kayıt için 175 $ 
(15 $ isim başvuru 
ücreti ve 160 $ kayıt 
ücreti) 

1 yıllık kayıt için 
115 $ (15 $ isim 
başvuru ücreti ve 
100 $ kayıt ücreti) 
 

3 yıllık kayıt için 175 $ 
(15 $ isim başvuru 
ücreti ve 160 $ kayıt 
ücreti) 

1 yıllık kayıt için 
115 $ (15 $ isim 
başvuru ücreti ve 
100 $ kayıt ücreti) 
 

3 yıllık kayıt için 175 $ 
(15 $ isim başvuru 
ücreti ve 160 $ kayıt 
ücreti) 

$115 ($15 isim başvuru 
ücreti ve $100 kayıt 
ücreti) 

$315 ($15 isim başvuru 
ücreti ve $300 kuruluş 
ücreti) 

Vergi 

Sahibinin kişisel gelir 
vergisi oranlarından 
vergilendirilen karlar 

Ortakların kişisel gelir 
vergisi oranlarından 
vergilendirilen karlar 

Ortakların kişisel gelir 
vergisi oranları (bireysel 
ise) / kurumlar vergisi 
oranı (kurumsa) 
üzerinden 
vergilendirilen kar 

Ortakların kişisel gelir 
vergisi oranları 
(bireyselse) / kurumlar 
vergisi oranı (kurumsa) 
üzerinden vergilendirilen 
kârlar 

Kurumlar vergisi 
oranlarından 
vergilendirilen karlar 

Hukukta 
Süreklilik 

Sahibi hayatta olduğu 
ve işine devam etmek 
istediği sürece var 
olmaya devam eder. 

Ortaklık sözleşmesine 
tabi varlıklardır. 

Ortaklık sözleşmesine 
tabi varlıklardır. 

 
Sınırlı ortak yoksa, LP 
kaydı askıya alınacak ve 
genel ortaklar İşletme 
Kayıt Yasası kapsamında 
kayıtlı sayılacaktır. Yeni 
bir sınırlı ortak 
atandığında, LP'nin 
kaydı "canlı" olarak geri 
getirilecek ve genel 
ortakların İşletme Kayıt 
Yasası kapsamındaki 
kaydı sona erecektir. 

LLP, tasfiye edilene ya 
da başarısız oluncaya 
kadar daimî olmaya 
devam eder.  
 

Bir şirket, tasfiye 
edilinceye ya da başarısız 
oluncaya kadar daimî 
olmaya devam eder.  

 
 

 

 

2. İŞLETME İSMİ SEÇİMİ 
 

Her işletmenin kendisini farklılaştırmak ve başkalarının işletmeyi bulmasını kolaylaştırmak için bir 

isme ihtiyacı vardır. İlk adım, ACRA’nın elektronik dosyalama ve bilgi alma sistemi olan BizFile + 

aracılığıyla uygun bir ad seçmek ve bir başvuru göndermektir. İsim başvurusu onaylandıktan sonra, 

şirketi kuruluşuna devam edilebilmektedir. 

İşletmeniz için uygun bir ad bulduğunuzda, adın mevcut durumda uygun olup olmadığını öğrenmek 

için BizFile + üzerinde bir arama yapmanız gerekmektedir. Mevcut bir işletme ile aynı isimde bir şirket 

ismi seçilememektedir.  

İşletme isim başvurusu maliyeti 15 SGD olarak belirlenmiştir. İsim başvurusu onaylandıktan sonra isim 

120 gün süreyle saklı kalmaktadır. İşletme bu 120 gün içinde kaydedilmez veya şirketi kurulmazsa, 

isim artık rezerve edilmeyecek ve diğer adaylara sunulacaktır. 
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İsim başvurusu sırasında, işletmenin ticari faaliyetlerine en uygun 

Singapur Standart Endüstriyel Sınıflandırma (SSIC) kodunu seçerek 

işletmenin birincil ve ikincil faaliyetlerini de belirtmelisinizdir. İlgili SSIC kodunu aramak için buraya 

tıklayın. 

3. ADRES KAYDI 
 

İşletmenizi ACRA'ya kaydederken, aşağıda listelenen adreslerin sağlanması gerekmektedir. Bu 

adreslerin hiçbiri için posta ofisinden kiralanan kutu adresi kullanılamamaktadır.  

İş Adresi (Şahıs şirketleri, ortaklıklar ve LP'ler için) 
İş Adresi, işinizi yürüttüğünüz yerdir. İçişleri Bakanlığı Planına göre, ikamet adresinizi iş adresi olarak 

kullanabilirsiniz. 

Kayıtlı Ofis Adresi (Şirketler ve LLP'ler için) 
Kayıtlı bir ofis adresi, şirkete veya LLP'ye yönelik tüm iletişimlerin ve bildirimlerin alınabileceği yeri ve 

şirketin veya LLP'nin sicilinin ve kayıtlarının tutulduğu yeri ifade eder. Kayıtlı bir ofis, normal çalışma 

saatleri içinde halka açık ve erişilebilir olmalıdır, ancak şirketin veya LLP'nin faaliyetlerini yürüttüğü 

yerde olması gerekmez. 

Konut adresi 
Tüm işletme sahipleri ve şirket yetkilileri, kayıt sırasında ikamet adreslerini ACRA'ya vermelidir. Bu 

adresler, ticari işletme hakkında bilgi satın alındığında halka açık hale getirilir. Alternatif olarak, 

ikamet adreslerinizi kamuya açıklamamayı tercih ediyorsanız Alternatif Adresi (aşağıda) 

değerlendirebilirsiniz. 

Alternatif Adres 
İşletme sahipleri ve şirket yetkilileri, ek bir Alternatif Adres kaydetme seçeneğine sahiptir. Alternatif 

adres, ikamet adresleri yerine genel bilgiler için İşletme Profilinde görüntülenecektir. Sizinle iletişime 

geçilebilecek bir adres olmalı ve ikamet adresiyle aynı yetki alanı içinde olmalıdır. Bu hizmet 40 

dolardır. Alternatif adres sağlanması durumunda, kayıt amacıyla ikamet adresinizi de vermeniz 

gerekmektedir. 

4. FAALİYETLERİN KAYDEDİLMESİ 
 

• Yabancı şirket şubesi açılması: Açılacak olan şubenin ACRA’ya profesyonel bir firma (avukatlık, 

muhasebecilik, özel sekreterlik firmaları gibi) tarafından kaydettirilmesi gerekmektedir. Açılacak 

olan şubede şirket adına hareket etmek üzere en az 1 yerel kişi istihdam edilmelidir. Bu kişiler 

Singapur vatandaşı olabileceği gibi Singapur’da ikamet eden yabancılar da olabilmektedir.  

 

• Temsilcilik ofisi açılması: Temsilcilik ofisi temel olarak pazar araştırmaları, fizibilite çalışmaları ve 

ana şirket adına irtibat bürosu faaliyetleri gerçekleştirmek üzere tasarlanmış olup, ticari faaliyette 

bulunamamaktadır. Singapur, dünyanın en yoğun limanlarından birine sahip olması, yatırım 

ortamının cazibesi, stratejik konumu, kaliteli iş gücü ve profesyonel iş çevresi ile dünyanın Asya’ya 

açılan penceresi konumundadır. Temsilcilik ofisi açmak, Singapur ve diğer Asya Pasifik  

 

 

https://www.bizfile.gov.sg/ngbbizfileinternet/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/TransactionMain.jspx?selectedETransId=G016
https://www.bizfile.gov.sg/ngbbizfileinternet/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/TransactionMain.jspx?selectedETransId=G016
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bölgesindeki iş imkanlarını ve piyasayı değerlendirmek adına oldukça 

elverişlidir. Enterprise Singapore üzerinden temsilcilik ofisine ilişkin kayıt süreçleri 

yürütülmektedir. Temsilcilik ofisleri ürün ve servis ticareti, mağaza, depo, ofis kiralanması, iş 

anlaşmalarına dâhil olunması, fatura veya fiş düzenlemesi, ücret karşılığında hizmet verilmesi gibi 

ticari faaliyetlerde bulunamamaktadır. Temsilcilik ofisi açılabilmesi için yabancı şirketin; 

o Yıllık minimum 250.000 ABD doları ciroya sahip olması 

o En az 3 yıllık geçmişe sahip olması 

o Açılacak temsilcilik ofisinde en fazla 4 kişinin çalışması şartlarına haiz olması 

gerekmektedir. 

 

• Şirket kurulması: Singapur hükümeti bazı istisnalar haricinde %100 yabancı sermayeli şirketlerin 

kurulmasına izin vermektedir. Şirketinizi kayıt altına alabilmek için önce EntrePass’a başvurulması 

gerekmektedir. Bu aşamadan sonra Singpass sahibi profesyonel bir firma temsilcisi tarafından ya 

da SingPass’a başvurup bireysel olarak ACRA BizFile ya da Online Business Licensing Service 

(OBLS) web sitesi üzerinden şirket kaydı yapılabilmektedir.  

 

Kayıt işlemlerinden önce daha yukarıda bahsi geçen hazırlıkların tamamlanması gerekmektedir. 

Şirketin ACRA’ya kaydı gerekli ücretler yatırıldıktan sonra ortalama 2 iş günü içerisinde yapılabilmekte 

olup, eğer şirketin diğer kurumlar tarafından da onay alması gerekiyorsa bu süre uzayabilmektedir. 

İzin gereken sektörlere ilişkin bilgiye https://www.acra.gov.sg/how-to-guides/before-you-start 

adresinden ulaşılması mümkündür.  

5. DİREKTÖRLER, ŞİRKET SEKRETERİ VE DİĞER KİLİT PERSONELİ 

ATAMA 
 

Bir sonraki adım, şirketinize sorumlu kişiler atamak olup başvuru sırasında kişisel kimlik bilgilerini, 

iletişim bilgilerini (telefon numarası ve e-posta adresi) ve ikametgâh adreslerini vermeniz 

gerekecektir. 

Direktör: Direktör, şirketin işlerini yönetmekten sorumlu kişidir. Objektif bir şekilde ve şirketin 

çıkarlarına en uygun şekilde kararlar almalıdır. Her şirketin Singapur'da yerel olarak ikamet eden en 

az 1 direktörü olmalıdır. Bir şirket direktörü; 

• En az 18 yaşında; 

• Tam yasal ehliyete sahip; 

• Bir Singapur Vatandaşı, Singapur Daimî Oturma İzni veya EntrePass sahibi olmak zorundadır.  

Şirket Sekreteri: Bir şirket, kuruluş tarihinden itibaren 6 ay içinde bir sekreter atamalıdır. Şirket 

sekreteri pozisyonu 6 aydan fazla boş bırakılmamalıdır. Bir şirketin tek yöneticisi ve şirket sekreteri 

aynı kişi olamaz. 

 

 

 

https://www.acra.gov.sg/how-to-guides/before-you-start
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Bir şirket sekreteri; 

• Gerçek bir kişi; 

• Singapur'da yerel olarak ikamet eden bir kişi olmalıdır.  

İcra Kurulu Başkanı ve/veya Genel Müdür: Bir şirket, şirketin işinin tamamını veya bir kısmını 

yönetmek ve denetlemek için bir İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve Genel Müdür atamayı seçebilir. 

ACRA'da CEO veya Genel Müdür atamak zorunlu değildir. 

Denetçi: Şirketler Yasasının ilgili bölümleri uyarınca denetim şartlarından muaf tutulmadığı sürece, 

her şirket, kuruluş tarihinden itibaren 3 ay içinde bir denetçi atamalıdır. Özel şartlara tabi küçük 

ölçekli şirketler için denetim muafiyeti söz konusudur. Birbirini izleyen son iki mali yıl için aşağıdaki 

kriterlerden en az 2'sini karşılayan firmalar denetimden muaf küçük ölçekli işletme sayılmaktadır: 

• toplam yıllık gelir ≤ 10 milyon dolar; 

• toplam varlıklar ≤ 10 milyon dolar; 

• çalışan sayısı ≤ 50. 

 

6. HİSSELER VE HİSSEDARLAR 
 

Her şirketin en az bir hissedarı olmalıdır. Başvuru sırasında, her bir hissedarın kişisel kimlik bilgilerini, 

iletişim bilgilerini (telefon numarası ve e-posta adresi) ve ikamet adresini sağlamanız gerekecektir. 

Ayrıca, çıkarılmış sermaye miktarını, yani hissedarların hisseleri için ödediği toplam tutarı da 

belirtmelisiniz. Asgari çıkarılmış sermaye en az 1 $ olmalıdır. Ancak, asgari ödenmiş sermaye gerekli 

değildir. Ödenmiş sermayesi 0,5 milyon ABD Doları ve üzerinde olan şirketler otomatik olarak 

Singapur Ticaret Federasyonu'nun üyesi olur. 

Bir şirket, farklı koşullarla farklı türde hisse dağıtabilir. Genel olarak, bir şirket iki ana tür hisse 

dağıtımı gerçekleştirir: 

Adi hisseler: Oy hakları taşır ve hissedarlara değişken oranlarda temettü alma hakkı verir (yani, 

hissedarlara şirketin karından yapılan ödemeler). 

İmtiyazlı hisseler: Genellikle temettü dağıtımları açısından adi hisse senetleri üzerinde imtiyazlı 

haklara sahiptir. İmtiyazlı hisselerin belirli hakları ve faydaları, her şirket tarafından kararlaştırılan 

ticari kararlardır. Şirket ana sözleşmesinde veya toplantılarda alınan kararlarda yer alırlar. 
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7. ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ ve KURULUŞ EVRAKLARI 
 

Ana sözleşme, şunları sağlayan yasal bir belgedir: 

• Şirketin temel özelliklerini açıklar. 

• Yönetişimle ilgili kuralları ve düzenlemeleri içerir. 

• Operasyonların nasıl yürütüleceğini açıklar. 

• Direktörlerin, hissedarların ve şirket sekreterinin hak ve sorumluluklarını belirtir. 

Şirketinizi kurmak için başvururken şirket ana sözleşmesinin bir nüshası sunulmalıdır. Kendi 

anayasanızı oluşturmak istemiyorsanız, model şirket ana sözleşmesini kabul etmeyi seçebilirsiniz. Bu 

seçenek, kuruluş başvurunuz sırasında sunulacaktır. Hissedarlar tarafından imzalanan sözleşmenin bir 

nüshası şirketin kayıtlı ofisinde saklanmalıdır. 

8. MALİ YIL SONU 
 

Kuruluş aşamasında, yeni şirketinizin ilk mali yıl sonunu (FYE) da belirlemelisiniz. FYE, kurumsal 

dosyalarınızın ve vergilerinizin ne zaman ödenmesi gerektiğini belirleyecektir. Şirketlerin ortak 

seçenekleri 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül veya 31 Aralık’tır. 

Ayrıca, hesap döneminizin 12 ayı mı yoksa 52 haftayı mı kapsadığına karar vermelisiniz. Şirketler, 

FYE'deki herhangi bir sonraki değişikliği ACRA'ya bildirmelidir.  

9. VİZE TÜRLERİ 
 

Entrepass: EntrePass özel limited şirket kurmak isteyen herkesin alması gereken bir izindir. Bu izne 

sahip şahıslar ve aileleri Singapur’da yaşayabilme hakkına sahip olup şirket varlığını sürdürdüğü 

sürece bu izni yenileyebilir ve sınırsız olarak ülkeye giriş çıkış yapabilirler. Entrepass’a başvurabilmesi 

için; 

• Şirketinizin kurulduğu tarihten itibaren 6 aylık sürenin geçmemiş olması 

• Şirket sermayesinin 50.000 Singapur Doları olması 

• Şirket sahiplik oranınızın %30 olması gerekmektedir. 

Başvuru için gerekli belgelere Singapur İşgücü Bakanlığı’nın https://www.mom.gov.sg/passes-and-

permits/entrepass/documents-required adresinden ulaşılabilmektedir. Başvuru işlemleri ise 

https://www.mom.gov.sg/passesandpermits/entrepass/apply-for-a-pass adresinden 

gerçekleştirilebilmektedir. 

Çoklu seyahat vizesi: Çoklu seyahat vizesi yani Multiple Journey Visa Singapur’un vize uyguladığı 

ülkelerden iş veya yatırım amacıyla sık sık Singapur’a giriş çıkış yapan iş temsilcileri için bir vizedir. 

Giriş ve çıkış sayılarında herhangi bir kısıtlama olmamakla birlikte vize süresi 1, 2 ya da 5 yıl olabilir. 

 

 

https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/entrepass/documents-required
https://www.mom.gov.sg/passes-and-permits/entrepass/documents-required
https://www.mom.gov.sg/passesandpermits/entrepass/apply-for-a-pass
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Yabancı ve yerli çalışanlar için gerekli vize ve izinler: Kurulmuş olan şirket şubesinde yada yeni 

kurulan şirkette Türkiye’den veya başka yabancı bir ülkeden istihdam yapmak istenildiğinde gereken 

vize ve izinlerdir.  

Global Investors Programme (GIP): Yeni başlayan bu programın amacı, daha önce kendi ülkelerinde 

başarılı işler yapmış katma değeri yüksek sektörlerde faaliyet gösteren şirket sahiplerinin ve/veya 

yatırımcıların şirketlerini Singapur’a taşımalarını sağlamak ve yatırımlarını Singapur’a yönlendirmektir. 

Bu programla, başvuru sahiplerine Singapur’da oturma izni (Permanent Residence) de verilmektedir. 

Programa başvuru iki şekilde olabilmektedir; 

• 2,5 milyon Singapur Doları tutarında yatırımla Singapur’da şirket kurmak 

• Singapurlu şirketlere yatırım yapan akredite olmuş özel GIP fonlarına 2,5 milyon Singapur 

Doları yatırım yapmak 

Bu programla ilgili detaylı bilgiye https://www.contactsingapore.sg/gip adresinden ulaşılabilmesi 

mümkündür. 

10. DİĞER BİLGİLER 
 

Banka Hesabı Açılışı 
Çoğu işletme, kurumsal bir banka hesabı açarak sürece başlamayı tercih etmektedir. Singapur'da 

yerleşik yerel bankalar uluslararası markalara bu konuda destek olmaktadır. Farklı bankalar, kurumsal 

bir banka hesabı açmak için farklı belgeler gerektirdiğinden, ihtiyaç duyulan belgeleri web 

sitelerinden veya bir banka temsilciliği aracılığıyla doğrulamak faydalı olacaktır. Genellikle istenen 

bazı belgeler: 

• Tüm imza sahiplerinin kimlik belgelerinin aslı: Yabancılar için pasaport ve ikamet belgesi 

yeterlidir. Hesabı açarken hesabın tüm imza sahiplerinin hazır bulunması önemlidir. 

• Şirketin kuruluş belgesi: Bu, bir şirketin oluşumuyla ilgili yasal bir belgedir. Singapur'da, bu 

elektronik olarak ACRA tarafından oluşturulur ve şirket yetkililerine e-posta ile gönderilir. 

• Şirketin hesapları ve hizmetlerini içeren karar: Bu, kurumsal bir banka hesabı açılmasını 

onaylayan ve hesaba imza atacak kişileri belirleyen yönetim kurulu kararıdır. Uygulamada, 

şirketler kendi kararlarını hazırlayabilir veya banka tarafından sağlanan önceden onaylanmış 

formu kullanabilir. 

• Şirketin muhtırası ve ana sözleşmesi (M&AA): Bu, şirketin yapısını ve amaçlarını belirler ve 

şirketin dahil olduğu temel koşullardır. ACRA, referans için örnek bir M&AA sunar. 

Vergi  
Singapur'daki işletmelerin %17 oranında sabitlenmiş bir kurumlar vergisi ödemesi gerekmektedir. Bu 

oran, vergi mükellefi olan ve olmayan şirketler ve hem Singapur'da yerleşik yan kuruluşlar hem de 

yabancı şirketlerin şubeleri için aynı şekilde geçerlidir. Yeni kurulmuş şirketler, ilk üç yıl için kurumlar 

vergisinden çeşitli oranlarda muaftır. Her değerlendirme yılı için maksimum muafiyet 125.000 

USD'dir. Aşağıdaki tablo vergi muafiyetinin miktarını özetlemektedir. 

 

 

https://www.contactsingapore.sg/gip
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İlk 200.000 USD Gelirin Vergi Muafiyeti 

Gelir Miktarı Vergiden Muaf Olan Yüzde Vergiden Muaf Olan Tutar 

İlk 100.000 $ %75 75.000 USD 

Diğer 100.000 $ %50 50.000 USD 

 

Tüm şirketler, 300.000 SGD'ye kadar normal ödenebilir gelir için kısmi vergi muafiyetinden 

yararlanabilir. Şirketler ayrıca kurumlar vergisi iadelerinden de yararlanabilir. En son kurumlar vergisi 

oranları, kurumlar vergisi iadeleri ve vergi muafiyeti planları hakkında daha fazla bilgi için Singapur İç 

Gelir İdaresi (IRAS) web sitesini ziyaret edin.  

1 milyon SDG’den fazla vergilendirilebilir cirosu olan şirketler, Mal ve Hizmet Vergisine (GST) 

kaydolmalıdır. Müşterileri, Singapur'daki neredeyse tüm mal ve hizmetlerden alınan %7'lik geniş 

tabanlı tüketim vergisini ödemek zorunda kalacaktır.  

Ar-Ge Merkezleri 
Burada Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirmeyi planlıyorsanız, mevcutta bulunan uzman merkezlerden 

birinde olabilirsiniz. 570 milyon SGD'lik Biopolis, dünyaca ünlü araştırma kurumlarının 

laboratuvarlarını ve Procter & Gamble, GlaxoSmithKline, Merck, Chugai ve Takeda gibi çok uluslu 

şirketleri bir araya getiren böyle bir merkezdir. Singapur’un ilk eko-iş parkı olan CleanTech Park bir 

başka örnektir. Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nin bitişiğinde yer alan 50 hektarlık park, işletmelerin 

sürücüsüz araçlar gibi yeni teknolojileri erken benimseme için geliştirmelerine ve test etmelerine 

olanak tanımaktadır.  

. 
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TEŞEKKÜRLER 

 

www.sistemglobal.com.tr   •   info@sistemglobal.com.tr  

Ankara • İstanbul • Gaziantep • İzmir • Adana • Bursa • Antalya • Kayseri 

London • Berlin • Singapore • Brussels 
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