
Şirket Kurulumuna İlişkin Mevzuat  
 
Malezya’da şirket kurulumuna ilişkin işlemler Companies Act 2016 Kanunu gereğince 
Companies Commission of Malaysia (https://www.ssm-einfo.my/index.php) (SSM) tarafından 
yürütülmektedir. Yabancıların Malezya’da faaliyet gösterebilmesi üç şekilde mümkündür. 
 

- Doğrudan yabancı ortaklı şirket kurulması  
- Yabancı bir şirketin şubesi şeklinde faaliyet göstermesi 
- Temsilcilik ofisi 

 
İlk ikisine ilişkin işlemler SSM tarafından yürütülürken, üçüncü konuda Malaysian Investment 
Development Authority (MIDA) yetkilidir. 
 
 
1. Şirket Kurmak 

 
Malezya’da şirket kurmak için başvurulması gereken birim SSM (Company Comissions of 
Malaysia)’ dır.  
 
Malezya’da sermaye yapısına bağlı olarak iki ayrı türde şirket kurulabilmektedir. 
 

1- % 100 yabancı sermayeli şirket kuruluşu mümkündür, tek bir kişiden 50 ortağa kadar 
şirket kurulumuna izin  verilmektedir. Bu şekilde şirket kurulması halinde; danışmanlık 
gibi hizmetleri yürütecek firmalar için 500.000 RM ödenmiş sermaye gerekirken; 
ithalat, ihracat, restorant işletmeciliği ve genel ticaret gibi faaliyet alanları için ise 1 
milyon RM ödenmiş sermaye zorunluluğu bulunmaktadır. % 100 yabancı sermayeli 
şirket kurulumu işlemleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 
 
- Önkayıt, şirket isminin tescili, yetkililerin belirlenmesi  

 - Gerekli belgelerin SSM’e sunulması 
 - Şirket kaydının tescili 
 
Geçerli çalışma izni olan en az iki yönetici belirlenmesinin yanısıra, SSM’de kayıtlı bir mali 
müşavir gerekmektedir. Şirket kuruluş işlemlerinin yaklaşık 1 ila 6 günde tamamlandığı ifade 
edilmektedir. Malezya’da şirket kurulumu için “company secretary” adı verilen danışmanlık 
firmaları ile çalışılmaktadır. 
 

2- Buna karşılık yabancı sermaye payı % 50’nin altında kalmak kaydıyla, Malezyalı bir 
ortak ile şirket kurulması durumunda kayıtlı 500.000 RM, ödenmiş 350.000 RM 
tutarında sermaye gerekmektedir. Bunun işlemleri ise : 
 

- www.ssm-einfo.my sitesine giriş yapmak, 
- Firma adını SSM’in onayına sunmak, 
- Gerekli formları ve ödemeyi yapmak, 
- Onay alınmasını müteakip, üç ay içinde gerekli belgeleri SSM’e vermek, 
- Kayıt ücretinin ödenmesi ve SSM’den şirket kaydının tescili 

 

https://www.ssm-einfo.my/index.php
http://www.ssm-einfo.my/


2. Şube Açmak 
 

Merkezi yurtdışında olan bir şirket yukarıda belirlenen kanun gereğince Malezya’da şube 
şeklinde faaliyet gösterebilir. Bunun için, Malezya’da ikamet eden bir kişinin mali müşavir 
olarak belirlenmesi yeterlidir, istenilen sayıda yabancı çalıştırılabilir. Bu işlemin adımları : 
 

- Firma adını SSM’in sunmak, bu ismin firmanın kayıtlı olduğu ülkedeki ismi olması 
gerekir, 

- Onayı müteakip, üç ay içinde gerekli belgeleri SSM’e vermek, 
- Kayıt ücretinin ödenmesi ve SSM’den şirket kaydının tescili 

 
3. Temsilcilik Ofisi Açmak 

 
Temsilcilik ofisi herhangi bir ticari faaliyette bulunamaz, fatura düzenleyemez. Sadece bilgi 
toplama, pazar ve yatırım imkanlarının araştırılması amacıyla kurulabilir. 
 
Şirket kuruluşu/yabancı firma kaydı (şube şeklinde) işlemleri SSM tarafından yürütülürken; 
temsilcilik ofisi kurulması ile ilgili işlemler Malaysian Industrial Development Authority (MIDA) 
tarafından yürütülmektedir. Bu şekilde kurulacak ofisler 1965 sayılı Şirket Kayıt Kanununa tabii 
değildir. Bu ofisler en fazla iki yıl için faaliyet gösterebilir. Bu sürenin sonunda, geçerli 
gerekçeler sunulması halinde MIDA tarafından ek süre verilebilmektedir. Bu işlemin adımları 
: 
 

- MIDA’dan müracaat formunun alınması, 
- Bunların doldurularak diğer destekleyici belgelerle (tüm belgelerin noter onaylı olması 

gerekir) MIDA’ya teslimi, 
- MIDA’nın onay vermesi ve takip eden üç ay içinde fiziki ofisin kurulması 

gerekmektedir, 
- Bu izin iki yıl için geçerli olup beş yıla kadar uzatılabilir, 
- Azami sürenin dolmasını müteakip yerel şirket kurulması gerekir 

 
4. Şirket feshi 

 
Bir şirket 2 şekilde kapatılabilir: 
 

1. Şirketlerin doğrudan kapatılması.  
 
Bu işlem iki şekilde olabilir : 
 
(i) Gönüllü fesih. İki şekilde olabilir: 

(a) Ortakların fesih istemesi. Bu durumda izlenecek adımlar; 
  - Şirket yöneticileri yönetim kurulu toplantısı yapar, 

- Toplantıda, direktörler bir fesih kararı alarak tasfiye memuru atar ve SSM  
   için gerekli olan gerekli belgeleri hazırlar. 
- Tasfiye, karar zamanında başlar. 
 
(b) Kredi verenlerin şirketle görüşerek fesih kararı alınması 



- Şirketin alacaklıları, alacaklılar toplantısı başlatır 
- Toplantılara şirket yöneticileri de katılır 
- Tasfiye kararı verilir, yöneticiler tarafından şirket işlerini yürütmek ve SSM  
   için gerekli olan belgeleri hazırlamak üzere tasfiye memuru atanır. 
- Fesih, kararın gerçekleştiği zamanda başlar. 

 
(ii) Mahkeme kararıyla zorunlu fesih. Bu işlemin aşamaları: 

- İstekliler dilekçelerini gerekçelerini belirterek mahkemeye sunar. 
- Mahkeme, fesih gerekçelerini değerlendirir. 
- Fesih, mahkemenin kararının verildiği anda yürürlüğe girer. 

 
2. 1965 Şirketler Yasası gereği SSM tarafından kapatılması 

 
2016 Şirketler Yasası'nın gereğince SSM şirketin feshi yönünde karar alabilir. Bu işlem; 

(i) Doğrudan kendi kararıyla olabilir. Bu durumda işlemler: 
 

- SSM, firmayı faaliyet göstermediği ve ödenmemiş borcu bulunmadığı ya da daha 
önce herhangi bir işe başlamadığı takdirde, fesih kararı alabilir.  

- Bu amaçla, şirket veya tasfiye memuruna, bildirimin yapılarak bu tarihten itibaren 
30 gün içinde aksine bir cevap verilmediği takdirde, ilanla şirketin fesh edileceği 
duyurulur. 

- İlanın yayınlanmasından sonra 30 gün süresinin dolmasından sonra, aksine bir 
talep olmadığı takdirde şirket fesh edilir. 

- Bu durum resmi gazetede ilan edilir. 
 

(ii) Başvuru üzerine. Bu durumda işlemler : 
 

- Şirketin yöneticileri, şirketin şirkette faaliyette bulunmadığı şirketin kayıttan 
çıkarılmak üzere başvurunun başlatılması kararını almalıdır. 

- Fesih başvurusu SSM'e sunulmalıdır. 
- SSM, evrakların uygunluğunu denetlemelidir. 
- Akabinde işlemler gerçekleştirilir.  

 
SSM’in ve MIDA’nın aşağıda yer alan bağlantılarından şirket kuruluşuna dair detaylı bilgilere 
aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşmak mümküdür. 
 
https://www.ssm.com.my/Pages/Register_Business_Company_LLP/Company/Starting_Com
pany.aspx 
 
https://www.mida.gov.my/home/starting-up-business/posts/ 
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