İşiniz için doğru adres
Uygun Ofis bir

markasıdır

Sanal Ofis

Hazır Ofis
Toplantı Salonu
Danışmanlık Hizmeti

Sanal Ofis

Sanal Ofis nedir?
✓ Sanal ofisler, geleneksel bir ofise ihtiyaç duymayan
girişimciler ve freelancerlar başta olmak üzere çeşitli
meslek gruplarının yararlandığı yeni nesil bir çalışma
sistemidir.
✓ Fiziki bir ofiste çalışmaya gerek duymayan meslek
grupları özellikle geleneksel ofislerin yüksek kiraları ve
vergiler gibi gider kalemlerinden kurtulabilmek için
sıklıkla sanal ofisleri tercih eder.

Sanal Ofis hangi hizmetleri verir?
✓ Yasal Adres Bildirimi
✓ Posta Hizmeti

✓ Misafirlerin Ağırlanması
✓ Sekretarya Hizmeti
✓ Danışmanlık Hizmeti

Sanal Ofisin avantajları nelerdir?
✓ Sanal ofislerin en önemli avantajlarından biri maliyetlerin azaltılmasıdır.
Özellikle, yalnızca şirket adresi için yüksek kiralar karşılığında açılan ve hiç
kullanılmayan ofislerin maliyetinden sanal ofisle kurtulabilirsiniz. Kiranın yanı
sıra vergiler, ofis materyalleri, personel ve kırtasiye masrafları gibi giderler
sanal ofiste yoktur.

✓ Esneklik de sanal ofislerin avantajları arasında. Sanal ofisle birlikte bazı
zamanlarda

ihtiyaç

yararlanabilirsiniz.

duyduğunuz
Müşterileriniz

toplantı
ve

varsa

odası

hizmetinden

ekibinizle

de

yapacağınız

görüşmelerin profesyonel olması için tam donanımlı toplantı odalarını
kullanabilmeniz mümkün.

Sanal Ofis hizmeti yasal mı?
✓ Türk Ticaret Kanunu’na göre şirket kurmak için sabit bir adres verilmesi
gerekmektedir. Adres iş yeri de olabilir, ev de olabilir, sanal ofis de olabilir.
Tebligat yapılabilecek bir adres olması yeterlidir. Vergi dairesi ve maliye açısından
önemli olan budur. Bu kapsamda sanal ofis yasaldır.
✓ Hangi sektörde hangi şirket olursa olsun ticari hayatını ve iş ortamını tehlikeye
sokmaz istemez. Bu sebeple sanal ofisin yasal olup olmadığı konusunda kafalarda
olan soru işaretlerini gidermek gerekmektedir. Sanal ofis çok kullanışlı ve tabi ki
yasal bir yoldur. Sanal ofis ortamları profesyonel bir şekilde hazırlanmıştır. Ayrıca
kendi alanında sağladığı avantajlarla gün geçtikçe daha cazip hal almaktadır.
✓ Türk Ticaret Kanunu’na göre iş yeri için gösterilmesi gereken adres ile ilgili detaylı
bilgi verilmemiştir. Örnek vermek gerekirse; ayrı bir elektrik sayacı, ayrı bir odası,
ya da ayrı bir ofis olması gerekiyor gibi bir bilgi yer almamaktadır. Eğer firma
işlerini göstereceği adresten yürütebiliyorsa ve vergi ya da farklı konularla ilgili
hukuki tebligatları alabiliyorsa yeterlidir. Bu bağlamda sanal ofisler kanuna aykırı
değildir.

Yaşadığım evi Ofis olarak gösterebilirim
neden Sanal Ofis tercih edeyim?
✓

Sanal ofis yasal olmakla birlikte daha güvenlidir. Teslim alınan tüm tebligatlar uzman sanal
ofis sekreterleri tarafından alınır. Size haber verilir. Hoş bir durum olmasa da başa
gelebilecek olan haciz durumlarında evi ofis olarak kullananlar apartman sakinlerine karşı
rencide olabilir. Mağduriyet yaşanabilir.

✓

Ayrıca elektrik, su, doğalgaz, Digiturk gibi paralı tv yayını aboneliklerinde işyeri ve ev
aboneliği ayrımı vardır ve işyeri aboneliğinin fiyatlandırması eve göre daha yüksektir. Evinizi
ofis olarak gösterdiğinizde aboneliğinizi de işyeri olarak değiştirmeniz gerekir aksi durumda
hakkınızda ilgili kurumlarca usulsüz kullanım nedeniyle işlem yapılabilir. Sanal ofis
hizmetinde böyle bir risk yoktur.

✓

Kat mülkiyeti kanuna göre mesken olarak tanımlanmış site ve apartmanlarda işyeri / şirket
açılması yasaktır. Evinizi home ofis olarak göstermeden önce mutlaka site/apartman
yönetiminden bu konuda izin almanız ayrıca oturduğunuz evde kiracıysanız, ev sahibiniz ile
de mutabakata varıp kira sözlemesini işyeri olarak değiştirmeniz ya da ek bir kira sözleşmesi
daha yapmanız gerekmektedir. Aksi halde olası bir şikayet sonrası iş adresinizi taşımanız
(tahliye etmeniz) gerekir.

Sanal Ofis daha ekonomik midir?
✓ Sanal ofis olarak evini göstermeyi düşünenlerin yanlış bir algısı vardır. Bu da
evden çalışmanın daha uygun olduğudur. Örnek vermek gerekirse; evini ofis
olarak gösteren kişiler kira sözleşmesinde yer alan ücret üzerinden stopaj
vergisi vermesi gerekmektedir. 1000 TL kiralık bir dairenin stopajı yaklaşık
250 TL olacaktır.
✓ Kiralık bir ev ile sanal ofis hizmeti arasında vergi açısından bile ciddi farklar
vardır. Sanal ofis hizmetinde verilen hizmet karşılığı fatura kesileceğinden
stopaj ödemesi çıkmadığı gibi bu tutar giderleştirilerek ödeyeceğiniz
Kurumlar/Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisinden de düşülebilir.

✓ Çok uygun bir maliyet ile prestijli bir konumda müşterilerinizi
ağırlayabileceğiniz, toplantılarınızı yapabileceğiniz bir ofisiniz olur.

Sanal ofis firma açılışı vergi memurları
tarafından yapılır mı?
Yoklama memurlarının sanal ofis açılışlarını yapmayacağı algısı da
yanlıştır. Her hafta onlarca firma sanal ofis firmaları üzerinden şirket
açılışlarını yapmaktadırlar. Bu kapsamda resmi merciler ile ilgili bir
zorluk çıkmamaktadır. Devlet memurları da sanal ofisin avantajlarını
bilmektedirler. Dolandırıcılık yapma niyetinde olan insanlar sanal ofis
tercih etmek yerine bir pasajda küçük bir oda tutup bir masa bir

sandalye ile şirket kurmayı tercih edecektir. Çünkü sanal ofislerde
güvenlik yüksektir. Kamera kaydı, santral sistemi mevcuttur.

Sanal Ofiste vergilendirme nasıl olur?
✓ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 156. maddesi gerçek ve tüzel kişilerin şirket
kurma haklarıyla ilgili olarak düzenlenmiştir. Bu maddede sanal ofislerin
kullanımına engel teşkil edecek hiçbir hüküm bulunmamaktadır. Bu sayede, sanal
ofis kullanıcıları vergiye tabi ticari faaliyetlerini rahatlıkla sürdürebilir.
✓ Sanal ofis kullanarak şirket kuruluşu yapan girişimciler ve freelancerlar yasal
tebligat adresi olarak sanal ofis adresini kullanabilir. 2016 yılından itibaren
geleneksel tebligat yöntemi bırakılarak e-tebligata geçilmiştir. Bu nedenle, sanal
ofislerin tebligat adresi olarak gösterilmesinde kanunen hiçbir sakınca yoktur.
✓ Ticari faaliyetlerde bulunmak isteyen girişimcilerin şirketleri için sanal ofisleri
tercih etmesinde giderlerin muhasebeleştirilmesi de önemli etkenlerden biridir.
Sanal ofislere ödenen aylık kira ve ek hizmetler şirketiniz adına gider olarak
gösterilebilir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesi sayesinde bu giderleştirme
tamamen yasaldır.

Hazır Ofis

Hazır Ofis nedir?
Yeni nesil çalışma sistemlerinin başında gelen hazır ofisler,
büyük ve küçük ölçekli çok sayıda şirket tarafından tercih
ediliyor. Kullanıcılarının gün içinde ihtiyaç duyduğu tüm
hizmetleri veren hazır ofis firmaları, tam donanımlı özel
alanlar yaratıyor. Teknik altyapıdan konforlu mobilyalara
kadar tüm ofis materyalleri bu alanlarda hazır olarak
bekliyor. Çalışanların yalnızca bilgisayarlarını götürdükleri
hazır ofisleri kullanarak maliyet ve zaman kayıplarını
önlemek de mümkün.

Kendi ofisimi açmak varken neden
Hazır Ofisi tercih edeyim?
✓

Hem yeni kurulan girişimler hem de halihazırda var olan şirketler için ofis açmak oldukça maliyetli ve zaman alan bir
süreç. Özellikle çalışan nüfusunun yoğunlaştığı prestijli bölgelerde ofis kiraları aynı oranda yüksektir. Yüksek kiralar
ve ofis materyalleri için ayrılan kaynak, bütçelerin oldukça zorlanmasına neden olur. Yeni kurulan şirketlerin kısıtlı
bütçelerini ofis açmak için değil işlerini geliştirmek amacıyla kullanmaları daha akıllı bir hamle olacaktır.

✓

Şirketler, prestijli lokasyonlarda buldukları ofisler için yüksek kiraların yanı sıra tek seferlik emlakçı ücreti ve depozito
gibi masraflar için de kaynak ayırmak zorunda. Aynı zamanda, ticari faaliyette bulunan tüm şirketler ofis açtıkları
zaman stopaj vergisi ödemekle de yükümlüdür.

✓

Ofis materyalleri de kaynak ayrılması gereken oldukça maliyetli noktalardan biri olarak karşımıza çıkar. Çalışanların
ofiste rahat edebilmeleri için konforlu mobilyalar almak gerekir. Bununla birlikte, verimli bir çalışma ortamı
yaratmak amacıyla ferah ve aydınlık bir ofis dekorasyonu da ihtiyaçlar arasında bulunur. Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı
gibi teknik ekipman da çalışanların gün içinde kullandığı materyaller arasındadır.

✓

Geleneksel ofislerde kira ile birlikte faturalar gibi aylık sabit giderler de bulunur. Gün içinde çalışanların
kullanacakları kırtasiye malzemelerinin her ay yenilenmesi gerekir. Çalışan maaşları da düzenli ödemeler arasında.
Şirketler için kurumsal imajı güçlendirmek büyük önem taşır. Bunun için sekreter ve resepsiyon gibi hizmetlerin
bulunması müşteriler üzerinde olumlu bir izlenim yaratmanın kolay yollarından biridir. Şirketler, bu işler için
profesyonel personellerle çalışır. Bu personele ve varsa kendi ekiplerine de maaş ödemesi yapması gerekir.

✓ Ofis kurulumunda bütçelerin zorlanmasına neden olan tüm bu gider
kalemlerinden kurtulmanın en kolay yollarından biri hazır ofis kiralamaktır.

Hazır Ofis hangi hizmetleri verir?
İşiniz için en doğru adres olan Uygun Ofis’te 2
farklı şekilde hazır ofis hizmeti sunulmaktadır.

İhtiyacınıza göre Paylaşımlı Ofis ya da Özel Ofis
seçeneklerinden birini seçerek işinizde büyük
maliyet avantajları elde edebilirsiniz.

Paylaşımlı Ofiste
neler VAR ?

Paylaşımlı Ofiste
neler YOK ?

Güllük’te Prestijli Bir Adres

Stopaj

Posta Hizmeti

Aidat

Misafirlerin Ağırlanması

Elektrik Faturası

Sekretarya Hizmeti

Su Faturası

Danışmanlık Hizmeti

İnternet Faturası

Kişisel Çalışma Alanı

Telefon Faturası

Girişte Şirket Logonuz

Sekreter Maaşı

Yüksek Hızlı, Sınırsız İnternet

Sekreter SGK Ödemesi

Sıcak İkramlar

Mutfak Giderleri

Ücretsiz Otopark

Temizlik Giderleri

Aylık Ücretsiz 12 Saat Toplantı Salonu
Kullanım Hakkı

Mobilya, Yazıcı, Projeksiyon, Kamera
Masrafı

Özel Ofiste neler
VAR ?

Özel Ofiste neler
YOK ?

Güllük’te Prestijli Bir Adres

Stopaj

Posta Hizmeti

Aidat

Misafirlerin Ağırlanması

Elektrik Faturası

Sekretarya Hizmeti

Su Faturası

Danışmanlık Hizmeti

İnternet Faturası

Firmanıza Özel Oda

Telefon Faturası

Girişte Şirket Logonuz

Sekreter Maaşı

Yüksek Hızlı, Sınırsız İnternet

Sekreter SGK Ödemesi

Sıcak İkramlar

Mutfak Giderleri

Ücretsiz Otopark

Temizlik Giderleri

Aylık Ücretsiz 24 Saat Toplantı Salonu
Kullanım Hakkı

Mobilya, Yazıcı, Projeksiyon, Kamera
Masrafı

Toplantı Salonu

Toplantı Salonu
Müşterilerin gözünde kurumsal bir imaj yaratabilmek

için

teknik

altyapıya

sahip

toplantı

odalarının

kullanılması gerekir. Uygun Ofis Toplantı salonunda

12-18

kişilik

toplantılar,

sunum

ve

eğitimler

gerçekleştirebilirsiniz. Saatlik, günlük veya haftalık

olarak kiralayabileceğiniz toplantı salonunda ile siz
sunumunuza odaklanın, detaylar ile biz ilgilenelim.

Toplantı Salonu ile hangi hizmetleri
alabilirim?
✓ Esnek Kiralama Seçeneği (Saatlik, Günlük, Haftalık)
✓ Ulaşımı Kolay Merkezi Lokasyon
✓ Ücretsiz Otopark
✓ 12-18 Kişilik Toplantı Salonu

✓ Projeksiyon Cihazı
✓ Akıllı Tahta
✓ Sıcak İkramlar
✓ Görüntülü Kayıt İmkanı

Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık hizmetleri nelerdir?
✓ Dijital Pazarlama

✓ Pazar Araştırmaları
✓ Mali Müşavirlik
✓ Organizasyonlar

✓ Hibe Projeleri Danışmanlığı
✓ Hukuki Danışmanlık

Bizi Takip Edin!
uygunofisantalya
uygun_ofis
uygunofisantalya

uygunofis
uygunofis

Bize Ulaşın!
Iz Business Center
Kışla Mahallesi 37 Sokak No.6
Muratpaşa / ANTALYA

+90 242 247 47 37
+90 542 209 57 79
basvuru@uygunofis.com

www.uygunofis.com

