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30 bin şefe
gıda güvenliği
eğitimi verecek

Yaptığı araştırmada
şeflerin yüzde 80’inin

gıda güvenliği eğitimi
almak istediğini tespit eden

Unilever Food Solutions,
eğitim programı başlatıyor.

Gıda Güvenliği Derneği
Başkanı Samim Saner

projeyle Anadolu’daki
şeflerin de gıda

güvenliğinde temel bilgileri
edineceğine dikkat çekti.

Unilever Food Solutions
Türkiye Genel Müdürü

Önder Arsan, konuyla ilgili
toplantıda ilk yıl 5 bin, 3

yılın sonunda 30 bin şefe
sertifika verileceğini belirtti.

Gayrimenkulde yatırımın
geri dönüşünü kısaltacak

Kiralık araçla
pikniğe giden

müdüre vergi var

Araç kiralama sektörü son yıllarda hızla
gelişiyor. Özellikle şirketler, başta vergi
olmak üzere birçok avantajı yüzünden araç
kiralamayı tercih ediyor. Şirketler tarafından
kiralanan araç sayısı yılda 220 bine ulaştı. Bu
araçlar için ödenen kira bedeli de 9 milyar
liraya çıkmış durumda. Araç kiralanınca
araç kirası Kurumlar Vergisi’nde kanunen
kabul edilen gider olarak vergi matrahından
indiriliyor. Araç kiralamanın diğer avantajlarını
ise zorunlu trafik sigortası maliyeti ve takibi,
kasko pirimi ve takibi, Motorlu Taşıtlar Vergisi
ile bakım onarım ve araçlara ait muayenelerin
takibi açısından sağladıkları kolaylıklar olarak
sayabiliriz. En büyük avantaj olarak ortaya
çıkan vergi teşviki ise Gelir Vergisi Yasası’nın
40’ıncı maddesi ile sağlanmış durumda. Ancak
yasada çok önemli bir şartla bu avantaja olur
veriliyor. O da kiralık araçlara ait giderlerin
işte kullanılması koşulu.

3 AYRI ŞEKİLDE KULLANILIYOR
Uygulamada ise kiralık araçların üç

biçimde kullanıldığı görülüyor. Bunlardan ilki
bir şoförün kullandığı ve tamamen çalışma
günlerinde kullanılan araçlar. Bunlara “görev
aracı” da deniliyor. Bu araçların giderleri
tamamen vergiden düşülebiliyor. İkincisi,
hem iş hem de çalışanın şahsi kullanımı için
kullanılan araçlar. Bir de işte kullanılması
şartı olmadan üst düzey yöneticilere tahsis
edilen kiralık araçlar. Genel olarak üst düzey
yöneticilere tahsis edilen bu araçlar 7 gün 24
saat yöneticilerde kalıyor. Yöneticiler kimi
zaman iş için kimi zaman alışveriş merkezine
gitme, çocuğu okuldan alma, hafta sonları
ise pikniğe gitme gibi kendi şahsi işleri için
araçları kullanıyor. İkinci kesim için vergi
açısından sorun da işte burada başlıyor.

KAZANCA EKLENMESİ GEREKİYOR
Vergi müfettişleri Serdar Akın ve Fatih

Bingöl, Vergi Sorunları Dergisi’nde ele
aldıkları makalelerinde işte kullanılmayan
kiralık araçlara ait giderlerin mali kârın
tespitinde “Kanunen kabul edilmeyen gider”
olarak değerlendirilip ticari kazanca ilave
edilmesi gerektiğini yazdılar. Uygulamada
şirketlerin hem şirket için hem de şirket
çalışanının şahsi işleri için kullanılan kiralık
araçlara ait giderlerin tamamının gider
yazıldığını belirten müfettişler “Bunun
sonucunda aslında işletmeler tarafından
kanunen kabul edilmeyen gider veya
hizmet erbabına sağlanan menfaat olarak
değerlendirilmesi gereken işte kullanılmayan
kısımlara isabet eden gider tutarları da
mali kârın tespitinde gider olarak dikkate
alınıyor” ifadelerini kullandılar. Müfettişlerin
tespitinden çıkarılan net cümle şu oluyor: Eğer
müdür şirket aracı ile 1 gün pikniğe gittiyse
örneğin 30 günü bin 900 liraya kiralanmış bir
aracın o 1 günü için ödenen 30 liralık kira
gider yazılamaz. Hatta 30 TL şirkete kazanç
olarak eklenip 6 TL (Yüzde 20) kurumlar
vergisi alınır.

ÜCRET OLARAK DA
DEĞERLENDİRİLEBİLİR
Müfettişlerin önerisi, bu tarz işte

kullanılmayan araçların özellikle işletme
personeline, müdürlere veya üst düzey
yöneticilere tahsis edilmesi durumunda
mali kârın tespitinde gider olarak dikkate
alınması, bu giderlerin işletme tarafından
ücret olarak değerlendirilmesi gerektiği. Böyle
değerlendirildiğinde ise ücret olarak kabul
edilen tutarlar üzerinden gelir vergisi stopajı
yani vergi kesintisi yapılabiliyor.

SPK’dan gayrimenkul fonu kurma izni alan Omurga Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erktin, “Planladığımız
fonlarda yatırımın geri dönüş süresi ortalama 3.5-5 yıl arasında. Bireyselde kazanç süresi daha uzun olabiliyor” dedi

2011 yılından bu yana
gayrimenkule dayalı
varlık yönetimi yapan

Omurga Gayrimenkul Portföy,
mayıs ayında Sermaye
Piyasası Kurulu’ndan (SPK)
gayrimenkul yatırım fonu
(GYF) kurma iznini aldı. SPK
denetiminde kurulan Omurga
Portföy’ün yöneteceği fonlara
kendilerinin de yüzde 10
sermaye koyarak ellerini taşın
altına koyacaklarını belirten
Omurga Gayrimenkul Portföy
Yönetimi Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Erktin,
“Amacımız hem fonlarımıza
hem de yatırımcılarımıza değer
katarak birlikte büyümek” diye
konuştu.

30 AYDA İKİYE KATLADIK’
Şirket olarak, Türkiye

genelinde ofis, ev, arsa
gibi gayrimenkul yatırımı
yaptıklar ını ifade eden Erktin,
gayrimenkul yatırım fonlarında
geri dönüş süresini azalttıklarını
belirterek “Planladığımız
fonlarda yatırımın geri dönüş
süresi ortalama 3.5-5 yıl
arasında. Bireysel gayrimenkul
yatırımında ise kazanç elde
edebilme süresi daha uzun
olabiliyor” dedi. Şirketin tanıtım
toplantısında konuşan Mehmet
Erktin, Omurga Portföy Başkan
Yardımcısı Tolga Kabataş ve

Genel Müdürü Oğuz Kösebay,
önümüzdeki dönem için
planlarını paylaştılar.

2011 yılında kurdukları
Omurga Yapı Yatırımları
şirketi ile 30 ayda 100 milyon
liranın üzerinde yatırım
yaptıklarını belirten Erktin,
“SPK kanunu gereği kurulacak
olan fonda herhangi bir getiri
vaadi veremiyoruz. Ancak
Omurga Yapı şirketi olarak
yaptığımız yatırımlarda
sermayemizi 30 ayda dolar
bazında 2’ye katladık” dedi.
Şirketlerin, finans, inşaat,
gayrimenkul ve yeni ekonomi
alanlarında başarılarını
kanıtlamış profesyonellerin
bir araya gelerek gayrimenkul
yatırımlarına imza attığını
anlatan Erktin, “Yatırımcıların
ihtiyaçlarını iyi bilen, doğru
yönlendirmeler sunan,
yenilikten korkmayan ve
sektörü ileriye taşıyacak
açılımları yakından izleyen
çevik bir yapımız var. GYF
sektörü Türkiye’de yeni, ancak
biz uzun yıllardır sektördeyiz”
diye konuştu.

Ar-Ge’ye yatırım büyüme getirdi
Demirdöküm CEO’su Dr.

Axel Bush, 2015 yılını yüzde
19 büyümeyle kapattıklarını,
bu büyümedeki temel etkenin
Ar-Ge çalışmalarına verdikleri
önem olduğunu belirtti. Bush,
“DemirDöküm, son 5 yılda

Ar-Ge merkezine toplam
55 milyon TL yatırım
gerçekleştirdi. 2016’yı ise
10 milyon TL ilave Ar-Ge
yatırımıyla kapatmayı planlıyor”
dedi. Demirdöküm Yönetim
Kurulu Üyesi Erdem Ertuna

ise, Demirdöküm’ün yeni akıllı
termostatı Migo ile kullanıcıların
akıllı telefonlarıyla uzaktan
erişim sağlayıp oda sıcaklığı
veya su sıcaklığına anlık olarak
müdahale edebileceklerini
belirtti.

‘BİRKAÇ YIL İÇİNDE PAZARA
DAHA FAZLA OYUNCU GELECEK’

Türkiye’de gayrimenkul
yatırım fonu pazarının
önümüzdeki dönemde daha
da gelişmesini beklediklerini
kaydeden Omurga Portföy
Başkan Yardımcısı Tolga
Kabataş, bazı büyük
oyunculardan bunun

işaretlerini aldıklarını
söyledi. 3-5

yıl gibi

bir vadede pazarda yerli-
yabancı büyük oyuncuların
olmasını beklediklerini
belirten Kabataş, pazardaki
oyuncu sayısının da
artmasını beklediklerini
ifade etti. Omurga
Portföy’ün kuracağı
gayrimenkul fonunun
büyüklüğünün yıl sonuna
kadar belirleneceği bilgisini
veren Kabataş, iki yıllık
yatırım döneminin ardından,
üç yıl içinde satış ve fonun

tasfiyesinin yapılmasını
hedeflediklerini

söyledi. “Omurga olarak
yatırımlarımıza kendi
fonumuzda devam
edeceğiz” diyen Kabataş,
“Şu anda nitelikli
yatırımcılarla görüşme
aşamasındayız. Türkiye’de
gayrimenkul piyasası
Avrupa’ya kıyasla gelişmekte
olan bir piyasa olduğu için,
kazancı maksimize etmek
amacıyla ilk fonumuzu
karma yapmayı planlıyoruz.
İlk fonun yatırımını tamam-
ladıktan sonra ikincisini
çıkaracağız” diye konuştu.

GYF SEKTÖRÜ
450 MILYAR DOLAR

Gayrimenkul yatırım fonu sektörünün dünyada 450 milyar dolara
ulaştığına dikkat çeken Erktin, “Bu tutar 36 trilyon dolarlık fon

pazarının yüzde 1’i. Avrupa ülkelerinde bu oran yüzde 10’larda” dedi.
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Araç kiralamanın
en önemli
avantajı
vergiden
düşülmesi.
Ancak özellikle
üst düzey
yöneticilere
hafta içi ve hafta
sonu tahsis
edilen araçla
örneğin pikniğe gidilirse bu bölümün
ayrılıp vergisinin ödenmesi gerekir
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