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Bünyan Ticaret Odası 

• 1982 Anayasası'nın 135.maddesine göre kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları kanunla 

kurulan kamu tüzel kişilikleridir. 

 

• 01.06.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5174 sayılı 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 

Borsalar Kanunu ile birlikte önceki 5590 sayılı 

Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 5174 sayılı Kanun 
ile Ticaret Odaları daha kapsamlı ve ihtiyaca cevap 

veren bir mevzuata kavuşmuşlardır. 

TARİHÇE 
• Bünyan Ticaret Odası , tüm Odaların kuruluş gayesi 

olan , üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak , 
mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak mesleğin genel 

menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak , 

mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan 

ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak , 

meslek disiplinini , ahlak ve tesanüdünü korumak 
gibi aynı amaç ve görev çerçevesinde , 01.03.1974 

tarihinde ‘’Bünyan Ticaret Odası’’ ismiyle Bünyanlı 

tacirlerin teşebbüsü ile Namık Kemal İlkokulu 

karşısında müstakil bir binada hizmete başlamıştır .  
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Bünyan Ticaret Odası 

5174 Sayılı Kanunun 4. maddesinde Odalar; 

 

Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, 

meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, 

mesleğin genel menfaatlere uygun olarak 

gelişmesini sağlamak, mensuplarının 

birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde 

dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere 

meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı 

korumak ve bu Kanunda yazılı hizmetler ile 

mevzuatla odalara verilen görevleri yerine 

getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe 

sahip kamu kurumu niteliğinde meslek 

kuruluşlarıdır. 
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Bünyan Ticaret Odası 

• Mevcut yasa çerçevesinde, kurulan Odalara 

kayıt mecburiyeti, 5174 sayılı kanunun 9 

uncu maddesinde zikredilmektedir. 

• Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, 

durumlarında meydana gelen ve Türk 

Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı 

gereken her türlü değişikliği, 

gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, 

kayıtlı oldukları odalara bildirmelidir. 

(Unutmalar olduğu için değişikliklerin, 

özellikle işi terklerin bildirilmesi çok önemli) 

 

• Üyelerin oda aidatları her yılın Haziran ve Ekim 
aylarında ödenir. 

• Aidatlar oda veznesine ödenebileceği gibi; anlaşmalı 

bankalardaki hesaplara da yatırılabilir.  

• Üyelerimiz aidat miktarlarını Odamızdan mesai 

saatleri içerisinde 0352 712 1147 – 0352 7123217 

numaralı telefonlardan öğrenebilirler. 
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Bünyan Ticaret Odası 

• Üyelerin oda aidatları her yılın Haziran ve 

Ekim aylarında ödenir. 

 

• Aidatlar oda veznesine ödenebileceği gibi; 

anlaşmalı bankalardaki hesaplara da 

yatırılabilir.  

 

• Üyelerimiz aidat miktarlarını Odamızdan 

mesai saatleri içerisinde 0352 712 1147 – 

0352 7123217 numaralı telefonlardan 

öğrenebilirler. 
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Bünyan Ticaret Odası 

Ticaret Odası Organlar 

• Yönetim Kurulu (5 kişiden oluşur) 

 

• Disiplin Kurulu (5 kişiden oluşur) 

 

• Oda Meclisi (5 kişiden oluşur) 

 

• Meslek Komiteleri (5 Komite) 

 

• Hesapları İnceleme Komisyonu (3 kişiden 

oluşur) 

 

Ticaret Odası Personeli 
• Genel Sekreter Ahmet Reşat ALTAY 

 

• Ticaret Sicil Müdürü Fatih YALÇINKAYA 
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Bünyan Ticaret Odası  

• Ticaret Sicil İşlemleri:  

• Her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden 

itibaren on beş gün içinde ticari işletmesini ve 

seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin 

bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan 

ettirir.  

 

• Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin 

şubeleri de bulundukları yerin ticaret siciline 

tescil ve ilan olunur.  

 

• Ticaret Sicili Tescil işlemleri aynı gün 

yapılabildiği gibi, Merkezi Sicil Kayıt 

Sistemindeki (MERSİS) yoğunluk durumunda 

veya evrak eksikliği durumlarında bu süre 2-3 

gün olabilmektedir. 
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Bünyan Ticaret Odası 

• Ticaret Sicili tescil harçları 
(*Harçlar her yıl yenilenmektedir. Odamızdan güncel 

değişiklikleri öğrenebilirsiniz.) 

• Şahıs işletmelerinde sermayelerine göre 

toplam masraf 600 ila 1100 TL arasında 

değişmektedir.  

 

• Şirketlerde ve Kooperatiflerde ise 1000 ila 

1600 TL arasında değişmektedir.  

 

• Ayrıca, Mersis’e kayıt olduktan sonra, 

değişiklik tescil başvurusunda 

bulunabilmeniz için e-imza aktivasyonu 

yapılması gerekiyor, bu konuda odamız ile 

irtibata geçilerek detaylı bilgi alınabilir.  
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Bünyan Ticaret Odası 

• Odalar Her yıl ocak ayında üye kayıtlarını 

güncelleştirir. Buna göre içinde bulunulan 

yıldan iki yıl öncesi ocak ayına kadar adres 

ve durumları tespit edilemeyenler ve bu 

süre zarfında tahakkuk eden aidat 

borçlarından en az bir taksidini 

ödemeyenlerin üyeliği yönetim kurulu kararı 

ile askıya alınır. Askıya alınanların onandığı 

yönetim kurulu karar tarihinden itibaren iki 

yıl içinde adres ve durumu hala tespit 

edilemeyenler gerekli prosedür sonrası kayıt 

silme işlemi gerçekleştirilir. 
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Bünyan Ticaret Odası 

Meslek Komiteleri; 

• Üyelerimize sektörleri ile ilgili her türlü iç ve dış 

fuarlar mail, cep mesajı mesaj ve web sitemiz 

aracılığı  duyurulmakta, bu fuarlara gerek iştirakçi 

gerekse katılımcı talepleri alınmakta katılım 

organizasyonları düzenlemektedir. Yönetim 

Kurulumuz fuar ziyaretlerinde maddi destekte 

sağlamaktadır.  

• Üyelerimizin kendi sektörlerini ilgilendiren kanun 

ve yönetmelik değişiklikleri ile ilgili taslaklar ile 

ilgili görüşleri; gerek düzenlemiş olduğumuz 

toplantılarla, gerek üyelerimizin bizzat iletmiş 

oldukları görüşleri rapor haline getirerek Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği Sektör meclislerine ve 

ilgili Bakanlıklara iletilmektedir.  

• Mevzuatlarla ilgili bilgilendirme toplantıları 

yapılmaktadır. Üyelerimizle ilgili yeni bir kanun 

yönetmelik yayınlandığı ve değişiklik olduğunda 

yeni mevzuatın uygulamaları ve üyelerimizin 

bilmesi gerekenler konularında bilgilendirme 

toplantıları yapılmaktadır.  
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Bünyan Ticaret Odası 

• Odamız online olarak üye aidatlarının 

ödenmesi için web sitesinde çalışmalarını 

tamamlayarak uygulamaya geçmiştir. Ayrıca 

online belge verilmesi hususundaki çalışmaları 

da devam etmektedir. 

• Oda tarafından, yapılan seminer, eğitim gibi 

etkinlikler için talep eden üyelere sms 

göndermektedir. Ayrıca birlik ve 

beraberliğimizi artırmak için vefatlarda 

üyelerimizin birinci derece yakınları için 

cenaze sms’i de gönderilmektedir. 

• Web sitemiz içerisinde yer alan etkinlik 

takviminde yaptığımız organizasyonlar 

hususunda sürekli bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca 

bildirilen e-posta adresinize e-bültenler de 

gönderilmektedir. 

• Oda içerisinde kalite ve akreditasyon 

çalışmaları  sürdürülmektedir.  ISO 9001 Kalite 

Belgesi mevcuttur. 

 

11 



Bünyan Ticaret Odası 

• Bünyan Ticaret Odası, hemen her türlü 

faaliyeti hakkında; üyeleri ilgilendiren 

fuarlar, tanıtımlar, önemli yasal duyurular, 

teşvikli personel temin edilebilmesi için 

işkur ile birlikte düzenlenen eğitimler, 

üyelerinin ortak menfaatleri çerçevesinde 

yapılan toplantılar ve diğer tüm faaliyetlerini 

www.bunyanto.org.tr web adresinde ilan 

etmektedir.  

• Odamız faaliyetleriyle ilgili teklif ve öneriler 

için:  

• Bünyan Ticaret Odası Personeline 

• Telefon :(0352) 712 1147 - 3217 

• Faks : (0352) 712 1147 - 3217   

• E-posta :bunyanto@tobb.org.tr 

• Her zaman ulaşılabilecektir. 
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Belediyeler 

• Belediye Gelirleri Kanunu’na göre belediye 

sınırları ve mücavir (yakın komşu) alanlarda 

faaliyet gösteren tacirlerin belediyeye karşı 

sorumlulukları şunlardır. 

•  İş yeri açma ve çalışma ruhsatı alma 

•  İlan-Reklam, eğlence vergisi ödeme 

•  Çevre temizlik vergisi ödeme 

•  Hafta sonu çalışma ruhsatı alma 

•  Emlak vergisi ödeme 

 

• Belediyeden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 

alabilmek için İlgili Odaya kayıtlı olduğuna dair 

belge de istenmektedir. 
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl 

Müdürlüğü 

1. 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği, sanayi 

işletmelerinin üretim faaliyetlerine başladıktan 

sonra iki ay içinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl 

Müdürlüğü nezdindeki Sanayi Sicil Bilgi Sistemi'ne 
kayıt olması gerekmektedir.  

2. Sanayi Sicil Bilgi Sistemi'ne kayıt yapılan her işletme 

adına Sanayi Sicil Belgesi düzenlenir. Veriliş tarihi 

itibariyle Sanayi Sicil Belgesi iki yılda bir vize 
yapılır.  

3.Sanayi işletmelerinin faaliyetlerine son vermeleri, 

ara vermeleri, yeniden üretime başlaması  ve 

verilen bilgilerde değişiklik olması durumlarında bir 
ay içinde Bakanlığa (il Müdürlüğüne) bilgi verilmesi 

gerekir. 

4. Sanayi işletmelerinin bir önceki yılla ilgili 

faaliyetlerinin yer aldığı yıllık işletme cetvellerini 
yılsonundan itibaren dört ay içinde Bakanlığa (il 

Müdürlüğüne) vermeleri gerekir 

5. Yükümlülükleri yerine getirmeyen sanayi işletmeleri 

hakkında kanunun ilgili maddeleri uyarınca idari 
para cezası uygulanmaktadır.  
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl 

Müdürlüğü 

• SANAYİ SİCİL BELGESİNİN SANAYİ 

İŞLETMELERİNE SAĞLADIĞI FAYDALAR 

NELERDİR? 

 

• İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-

Terkin işleminden faydalanırlar. 

• Elektrik faturalarını Sanayi Abonesi 

Tarifesinden öderler. 

• Kamu İhale Kanununda yer alan yerli 

isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar. 

• Dolaylı olarak iş imkanı sağlarlar. 

• Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı 

desteklerden yararlanırlar.  
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Ticaret İl Müdürlüğü 

• Anonim şirketlerin genel kurul 

toplantılarında bulunacak Bakanlık 

temsilcilerini görevlendirmek 

• Toptancı halleri, pazar yerleri, üretici 

örgütleri, meslek mensupları ve ilgili diğer 

gerçek ve tüzel kişiler ile ilgili iş ve işlemleri 

yapmak 

• Lisanslı depoculuğun geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarda 

bulunmak 

• İl Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin 

kuruluşu ve işleyişi ile ilgili işlemleri 

yürütmek, İlçe Tüketici Sorunları Hakem 

Heyetlerinin koordinasyonunu sağlamak. 

• 1163 Sayılı Kanununa Tabii (Yapı 

Kooperatifleri hariç) kooperatiflerle ilgili  iş 

ve  işlemleri yürütmek 
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Bünyan Vergi Dairesi Başkanlığı 

• Mükellef: vergi kanunlarına göre üzerine vergi borcu 

düşen gerçek ve tüzel kişilerdir. 

 

• Mükellefin şekli ödevleri, işe başlamayı ve 

değişiklikleri bildirmek, defter tutmak, fatura vb. 

kayıtlarını kanıtlayıcı belgeleri düzenlemek ve 

bunları istendiğinde yetkililere ibraz etmektir. 

 

• Mükellefin maddi ödevi ise kazancına göre üzerine 

düşen vergiyi ödemektir.  

 

• İşe başlama bildirimi Gerçek kişilerde 10 gün içinde; 
kendileri, Avukatları veya yetkili meslek 

mensuplarınca (Muhasebeci) ilgili vergi dairesine 

yapılır. 

 

• Şirketlerin kuruluş aşamasında işe başlama bildirimi 

10 gün içinde ticaret sicil müdürlüğünce yapılır.  

 

• Şirketlerin işe başlama dışındaki işi bırakma ve 

değişiklik bildirimleri ile gerçek kişi mükelleflerin işi 

bırakma ve değişiklik kendilerince 1 ay içinde yapılır. 
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Bünyan Vergi Dairesi Başkanlığı 

• Ticari kazanç elde edenler Şahıs veya Şahıs 

Şirketi ise Gelir Vergisi; Sermaye şirketi ise 

Kurumlar Vergisi ödemekle yükümlüdürler. 

 

• Sürekli Ticari faaliyet içinde bulunanlar 

ayrıca Katma Değer Vergisinin de 

mükellefidirler. 

 

• Şahıs işletmeleri ile Şirketler ayrıca, 

yaptıkları ücret, kira gibi ödemeler 

üzerinden Gelir Vergisi Tevkifatı (stopaj) 

ödemekle yükümlüdürler.  
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Bünyan Vergi Dairesi Başkanlığı 

• Gelir Vergisi Oranları 

*14,800 TL'ye kadar yüzde 15,  

*34,000 TL'nin 14,800 TL'si için 2,220 TL, fazlası 

yüzde 20, 

*80,000 TL'nin 34,000 TL'si için 6,060 TL, (ücret 

gelirlerinde 120,000 TL'nin 34.000 TL'si için 

6,060 TL), fazlası için yüzde 27, 

*80,000 TL'den fazlasının 80,000 TL'si için 18,480 

TL, (ücret gelirlerinde 120,000 TL'den 

fazlasının 120,000 TL'si için 29,280 TL), fazlası 

için yüzde 35 olarak belirlendi.  

• Ayrıca Gelir Vergisi mükellefleri cari yılın 

üçer aylık dönemleri için Yıllık Gelir 

Vergisine mahsuben % 15 oranında Geçici 

Vergi öderler. Bu vergi yıllık beyannamede 

ödenecek vergiden mahsup edilir, mahsup 

edilemeyen kısım iade edilir.  
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Bünyan Vergi Dairesi Başkanlığı 

• Kurumlar Vergisi oranı tüm Kurumlar Vergisi 

mükellefleri için % 20 dir. (daha önceki K.V. 

Oranı  % 33) 

 

• Tüm Kurumlar Vergisi mükellefleri, cari yılın 

üçer aylık dönemleri için, yıllık kurumlar 

vergisine mahsuben % 20 oranında geçici 

vergi öderler. Bu vergi de yıllık 

beyannamede ödenecek vergiden mahsup 

edilir, mahsup edilemeyen kısım iade edilir.  

 

• Kurumlar vergisi mükellefleri, ortaklarına, 

yöneticilerine kar payı dağıttığı zaman, 

dağıtılan kısım için ayrıca % 15 Gelir Vergisi 

stopajı öderler. Ancak kar dağıtımı yapılması 

mecburi değildir.  
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Bünyan Vergi Dairesi Başkanlığı 

• Katma Değer Vergisi 

• KDV nin vergi dairesine karşı mükellefi ticari 

malı teslim eden veya hizmeti yapan olmakla 

beraber asıl yüklenicisi malı veya hizmeti 

satın alıp bedelini ödeyendir.  

 

• KDV sistematiğinde, malın veya hizmetin 

satımından bir önceki aşamada alımda 

ödenen KDV nin indirimini mümkün kılar; bu 

yönüyle çok aşamalıdır. 

 

• KDV oranları malın veya hizmetin çeşidine 

göre % 1, % 8 ve %18 dir.  
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Bünyan Vergi Dairesi Başkanlığı 

• Vergi uygulamalarında yaygın olarak 

karşılaşılan sorunlar 

 

• Sahte belge düzenleme ve kullanma: 

Mükelleflerin bilmeden sahte belge 

düzenleme veya kullanma durumu ile 

karşılaşması durumunda en önemli ıspat 

vasıtası ÖDEMENİN BANKADAN yapılmasıdır.  

 

• Fatura ve Sevk İrsaliyesi düzenlenmesi: 

Alım-Satımda en önemli ıspat vesikalarıdır. 

Özellikle sevk irsaliyesi malın teslim 

edildiğinin en önemli belgesidir. Ayrıca 

alışverişde belge verilmesi tüketici açısından 

da daha güven verici görülmektedir.                                                 
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Bünyan Vergi Dairesi Başkanlığı 

• Makbuz veya Banka Dekontu: Bir satış için 

Fatura düzenlenmesi bedelinin tahsil edildiğini 

göstermez. Tahsilat nakit yapılmışsa ayrıca 

makbuz düzenlenmeli veya Fatura üzerinde 

bedelin nakit alındığı belirtilmelidir.  

 

• E-haciz uygulanma ihtimali: Vergi dairesine 

olan borçların ödenmesi mümkün olduğunca 

bizzat takip edilmeli; çünkü olası unutmalarda; 

yaygın olmamakla birlikte banka hesaplarına e-

haciz uygulanabilmektir. Bu durumla 

karşılaşmamak için mümkünse son aşamaya 

gelmeden vergi borçları taksitlendirilmelidir.  

 

• İşletme sahibinin kendi işiyle daha çok 

ilgilenebilmesi için maliye ve muhasebe, 

sigorta ve diğer konularında bir meslek 

mensubu ile çalışması faydalı olacaktır.  
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Bünyan Sosyal Güvenlik Merkezi 

• İşe başlama ile birlikte sosyal güvenliğin 

sağlanması bakımından 4-b sigortalısı olarak, iş 

sahibinin veya ortakların SGK (bağ-kur) a 

kaydolması gerekir.  

• Vergi dairesi kendisine mükellefiyet tesis 

edenleri SGK ya bildirmekle beraber, 

işlemlerin hızlanması için, bağ-kur kaydının 

bizzat da takip edilmesinde fayda vardır.  

• İşletmede işçi çalıştırılmaya başlamadan önce 

SGK ya işyeri bildirgesi ve işe giriş bildirgesi 

verilmelidir. 

• Sigorta primlerinin ödenmesi (ödeme takip 

eden ayın sonuna kadar yapılmalıdır)  

• Sigorta prim borçlarının şayet varsa, katma 

değer vergisi iade alacağından mahsubu 

suretiyle ödenmesi de mümkün bulunmaktadır.   

• İşten ayrılmanın bildirilmesi de gerekmektedir.   
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Bünyan Sosyal Güvenlik Merkezi 
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Asgari Ücret 2018 Yasal Kesintileri 

(01.01.2018 - 31.12.2018) 

Brüt Ücret 2.029,50 TL 

Sigorta Primi İşçi Payı 284,13 TL 

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 20,30 TL 

Gelir Vergisi Matrahı 1.725,08 TL 

Gelir Vergisi 258,76 TL 

Damga Vergisi 15,40 TL 

Kesintiler Toplamı 578,59 TL 

Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve 

Çocuksuz) 
152,21 TL 

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 1.603,12 TL 

http://www.muhasebetr.com/asgari-ucret/


Bünyan Sosyal Güvenlik Merkezi 

• Sigorta Primi konusunda sağlanan teşvikler 

 

• 5510 S. Kanun 81. madde; SGK ya borcu 

bulunmayan veya taksitlendirilmiş olan ve 

cari dönemde tüm yükümlülüklerini yerine 

getire işletmelerin SGK işveren primi % 20,5 

yerine, % 15,5 olarak uygulanacaktır. 

 

• 4447 sayılı kanun; 18-29 yaş arası erkek ve 

18 yaşından büyük kadınlardan yeni işe 

alınanların (31.12.2015’e kadar işe 

alınanlar için) % 20,5 lik SGK işveren sigorta 

primi işsizlik sigortasınca karşılanacaktır. 
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Bünyan Sosyal Güvenlik Merkezi 

• Yeni işe alınanların, İşkur’a kayıtlı 

işsizlerden olması halinde 6 ay boyunca % 

20,5 lik SGK işveren primi işsizlik sigortası 

fonundan karşılanır.  

 

• İşkur’un işbaşında eğitim programı ile 160 

gün ücreti ve sigorta giderleri işkur 

tarafından karşılanmak suretiyle katılımcıyı 

işin başında kendi ihtiyacına göre 

yetiştirebilme imkanı. 

 

• İstihdam konusunda hem işverenlerin hem 

de işsizlerin yaşadıkları sıkıntıların aşılması 

bakımından, işverenlerin işkur ile 

görüşmelerinde, detaylı bilgi almalarında 

fayda vardır.  
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Bünyan Ticaret Odası 

 

 

 

 

 

    
TEŞEKKÜRLER 
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