
18 Aralık  2019 Çarşamba günü borsamız ev 
sahipliğinde, paydaşlarımız Ordu Deftedarlığı ve 
Ordu SMMMO ile ‘’VUK.509 Nolu Tebliğ ile getiril-
ien e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Müstahsil, e-SMM, 
e-İrsaliye, e-Defter ve e-Dönüşümü’’ hakkında 
üyelerimize ve paydaşlarımıza yönelik bilg-
ilendirme yapıldı.

Defterdarımız Kemalettin Işık, ORDU SMMMO 
Başkanımız Bahadır Baş, Borsamız başkanı Ziver 
Kahraman ile vergi dairesi müdürlerinin de takip 
ettiği etkinliğin son bölümünde soru-cevap ile 
01.01.2020 tarihi itibariyle büyük oranda 
yürürlüğe girecek sistem her yönüyle ele alındı. 
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E-Belge UYGULAMALARI
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

E-UYGULAMALAR KONUSUNDA
ÜYELERE YÖNELİK BİLGİLENDİRME
TOPLANTISI YAPILDI (11.12.2019/SALI)

Teknolojinin hayatın 
her alanına, bir daha 
çıkmamak üzere gir-
diği ve yerleştiği bir 
çağdayız.

‘’Akıllı telefon’’ de-
dikleri cihazlarla dün-
yayı cebimize sığdır-
dık. Dünyanın en uzak 
noktası sadece bir 
tuş uzağımızdadır. 
Sayfalarca yazışmaya, 
belgeye dayanabile-
cek birçok işlem 
küçük bir yazılımla 
halloluyor artık. İşte 
bu ortamda kağıt 
düzeninin, matbuu 
evrak düzeninin terke 
edilerek elektronik 
belge düzenine geçil-
mesi hem kaçınılmaz 
hem de ihtiyaçtır. 

Değerli üyelerimiz, kıymetli misafirler.

Sizleri, meclis üyesi arkadaşlarım, çalışanlarımız ve şahsım adına saygıyla 
selamlıyorum. Hoşgeldiniz.

Biz, sizlerin temsilci-
si, destekçisi ve da-
nışmanı niteliğinde 
bir meslek kuruluşu-
yuz. Bu niteliğimiz-
den dolayı önümüze 
konulan bu türden 
uygulamaları en sade 
haliyle sizlere 
sunmak ve uygulama-
da yardımcı olmak 
gayesindeyiz.

Arkadaşlarımızın 
sunumunun ardından 
sorularınıza da cevap 
vereceğiz ve bundan 
sonra, sahada karşı-
laşılacak sorunlarda 
da yine danışacağınız 
donanımda hazır 
bulunacağız.

‘’Gücünü üyelerinden 
alan kurum’’ sloga-
nıyla her zaman siz 
değerli üyelerimizin 
menfaatine uygun 
duruş sergiledik ve 
sergilemeye devam 
ediyoruz.

Zamanı etkin ve 
verimli kullanmak 
adına sözlerime son 
verirken, sizlere saygı 
ve sevgilerimi sunu-
yorum.

Allaha emanet 
olunuz.

‘’e-fatura, e-arşiv, 
e-müstahsil makbu-
zu’’ gibi uygulamalar 
da bu sürecin doğal 
sonucu olmaktadır.

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı Gelir İdaresi 
Başkanlığı tarafından 
19 Ekim 2019 tarih 
ve 30923 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlana-
rak yürürlüğe girmiş 
olan, 509 sıra nolu 
Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği ile 
01.01.2020 tarihin-
den itibaren ‘’Elekt-
ronik Belge’’ kullanı-
mı zorunlu hale geti-
rilmektedir. Konunun 
teknik ve bürokratik 
detaylarını arkadaşla-
rımız birazdan anlata-
caklar.

ÜYELERİN DİKKATİNE!
Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) ile bankalar arasında yapılan ‘’TAHSİLAT PROTOKOLÜ’’ne göre

01.01.2020 tarihinden itibaren, vergi, harç, ceza ve diğer ödemeler ,vergi dairesi veznesi dışında
aşağıdaki kurumlar aracılığı ile yapılacaktır.
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