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ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Hizmetleri Ltd. Şti. 
Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4  
34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL 
Tel  :0.216.340 00 86 
Fax :0.216.340 00 87 
E-posta: info@erkymm.com 
 

  No: 2015/54 Tarih : 22.06.2015 
 

 

Konu : 453 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanmıştır. 

Özet : 20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 453 Sıra No.lu Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliğinde; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 132/A maddesi hükümlerine 
istinaden uygulanacak olan E-Yoklama  Sistemine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Buna göre;
 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 132/A maddesi hükümlerine istinaden uygulanacak olan E-
yoklama Sistemine dair düzenlemelere yer verilmiştir. E-yoklama fişleri, yoklamaya yetkililer 
tarafından mobil cihazlar aracılığıyla elektronik ortamda oluşturulacaktır. 
 

 Yoklama sırasında tespit edilen hususlar, nezdinde yoklama yapılana veya yetkilisine 
mobil cihaz ekranında ön izleme yaptırılmak suretiyle okutulacak, doğruluğu konusunda 
karşılıklı olarak mutabık kalınması ve yoklama yapılanın elektronik imza aracı bulunması 
halinde, kendisi veya yetkilisi tarafından elektronik imza aracı kullanılarak e-yoklama fişi 
imzalanacaktır. 
 

 Elektronik imza aracı bulunmaması durumunda ise yoklamaya ilişkin özet bilgilerle 
benzersiz kodun üzerine yazıldığı e-yoklama imza formu, tarih yazılmak suretiyle 
yoklamaya yetkililer ve nezdinde yoklama yapılan kişi veya yetkilisi ile birlikte karşılıklı 
olarak ıslak imza ile imzalanacaktır. 

 
 Yoklama yapılan veya yetkilisi tarafından imzalanan e-yoklama fişi yoklamaya yetkililer 

tarafından elektronik ortamda onaylanarak imzalanma süreci tamamlanır. 
 

 Elektronik ortamda yoklama fişinin tanzimi sırasında, nezdinde yoklama yapılan veya 
yetkilisi bulunmaz veya imzadan imtina ederlerse bu durum mobil cihaz üzerinde ve e-
yoklama imza formunda kayıt altına alınacaktır. Bu durumda yoklama fişi yoklamaya 
yetkili memur tarafından başka bir işleme gerek kalmaksızın tek taraflı olarak onaylanacak 
ve e-yoklama imza formunun bir örneği ilgilisine bırakılacaktır. 

 
 01/09/2015 tarihi itibariyle ülke genelinde e-yoklama uygulamasına geçilecektir.  

 
Söz konusu düzenlemeler ana hatları ile aşağıda yer almaktadır. 
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1. Elektronik Yoklama Sistemi 

Elektronik Yoklama Sistemi ile yoklama talebinin oluşturulması, oluşturulan talebin yoklamaya 
yetkililere iletilmesi, yoklama fişinin oluşturulması, kayıt altına alınması ve onaylanması ile 
yoklama fişinin ilgilisine iletilmesi işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.  

Yoklama fişlerinin elektronik ortamda oluşturularak kayıt altına alınması, bunların elektronik imza 
araçları ile onaylanması ya da formun ıslak olarak imzalanması, bu şekilde hazırlanacak olan bilgi 
ve belgelerin internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında 
ilgili kişilere gönderilmesi esas olmakla birlikte, yoklama faaliyetinin herhangi bir nedenle 
elektronik ortamda yürütülememesi halinde söz konusu işlemler genel hükümler doğrultusunda 
yerine getirilecektir.  

2. E-Yoklama Fişi 

2.1. E-Yoklama Fişinin Oluşturulması ve İmzalanarak Onaylanması 

E-yoklama fişleri, yoklamaya yetkililer tarafından yoklama faaliyetinin amaç ve içeriğine göre 
belirlenmiş iş kuralları çerçevesinde, mobil cihazlar aracılığıyla elektronik ortamda oluşturulur. 

Yoklama sırasında tespit edilen hususlar, nezdinde yoklama yapılana veya yetkilisine mobil cihaz 
ekranında ön izleme yaptırılmak suretiyle okutulur ve doğruluğu noktasında karşılıklı olarak 
mutabık kalınması halinde;  

- Nezdinde yoklama yapılanın elektronik imza aracı bulunması durumunda; nezdinde yoklama 
yapılan kişi veya yetkilisi tarafından elektronik imza aracı kullanılarak e-yoklama fişi imzalanır, 

- Nezdinde yoklama yapılanın elektronik imza aracı bulunmaması durumunda; yoklamaya ilişkin 
özet bilgilerle benzersiz kodun üzerine yazıldığı e-yoklama imza formu, tarih yazılmak suretiyle 
yoklamaya yetkililer ve nezdinde yoklama yapılan kişi veya yetkilisi ile birlikte karşılıklı olarak 
ıslak imza ile imzalanır. 

Yukarıda belirtildiği şekilde nezdinde yoklama yapılan veya yetkilisi tarafından imzalanan e-
yoklama fişi yoklamaya yetkililer tarafından elektronik ortamda onaylanarak imzalanma süreci 
tamamlanır.  

2.2. E-Yoklama Fişinin İmzalanmadan Onaylanması 

Elektronik ortamda yoklama fişinin tanzimi sırasında, nezdinde yoklama yapılan veya yetkilisi 
bulunmaz veya imzadan imtina ederlerse bu durum  mobil cihaz üzerinde ve e-yoklama imza 
formunda kayıt altına alınır. Bu durumda yoklama fişi yoklamaya yetkili memur tarafından başka 
bir işleme gerek kalmaksızın tek taraflı olarak onaylanır ve e-yoklama imza formunun bir örneği 
ilgilisine bırakılır. 

2.3. Elektronik Yoklama Fişlerinin İletilmesi 

E-yoklama fişi, internet vergi dairesi üzerinde yer alan "Elektronik Yoklama Görüntüleme" 
menüsünden görüntülenebilir ve çıktısı alınabilir. Aynı şekilde bağlı bulunulan vergi dairesi/mal 
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müdürlüğüne mükellef ya da yetkilisi tarafından başvurulması halinde kağıt ortamında bir örneği 
verilir. Elektronik ortamda yoklama fişinin tanzimi sırasında nezdinde yoklama yapılana veya 
yetkilisine ulaşılamazsa,  e-yoklama fişinin çıktısı alınarak mükellefin bilinen adresine 7 gün 
içerisinde gönderilir. 

3. Yoklama Faaliyetinin Elektronik Ortamda Yapılamaması Durumu 

Yoklama faaliyetinin teknik imkansızlık ya da yapılacak işin niteliği gereği elektronik ortamda 
yapılamaması halinde, yoklama fişi kağıt ortamında üç örnek olarak düzenlenir ve nezdinde 
yoklama yapılana veya yetkilisine imzalatılır. Nezdinde yoklama yapılan veya yetkilisi bulunmaz 
veya imzadan imtina ederse durum fişe yazılır. Yoklama fişlerinin birinci örneği nezdinde 
yoklama yapılana veya yetkilisine bırakılır. Bunlar bulunmazsa ilgilisine 7 gün içerisinde 
gönderilir.  

4. Uygulamanın Başlama Zamanı 

Elektronik Yoklama Sisteminin uygulanmasına 01/09/2015 tarihinde başlanılacaktır. 

 
 

 

Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 
açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 
başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 


