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KONU 

 

Uygulanmaya 01/09/2015 Tarihinde Başlanacak Olan Elektronik 

Yoklama Sistemi Uygulamasına İlişkin 453 Sıra No.lu VUK Genel 

Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 

 

 

 Bilindiği üzere, 27/03/2015 tarih ve 6637 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesi uyarınca 

VUK’a eklenen 132/A maddesi ile yoklama fişlerinin elektronik ortamda düzenlenebilmesi 

için gerekli alt yapı oluşturulmuştur. 20/06/2015 tarih ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 453 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ise bu konuya ilişkin usul ve esasları 

belirlemiştir.  

 Söz konusu Tebliğ’e göre; 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. 

 Aynı Tebliğ uyarınca; yoklama fişlerinin elektronik ortamda oluşturularak kayıt altına 

alınması, 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 yürütülecektir. 

 Tebliğ’de yoklama fişinin düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin detaylar aşağıdaki 

gibidir.  

 E-yoklama fişleri, yoklamaya yetkililer tarafından yoklama faaliyetinin amaç ve 

içeriğine göre belirlenmiş iş kuralları çerçevesinde, mobil cihazlar aracılığıyla 

elektronik ortamda oluşturulur. Yoklama esnasında tespit edilen hususlar üzerinde, 

yoklama yapılana veya yetkilisine mobil cihaz üzerinde önizleme yaptırılarak mutabık 

olunması halinde; 

 Nezdinde yoklama yapılanın elektronik imza aracı bulunması durumunda; 

nezdinde yoklama yapılan kişi veya yetkilisi tarafından elektronik imza aracı 

kullanılarak e-yoklama fişi imzalanır, 
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 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. 

 İmzalama işlemlerinden sonra e-yoklama fişi yoklama yetkililerince elektronik 

ortamda onaylanır ve işlem tamamlanır. 

 Yoklama fişinin imtina edilerek ya da yetkilinin e-imzasının bulunmaması nedeniyle 

imzalanmaması durumunda ise, yoklama yetkilisi tarafından; başka hiçbir işleme 

gerek kalmaksızın onaylanır ve belgenin bir örneği ilgili kişiye bırakılır.  

 Elektronik yoklama fişleri internet vergi dairesi üzerinden “elektronik yoklama 

görüntüleme” menüsünden görüntülenerek çıktısı alınabilir. Ayrıca, ilgili vergi dairesi 

ya da mal müdürlüğünden mükellef ya da yetkili tarafından kağıt ortamında da teslim 

alınabilir. Elektronik ortamda yoklama fişinin tanzimi sırasında yoklama yapılana 

veya yetkilisine ulaşılamazsa,  e-yoklama fişinin çıktısı alınarak mükellefin bilinen 

adresine 7 gün içerisinde gönderilir. 

  

 Yoklama fişlerinin teknik yetersizlik ya da işin niteliği nedeniyle elektronik ortamda 

düzenlenememesi halindeyse, yoklama fişi 3 nüsha olarak düzenlenmek suretiyle yoklama 

yapılana ya da yetkilisine imzalatılır. İmzadan imtina edilmesi ya da yetkilisi bulunmaz ise, 

durum fiş üzerine yazdırılarak yetkiliye teslim edilir ya da bilinen adresine gönderilir. 

 

 Elektronik Yoklama Sisteminin uygulanmasına 01/09/2015 tarihinde başlanılacak 

olup, metnin orijinal haline aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir. 

 

 453 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 

 

Saygılarımızla, 
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