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elektronik yoklamaya ilişkin usul ve esaslar açıklanmış ve

Elektronik Yoklama Sisteminin uygulanmasına 1
başlanılacağı belirtilmiştir.

Eylül 2015 tarihinde

27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile Vergi Usul Kanununa eklenen
132/A maddesi aşağıdaki gibidir.

“Yoklama neticeleri, yoklama yerinde bu Kanunun 131 inci maddesinde yer alan
yoklama fişi ile aynı mahiyette olan, elektronik ortamda tanzim olunan "yoklama fişi"
ile de kayıt altına alınabilir. Bu fiş, nezdinde yoklama yapılan veya yetkilisi

tarafından elektronik imza araçlarıyla imzalanır. Yoklama fişinin elektronik imza

araçlarıyla imzalanmaması durumunda yoklama fişini temsil eden ve yoklama fiş

muhteviyatının değiştirilemeyeceğini güvence altına alan benzersiz bir kodun
üzerine yazıldığı bir form imzalanır.

Maliye Bakanlığı elektronik ortamda kayıt altına alınan yoklama fişleri ile birinci

fıkrada belirtilen formların şekil ve muhteviyatını tespit etmeye, bunların şifre,
elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle imzalanması usul ve

esaslarını belirlemeye, bunları internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi

iletişim araç ve ortamında ilgili kişilere göndermeye ve elektronik ortamda
yürütülecek yoklama faaliyetlerine ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye
yetkilidir.”

Bu maddenin Maliye Bakanlığına tanıdığı yetkilere istinaden, çıkarılan ve 20/06/2015 tarih

ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 453 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliğinde elektronik yoklamaya ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

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

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

Elektronik Yoklama Sisteminin uygulanmasına 1/9/2015 tarihinde başlanılacaktır.
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