
E-vt sistemi ile TÜİK formlarını doldurmak daha kolay! 

"TÜİK Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Araştırması, 2015", 23 Mayıs 2016 tarihinde, 

internet üzerinden veri girişine ve Elektronik Veri Transferi (e-VT) ile veri gönderimine 

açılmıştır. 

2014 yılında başlayan sistem ile, e-VT Sistemi'ne uyumlu programlar aracılığı ile anket 

doldurma süresi kısalmış ve gönderilen formlardaki veri kalitesi artmıştır. 

Elektronik Veri Transferi (e-VT) nedir? 

Türkiye İstatistik Kurumu  (TÜİK), 2014 yılından itibaren işyerleriyle yapmakta olduğu 

anket çalışmalarında derlediği bilgilerin tamamını elektronik ortamda derleme kararı 

almıştır. Bu sebeple alternatif veri derleme yöntemleri geliştirmeye yönelik projelere 

başlanmıştır. e-VT de bu projelerden biridir. 

TÜİK tarafından gerçekleştirilen Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Araştırması (YSHİ) 

kapsamında elektronik ortamda derlenen verilerin, farklı muhasebe yazılımlarından XML 

şema doğrulaması ve güvenli servisler vasıtasıyla TÜİK anket otomasyonuna doğrudan 

aktarılmasını sağlayacak ilk örnek uygulamadır. 

Tekdüzen Muhasebe Hesap Planına ve güncel mevzuatlara uygun bir şekilde hazırlanmış 

olan YSHİ değişkenlerinin, tüm muhasebe yazılım ve bilişim programlarından XML 

standartlarında derlenebilmesi hedeflenmektedir.  

Bu derlemenin ayrıntılarını gösterecek Kılavuz, içinde XML standartları belirli olacak 

şekilde hazırlanmış ve web ortamında sunulmuştur. 

e-VT uygulaması ile cevaplayıcılar üzerindeki cevaplama 

yükünün hafifletilmesi, veri giriş süresinin ve hatalarının en aza 

indirilmesi hedeflenmiştir. 

Muhasebeci Veri Girişi 

TÜİK tarafından tüm anket kullanıcıları (firmalar) kendilerine teslim edilen kullanıcı bilgileri 

ile sisteme erişebileceklerdir.  

Gelir İdaresi Başkanlığına beyanname gönderen tüm serbest 

muhasebeci ve mali müşavirler (SMMM) ise herhangi bir 

kullanıcı adı ve şifre kullanmadan, sadece kimlik bilgilerini 

girerek sisteme erişebilecektir. Sisteme bu yolla erişen SMMM, 

formunu dolduracağı mükelleflerinin listesini görebilecektir. 

Sisteme erişmek için tıklayınız. 

Cevaplayıcılara anketlerini aşağıda belirtilen 3 farklı senaryo ile cevaplama imkânı 

sağlanmıştır.  

http://www.tuik.gov.tr/evt/evtKilavuzlar.html
https://harzemli.tuik.gov.tr/ed/EdUygulamaDis/


1. e-VT web servisini kullanabilen e-vt uyumlu bir muhasebe ya da ERP uygulaması 

ile anket cevaplarının TÜİK'e gönderilmesi. (E-vt’ye uyumluluk bildiren muhasebe 

yazılım listesini görmek için bağlantıya tıklayınız.) 

2. Bilgisayara kaydedilmiş olan XML dosyasını www.tuik.gov.tr adresinden oturum 

açarak karşıya yüklemek suretiyle anket cevaplarının TÜİK'e aktarılması. (TÜİK     

e-VT Web Servisini kullanamayan fakat anket XML'ini üretebilen uygulamalar için) 

3. www.tuik.gov.tr adresinden web uygulaması (Harzemli Web) ile anketin 

cevaplanması. 

Tüm Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerimize saygıyla duyurulur. 

E-vt, Harzemli veri girişi ve anket formu hakkında bilgi almak için TÜİK Konya Bölge 

Müdürlüğü’nün iletişim bilgileri: 

Tel: 0332 353 25 60 - 353 30 78 -0507 458 79 05 dâhili numaralar: 122-127-146-147-149 
Faks: 0332 350 16 40 
 
Eposta: konyasanayi@tuik.gov.tr 
 
 

 

http://www.tuik.gov.tr/evt/uyumluProgramlar.html
mailto:konyasanayi@tuik.gov.tr

