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25.11.2015 tarihli ve 78213185-804.99-11612 sayılı yazı

Bakanlığımız yazışmalarında kullanmak üzere etkin, verimli, hızlı, bilgi
güvenilirliğinin korunduğu ve üst yönetime rapor sunabilen, diğer bakanlık ve kurumlarla eİmzalı yazışma yapabilen ve ilgili standartlara uygun tek bir Elektronik Belge Yönetim
Sistemi - EBYS kurularak merkez ve taşra birimlerimizce kullanılmaya başlandığı ve bu
nedenle de 2016 yılından itibaren Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerimizde 04 Ocak 2016
Pazartesi tarihi itibariyle e-imza ile EBYS kullanılmasına karar verildiği belirtilerek e-imza
alımı için gerekli işlemlerin başlatılması ilgi yazımız ile bildirilmişti.
Konu hakkında Bakanlığımıza Valiliklerden (Defterdarlık) gelen
doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

talepler

a) İl genelinde faaliyette bulunan Bakanlığımıza ait kurum saymanlıkları ile döner
sermaye saymanlıkları için e-imza alımı yapılacaktır. Döner sermaye saymanlıklarında
sadece Bakanlığımızca ataması yapılan döner sermaye saymanı için e-imza alımı
yapılacaktır.
b) E-imza alımı için Defterdarlıklarca Bakanlığımızdan ödenek talep edilmeyecektir.
Gerekli ödenek Valiliklerden (Defterdarlık) ilgi yazımız (e) maddesinde istenilen
listelerin Bakanlığımıza gönderilmesinden sonra Defterdarlıklarca ihtiyaç duyulan
ödenek tespit edilerek ilgili Defterdarlıklara (Muhasebe Müdürlüğü) gönderilecektir.
c) E-imza kullanılması konusunda yetki verilecek olan personellerin ilgi yazımızın (a)
maddesinde Defterdarlar tarafından belirleneceği bildirilmesine rağmen Bakanlığımıza
gelen telefonlarda yetkinin kimlere verileceğinin belirtilmesi talep edilmektedir.
Bu konuda yetki Defterdarlara verilmiş olmakla birlikte; bu yetkinin Defterdar,
Defterdar Yardımcısı, Muhasebe, Milli Emlak, Personel ve Muhakemat Müdürleri ile
yardımcılarına ve bunların muhtelif nedenlerle görevde bulunmadıkları dönemler için
Defterdarlık Uzmanı ve Şef görevini yapan personele, Defterdarlık Uzmanları
Koordinatörü ve yardımcısına, Hazine Avukatlarına, Malmüdürleri ve Saymanlık
Müdürleri ile yardımcılarına, muhasebe şefi veya Defterdarlık Uzmanları ile Döner
Sermaye
Saymanlarına
e-imza yetkisinin
verilmesinin
uygun olacağı
değerlendirilmektedir.
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4) Defterdarlar ve imzaya yetkili personel için önceden Gelir İdaresi Başkanlığı ile
diğer birimler tarafından alınmış e-imza bulunması halinde e-imza yetkisi alınan bu
personellere ayrıca e-imza alımı talebinde bulunulmayacaktır.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
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Mustafa İLHAN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
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