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MARMARAEREĞLisi BELEDiYE BAşKANLlĞl

MALl HiZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
GöREV VE çAL|şMA YöNETMELiĞi

BiRiNci BöLüM
GENEL HÜKÜMLER

AMAc

Madde 1: Bu yönetmeliğin amacl Marmaraereğlisi Belediye Başkanhğl Mali
Hizmetler Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki Ve sorumluluklarl ile görevli personelin

çallşma usul Ve esaslarlnl düzenlemektir.

KAPsAM

Madde 2: Bu yönetmelik, Mali Hizmetler Müdürlüğü'ndeki personelin görev, yetki Ve

sorumluluklarl ve müdürlüğün çahşma usulü ile birlikte işleyişini kapsar.

DAYANAK

Madde 3: Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli Ve 5393 saylh Belediye Kanununun
hükümlerine dayanllarak hazırlanmlştlr.

TANlMLAR

Madde 4: Bu yönetmelikte adl geçen;

,l. Belediye: MarmaraereğlisiBelediyesi'ni
2. Belediye Başkan: Marmaraereğlisi Belediye Başkanl'nl
3. Başkan Yardlmclsl; Marmaraereğlisi Belediye Başkan Yardlmclsl'nl
4. Müdür: Marmaraereğlisi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü'nü
5. Müdürlük: Marmaraereğlisi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nü
6. Personel: Marmaraereğlisi Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde çallşan
personeli tanlmlar,

TEsKiLAT VE BAĞLlLlK

Madde 5: Mali Hizmetler Müdürlüğü Belediye Başkanl Ve Başkan'ın yetki Verdiği
Belediye Başkan Yardlmcısl'na bağll olarak çallşmaktadlr, Mali Hizmetler Müdürlüğü
Müdür, Şef,Memur, Daimi işçi , Büro personeli Ve Hizmet Allml ile çalışan teknik Ve

idari persone!den oluşur,'NIali 
Hizmetler Üüdürlüğü, Muhasebe Birimi, Gelir işleri Birimi, Emlak Ve Vergi

Birimi, satln Alma Birimi, Tahakkuk Biriminden oluşur.



iKİNci BöLüM
GÖREV, YETK| VE SORUMLULUKLAR

MUDURLUGUN GOREVLERl

Madde 6 : (1) Müdürlüğün görevleri;
a} Gelir-Gider Bütçesini hazlrlamak
b) Belediye Gelir-Gider Bütçelerine ait kayltlarl bilgisayar ortamlna aktarmak, ödenek
takibi yapmak
c) Hesap Verebilirlik Ve tek düzeni sağlamak.
ç) Devlet defter Ve devair talimatnamesine göre gğrekli defter kayttlarlnl tutmak Ve
bilgisayar o(amlna aktarmak
d) Kayıt altlna alınan faaliyetlerin mahiyetine uygun olarak sağllkll, etkiliVe güVenilir
bir biçimde muhasebeleştirmek.
e) Malitablolarln zamanında doğru, muhasebenin temel kavramları ile kabul görmüş,
bütçe-muhasebe ilkelerine uygun kesin hesabln çlkartllmasl,
f) Belediye Gelir bütçesine konan gelirleri tahakkuk ettirerek gelir ve alacaklarln takip-
tahsil işlemini yapmak,
g) Belediye masraf bütçesinden tahakkuk eden masraflarl hak sahiplerine ödemek.

ğ) Mutemetlerin sarfiyat evraklarınt incelemek Ve tutmak,
h) Yukanda yazılan tüm işlerin gerçekleşmesi neticesinde yllsonu itibari ile kesin
hesap Ve bilançoyu çlkartmak.

MüDüRüN GöREV. YETKi VE soRUMLuLuKLAR| :

Madde 7:
a) Mali Hizmetler Müdürünün GörğVleri: Mali hizmetlere iIişkin hizmetlerin yerine
getiriIdiği birimin Müdürü Mali Hizmetler müdürüdür. Mali hizmetler müdürü;

') 
Birimi yönelir, yeterli sayl Ve nitelikte personel istihdamlnl, personelin eğitimini Ve

yetiştirilmelerini sağlayacak çaltşmalar yapar.
1) Birimin gtırev dağlllmünl yaparak hizmetlerin etkili, süratli Ve verimli bir şekilde
sunulmaslnl sağlar.
3) Birimin yazüşmalarlnl yürütğr, idarenin diğer idareler nezdindeki mali iş Ve

işlemlerini izler Ve sonuçlandlrllmaslnl sağlar.
41 loarenin mali yönetim Ve kontrol sisteminin etkili bir şekilde çallşmasl için
gerektiğinde harcama yetkilileri ile toplantl yapar, üst yöneticiyi bilgilendirir Ve

önerilerde bulunur.
5) lç Ve dlş denetim slrasında denetçilere bilgi, belge Ve kolaylıklar sağlar,
e| dtrateJii pıan, performans programl, bütçe, malitablolar, kesin hesap, faaliyet

raporu
Ve diğer raporlarln süresinde hazlrlanmaslnl, onaylanmaslnü Ve ilgili yerlere
göndğrilmesini sağlar,
i) Gelirlerin azalmaslna Veya giderlerin artmaslna neden olacak Ve idareye
yükümlülük
ğetirecek kanun tasanlarlnln mali yükünün hesaplanmasünl sağlar,.
ğ) Gerektiğinde mali mevzuatln uygulanmaslna yönelik açlklaylcl düzenlemeler
hazlrlar.
9) Mali hizmetlerin saydam, planlı, idarenin amaçlarına Ve mevzuata uygun bir

şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri allr.
1o) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.
11) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili Ve sorumlu kişidir,



12) Çahşmalan yasal olmak kaydlyla yazlll Ve sözlü emirlerle yürütür Ve ilgili Belediye
Başkan Yardlmclslna bilgi Verir..
l3) Personeli araslnda gerektiğinde yazllt görev dağlllml yapar.
14) Müdürlükte çahşan personelİn birinci sicil amiri olup memur personelin başan Ve
performans değerlendirmesini yapar.
,l5} Müdürlük Bünyesinde görev yapan şefliklerin tüm iş Ve işlemlerinin zamanlnda Ve
doğru oIarak yerine getirilmesini sağlar.
16) Gelirlerin Ve alacakların ilgili mevzuatına göre tahsil edilmesini, yersiz Ve fazla
tahsil edilenlerin ilgililerine iade edilmesini sağlar,
,l7) Giderlerin Ve borçların hak sahiplerine ödenmesini sağlar,
18) Para Ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetIeri allr, saklar Ve ilgiIilere
Verir Veya gönderir,
19) Mali işlemlere ilişkin kayltlarl usulüne uygun, saydam Ve erişilebilir şekilde tutar,
mali rapor Ve tablolarl her tğrlü müdahaleden bağlmslz olarak düzenler.
20) Gerekli bilgi Ve raporlarl, Bakanllğa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama
yetkilisi ile ust yöneticisine Ve yetkili klllnmlş diğer mercilere muhasebe
yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak Verir.
21) Vezne Ve ambarlarln kontrolünü ilgili mevzuatlnda öngörülen sürelerde yapar,
22) NIuhasebe hizmetterine ilişkin defter, kaylt Ve belgeleri ilgili mevzuatlnda belirtilen
sürelerle muhafaza eder ve denetime hazlr bulundurur.
23) Mutemetlerinin hesap, belge Ve işlemlerini ilgili mevzuatlnda öngörülen
zamanlarda denetler Veya mutemedinin bulUnduğu yerdeki birim yöneticisinden
kontrol edilmesini ister.
24) Gelen ve giden evrakı inceleyip imzalar.
b) Mali hizmetler müdürünün sorumluluklarl: Mali Hizmetler Müdürü, birim
görevlerinin yerinde, zamanında yerine getirilmesinden Ve bilgi Verilmesinden üst
yöneticiye karşl sorumludur, Birim müdürü;
,1) Harcama birimleri araslnda mali yönetim Ve kontrol alanlnda koordinasyon
sağlanmastndan,
2) Birim hizmetlerinin etkili, süratlive verimli bir şekilde yürütülmesinden,
3) GelirIerin zamanlnda tahakkuku Ve gelir ve alacaklann süresinde takip Ve tahsilinin
sağIanmaslndan,
4) Ödeneklerin planlanarak ilgili yerlere zamanlnda gönderilmesinden,
5) Ön mali kontrole ilişkin faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütulmesinden,
6) Birim tarafından hazlrlanmasl gereken plan, program, bütçe, kesin hesap, mali

tablolar, faaliyet raporu Ve diğer raporlar ile mali istatistiklerin zamanlnda
hazlrlanarak ilgili idarelere gönderilmesinden,
7) Muhasebe iayltlarlnln usulüne uygun saydam Ve erişilebilir şeki|de tululmaslndan
8) Mutemetleri araclhğlyla aldlklan Ve elden çlkardlklarl para Ve parayla ifade edilen

değerler ile bunlarda meydana gelebilen kayltlardan,
9) Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapllmasl ve ön ödemelerin mahsubu
aşamatanndan ödeme emri beıgesi Ve eki belgelerin usulünce inceIenmesi Ve

kontrolünden,
1o) Yersiz Ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerinğ geri Verilmesinde geriVerilecek

tutarln düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmaslndan,
11) Ödemelerin ilgili mevzuatln öngördüğü öncelik slraslnda göz önünde
bulÜndurularak muhasebe kayltlarlna allnma slraslna göre yapllmasından,
,t2) Rücu hakkl sakll kalmak kaydlyla kendinden önceki muhasebe yetkilisinden

hesabl devrallrken göstermediği noksanllklardan,
13) Muhasebe mutemetlerinin hesap, belge Ve işlemlerinin ilgili mevzuatlna göre

kontrol etmekten,



14) Hesabını kendinden sonra gelen Müdüre devretmek, devredilen hesabl
devralmaktan,
15) Yetkili mercilere hesap vermekten sorumludurlar.

MüDüRLüĞE BAĞLl BiRiMLERiN GöREV YETKi VE soRUMLULUKLAR| :

Madde 8:
a) Muhasebe Birimi: Belediyeye ait tahsil edilen gelirlerin Ve alacaklarln kayltlarınln

tutulmast,giderlerin Ve borçlarln hak sahiplerine ödenmesi, para Ve para ile ifade
edilebilen değerler ile emanetlerin allnmasl, saklanmasl, ilgililere Verilmesi Ve diğer
tüm mali işlemlerin kayltlarlnln yapllmasl Ve raporlanmasına ilişkin muhasebe
hizmetinin yaplldüğl birimdjr. Muhasebe Şefliğinin görevleri aşağlda gösterilmiştir.
1) Muhasebe kay(larlnln usulüne uygun, saydam Ve erişilebilir şekilde tutulmaslnl
sağlamak, bankayla ilgili mutabakat işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
2) ldarenin stratejik plan Ve performans programlnln hazlrlanmaslnl koordine etmek
Ve sonuçlarlnln konsolide edilmesi çaIüşmalarınl yürütmek.
3) lzleyen iki yllln bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan Ve yılllk
performans programına uygun olarak hazlrlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara
uygunluğunu izlemek Ve değerlendirmek.
4} Bütçenin hazlrlanmaslnda kullanllacak Bütçe Hazlrlama Rehberini, belge Ve
cetveller ile gerekli dokümanlan Üst yöneticinin Harcama Birimlerine göndereceği
Bütçe Çağnsl yazlslna ekleyerek ilgili birimlere göndermek.
5) Harcama birimlerinden gelen bütçe teklifleriniVe performans programlannl
kayltlara geçirerek Hazlrllk Bütçesini oluşturmak,
6) Yapllan Hazlrllk Bütçesini Mali Hizmetler Müdürü ile birlikte diğer Harcama birimi
temsilcileri ile görüşerek ldarenin bütçe hazırlanmaslnda ilgili kanunlan,
yönetmelikleri dikkate alarak Üst Yöneticinin belirleyeceği Beıediyenin bütçesini
yapmak.
7) Mevzuatl uyarlnca belirlenecğk bütçe ilke Ve esaslarl çerçğVesinde, ayrlnttll
harcama programl hazlrlamak Ve hizmet gereksinimleri dikkate allnarak ödeneğin
ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
8) Bütçe kayltlannı tutmak, bütçe uygulama sonuçlarlna ilişkin Verileri toplamak,
değerlendirmek Ve bütçe kesin hesabl ile mali istatistikleri hazlrlamak.
9) Harcama birimleri taraflndan hazırlanan birim faaliyet raporlartnl da esas alarak
idarenin yapacağl faaliyet raporu için Harcama birimlerine istenilen dökümanlan
temin etmek,
10) ldarenin mülkiyetinde Veya kullanlmlnda bulunan taşlnlr Ve taşlnmazlara ilişkin
icmal cetvellerini Harcama birimleri ile birlikte düzenlemek.
11) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuaİn uyguıanmasl konusunda Mali Hizmetler
Müdürü araclllğı ile Harcama birimlerine gerekli bilgileri sağlamak .

,l2) Harcama birimleri taraflndan istenilen ödenek kayltlarlnl tutmak Ve düzenlemek,
ödeneklere ilişkin bütçe rakamlarınln güncelliğinitakip etmek, 13) Bütçe bölümleri
araslnda yapllacak ödenek aktarmalanyla i|gili işlemlerin yapllmaslnl sağlamak,
14) NIüdürlükler taraflndan yapllacak olan doğrudan temin usulü ile yapllacak
harcamalarln takip edilmesini ve kayltlarlnln tutulmaslnı sağlamak,
15) Belediye'nin üst Mer'i mevzuatta belirtilen esaslara göre dönemine ilişkin
saylştay'a verilmesi gerekli hesaplarln Verilmesini sağlamak,
l6) Belediye'nin mali yaplslyla ilgili aylık, üçer ayhk Ve yllllk dönemler itibariyle
raporlarln hazlrlanmasünl ve üst yönetime sunulmaslnl sağlamak,
17) lçişleri Bakanlığı denetimlerinde gerekli iş ve işlemlerin istenen evrak Ve ilgili



hesablarün Verilmesini sağlamak,
l8) onaylanan yllsonu kesin hesablnl ilgili mevzuatında belirtilen süre içersinde
saylştay'a ve diğer algili kamu idarelerine intikalini sağlamak,
l9} Gider hesaplannln takip Ve kontrol edilmesini, harcamalann bütçeye uygun
olarak yapllmaslnl sağlamak.
20) Belediye'nin bütün gidederinin mevzuata uygun olarak yapllmaslnl sağlamak,
21) Muhtaç asker ailelerine ödeme yapmak.Yapllan ödemelerin dOzenli o|maslnl Ve
ödemelerin takip Ve kontrol edilmesini sağlamak.
22) Ödeme evraklarlnın (çek, havale) tanzimi Ve teslimat düzenlemesi işlemlerinin
yapllmaslnl sağlamak,
23) Kamu kurum Ve kuruluşlarlna gelir kaIemlerinden ayrllmasl gereken yasal
paylarln ilgili emanet hesaplara alınmaslnI Ve emanet hesaplann takibi ile ilgili
çalışmalarln kontrol Ve koordine edilmesini sağlamak,
24) Belediye'nin yükümlülükleri araslnda bulunan çeşitlj harç, Vergi, fon Vb.
ödemelerin yap!lmaslnl sağlamak,
25) Çaılşanlann ücret, mesai, ikramiye Vb. nakdi haklarlnln ödemelerini zamanlnda
yaptlmasınl sağlamak,
26) Emekliliği hak edenlerin kldem tazminatlarlnın ödemelerini yapmak,
27) Belediye'deki mali mevzuat ile iIgili konulanndaki anlaşmazlıklarl incelemek Ve
gerekiyorsa sorunun çözümü için mali danışmanlık firmalarıyla işbirliği yapmak,
28) Muhasebe lşlemlerine ilişkin defter, kaylt Ve belgeleri muhafaza etmek Ve
denetime hazlr bulundurmak,
29) Her gün yapllan tahsilatln gelir kalemleri itibariyle muhasebeleştirilmesini
sağlamak,
30) Ayhk gelir tablosu hazırlanmaslnl sağlayarak amirine sunmak, gelirlerin eğilimleri
ile ilgili amirini bilgilendirmek,
3l) Bankalardaki Belediyenin hesaplarlnln banka ekstrelerinin gıriş Ve çlklşl
hareketlerinin sürekli kontrolü ile kasanln Ve banka cari hesaplarlnln tutturulmasınl
sağlamak,
32) Tüm sarf evraklarlnln mevzuata uygun düzenlenmesini sağlayarak
muhasebeleştirilmesini sağlamak,
33) Mevzuatln öngördüğü diğer görevler ile amiri taraflndan Veri|en görevlerin icra
edilmesini sağlamak.
b) Gelir Birimi : 2464 saylll Belediye Gelirler Kanunu gereği hazlrlanan Ve Belediye
Meclisimizce kabul edilen Gelir Tarifesine uygun olarak her türlü vergi, resim, harç Ve
diğer gelirlerin tahakkuk, tahsil ve takip işlemlerini yapmakla sorumlu olan Şefliktir,
Tahakkuk Bürosu ve Tahsil Ve lcra Takip Bürolarlndan oluşur. Şefliğe bağh
bürolarlnln görğVleri aşağlda gösterilmiştir,
a) Veznelerde Emlak, Arsa, Arazi, Çevre Temizlik Vergisi gibi tahakkuklu
tahsilatlar Ve Kesin Teminat, Çeşitli Geıir, Kaylt suret harcl Vb.Vergi,harçlann
tahsilatlar!nl yapmak,
b) 3194 sayılı, lmar Kanununa ayklrl olarak yapllmlş olan inşaatlara yasanln 40, 41
Ve 42nci maddelerine göre imar Ve Şehircilik Müdürlüğü taraflndan tutulan
zabltlafa istinaden çlkan Encümen kararı ile kesinleşmiş olan cezalarln tahakkuk
Ve tahsilatlnl uygulaylp, süresi geçmiş olan ödemelere haciz Varakasl düzenleyip
Tapu Müdğrlüğü'ne haciz şerhinin konulmasl Ve kaldlrllmasl konusundaki
işlemleri yapmak.
c) 'l608,5326 Ve 5259 sayıll yasalara istinaden zablta Müdürlüğünce düzenlenen Ve
Belediye Encümenince onayİandıktan sonra karar Ve tebliğ ilmühaberi, tebliğ
allndlslyla birlikte müdürlüğümüze zimmetli olarak gönderilen para cezasl
zabltlaflnln ilgili mükellef sicillerine tahakkuk ettirilerek tahsilatlnl sağlamak.



d) Belediye kasaslna giren günlük tahsilatın gün bazlnda ilgilienvalerin mevcut
bulunduğu yevmiye defterine işlenerek, ay sonunda ilgili hesaplann yekonlan
aIlnlp Muhasebe Şefliği hesaplan ile karşülaştlrllarak ayllk gelir hesabl tutturmak.
e) Tahsilatl gecikenlere ödeme emri gönderilmesini sağlamak,
0 Ödemenin yapllmaması durumunda haciz işlemlerinin başlatllmaslnl Ve
yap!lmasınl sağlamak.
g) Harcamalara iştirak paylarınln düzenli allnabilmesi için ilgili birimlerle koordineli
çalışmak,
ğ) Tahsalat kayltlann tutulmaslnl Ve tahsil olunan paralarln bankaya yatlnlmaslnl
sağlamak,
h) Tahsilatla ilgili raporlar, icmaller ve cetvellerin hazlrlanmasınl sağlamak,
|) Tahakkuklu Ve tahakkuksuz gelirler ile takiplive takipsiz gelirlerin tahsilat
takiplerini kontrol etmek,
i) Tahsilat yapllamayan gelirleri raporlama düzeni içerisinde takip etmek, tebligat,
ödeme emri, haciz yollan ile tahsilatlarln yapllmaslnl sağlamak,
j) Ayllk gelir tablosu hazırlanmaslnl sağlayarak amirine sunmak, gelir|erin
eğilimleri ile ilgili amirini bilgilendirmek,
k) Yapllacak tebligatlann hazırlanmasl Ve dağltllmaslnl organize etmek,
l} Mevzuatln öngördüğü diğer görevler ile amiri taraflndan Verilen görevlerin icra
edilmesini sağlamak
m) Gelir Ve alacaklarlnln takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
n) P.T.T ve Banka hesaplarlna yatlrllan Vergilerin tahsilatınl yaparak mükelleflerin
hesaplarlna işlemek,
o) Yanllş tahakkuk ve fazla yapllan ödemelerin düzeltme fişini düzenleyerek ödeme
yapılması için Muhasebe Şefliğine göndermek,
ö) Teminatlarln çözümü Ve geri iadesini sağlamak,
p) llgili müdürlükler ile ilgili Kurumlardan gelen evraklarln cevaplandlrllmaslnl
sağlamak,
r) Mlntlka dlşlnda bulunan mükelleflerin adreslerinin tespit ederek, evrakln
tebligatlnı sağlamak,
s) Diğer Belediyelerden gelen evraklarln tebligatlarınln Ve tahsilatlannln yapllmaslnl
sağlamak,

c) Emlak Veıgi Birimi :

a) lmar Ve Şehircilik Müdürlüğünce gönderilen inşaat ruhsatı otopark bedellerinin
tahakkuk Ve tahsilatınl yapmak. süresi içinde ödenmeyen otopark bedellerine
haciz işlemi takibi yapmak.
b) BorçIu mükelleflerin tapu kaydlna haciz konulmaslnı, ödeme yapllmasl
durumunda konulan haczin kaldlrllmaslnı sağlamak.
c) lcra Müdürlüklerince yapılan sattşlara münadi görevlendirilmek, karşlllğında
tellaliye tahsilatl yapmak,
d) satış işlemlerin de emlak borcu temiz kağıdl Vermek.
e) Başkanhğln belirlediği diğer görevleri yapmak.

d) satn Alma Birimi :

- 4734 saylh Kamu lhale KanunU ile iIgili Belediyenin sahn Alma işlemlerini
yürütmek

e) Tahakkuk Birimi:
a} Belediyemiz slnlrlarl dahilindeki bina, arsa Ve arazilerin 1319 saylll Emlak
Vergisi kanuna göre Tarh ve TahakkukıannI yapmak,



b) 2464 saylll Belediye Gelirleri kanuna göre Belediyemiz slnlrlarlndaki işyerlerinin
Çevre Temizlik Vergilerini tarh Ve tahakkukunu yapmak,
c) Emlak, Ç.T.V ile ilgili evrak Ve dokümanları oluşturup bilgisayar kayltlarına
işlemek,
ç) Eksik Veya fazla beyanda bulunan mükellefleri tespit edip bu tahakkuklarla ilgili
sorun Ve hatalarl düzelterek mükerrer kayltlarl gidermek,
d) 2464 saylIl Belediye Gelirler Kanununun 12-16 mad. lstinaden llan Reklam
Vergileri Ve 17-22 maddeleri gereği olan Eğlence Vergilerini tarh Ve tahakkuk
ettirmek, denetimlerini yaparak dönem içerisinde yükümlülüklerini yerine
getirmeyen mükelleflere 2,13 saylll V.U,Kanunu gereğince yoklama fişitanzim
ederek resen beyan oluşturmak, Vergi Ve ceza ihbarnameleri düzenlemek Ve
ilgililerine tebliğini sağIamak,
e) 2464 saylll Belediye Gelirler Kanununun 29-33 maddelerigereği olarak
Haberleşme vergileri, 34-36 maddeleri gereği Elektrik tüketim vergilerinin
beyanlnI kabul ederek tarh ve tahakkuk ettirmek,
f' 2464 sayfi Belediye Gelirler Kanununun 52-57 mad. lstinaden lşgal Harclnl tarh
ve tahakkuk ettirmek,
g) 2464 sayıll Belediye Gelirler Kanununun 79 maddesi gereği Bina lnşaat harçlarl
Ve kaylt suret harçları, 80 mad. lstinaden lmarla ilgili harçlardan parselasyon
harcl, ifraz ve tevhit harcl, plan Ve proje harcl, zemin açma iznive toprak hafriyatl
harcl Ve yapl kullanma izni harçlarınl, 82.madde gereği olarak muayene ruhsat Ve
rapor harçlarlnl, 83. maddesi gereği olarak sağllk belgesi harçIarlnln tarh Ve
tahakkuk ettirmek.
ğ) Belediye Gelirler Kanununun mükerrer 97. mad. lstinaden Belediye kanununda
harç Ve katlllm payl konusu yapllmayan ve ilgililerin isteğine bağh olarak ifa
edecekleri her türlü hizmet için ücret tarife tekliflerini hazlrlayarak Belediye
lvleclisine sunmak, Ttbbi Atlk Ve Katl Ahk bedellerinin tarh Ve tahakkukunu yapmak.
h) 2464 saylll Belediye Gelirler KanununUn Vergi, Resim ve Harçlara ilişkin maktu
olarak en az Ve en çok miktarlan gösterilen vergi Ve harç tarife tekliflerini hazlrlayarak
Belediye Meclisine sunmak.
l) Beyana dayall vergiVe harçlann kontrolü, takibi Ve kaçaklarl yoklama
memurlarlnca yerinde yoklama fişi ile tespit edilerek tarh Ve tahakkuk ettirmek.
i) 2464 saylh Belediye Gelirleri Kanununun 86-94. maddeleri gereğince
Harcamalara Katılma Paylannln tarh Ve tahakkukunu düzenlemek, 213 saylll
V.U. kanunu dahilinde ilgililerine tebliğini sağlamak.
j) llgili mevzuatlar dahilinde her türlü Vergi, resim Ve harçlara ilişkin düzeltme
kayltlarlnl düzenlemek Ve gerekli terkin işlemini sağlamak
k) ilgili mevzuat çerçevesinde Belediyenin gelirlerini tahakkuk ettirmek.

PERSONEL GÖREV YETK| VE SORUMLULUKLAR| :

Madde 9:

Müdürlük emrinde görevli personel, kendilerine Verilen görevleri kanunlar, tüzükler
yönetmelikler, Başkanllk genelge Ve bildirileri ile ilgilj mevzuat çerçevesinde Ve üst
amarin emirleri doğrultusunda gecikmesiz Ve eksiksiz olarak yapmakla yukümlüdürler.



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
iŞBiRLiĞi VE KooRDiNAsYoN

BiRiMLER ARASl isBiRLiĞi VE KooRDiNAsYoN

Madde 9: Müdürlük dahilinde çallşanlar araslndaki işbirliğive koordinasyon, Müdür
taraflndan sağlanlr.

DiĞER KURUM VE KURULUSLARLA KOORDiNASYON

Madde 10:
1. lvlüdürlükler arasl yazlşmalar ile özel, tüzel kişiler Ve diğer şahlslarla yapllan
yazlşmalar Müdürün imzasl ile yürütülür.
2, Müdürlüğün Belediye dlşı Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum Ve
Kuruluşlarl ile gerekli görülen yazlşmalarl; Müdür Ve Başkan Yardümclsl'nln parafl,
Belediye Başkanl'nln Veya yetki Verdiği Başkan Yardlmcısl'nln imzasl ile yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
çEŞiTLi VE soN HüKüMLER, YüRüRLüK VE YüRüTME

cE§iTLi VE soN HüKüMLER
Madde 11:
,1. Bu yönetmelikte adl geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle
görevlerinden ayrllmalarl durumunda görevleri gereği yanlarlnda bulunan her türlü
dosya, yazl Ve belgeleri zimmeti altlnda bulunan eşyalan bir çizelgeye bağll olarak
yeni görevliye devir teslim yapmalarl zorunludur,
2. Çalışanln ölümü haljnde, kendisine Verilen yazl, belge Ve diğer eşyalar birim
amirinin hazürlayacağl bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

YÜRÜRLÜKTEN KALDlRMA
Madde 12: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren yürürlükte Var ise önceki,
Marmaraereğlisi Belediyesi Mali Hizmğtler Müdürlüğü Yönetmeliği yürürlükten

kaldlrılmlştlr.

YüRüRLüK
Madde 13; Bu Yönetmelik, 5393 saylll Kanunun 18/m bendi gereği MarmaraereğliSi
Belediye Meclisi'nde kabul edildikten sonra 30,11 saylll Kanunun 2inci maddesi
gereği mahallinde çlkan gazete Veya diğer yayln yollarl ile ilan edildiği tarihte
yürürlüğe girer.

YÜRüTME
Madde l4: Bu yönetmelik hükümlerini Marmaraereğlisi Belediye Başkanl yürütür.


