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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak
Amaç
MADDE 1-(1) Bu yönetmelik, Konya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi
Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esasları düzenler.
Kapsam
MADDE 2-(1) Bu yönetmelik, Konya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi
Başkanlığı bünyesinde görevli personelin çalışma usul ve esasları ile yetki görev ve
sorumluluklarını kapsar.
Hukuki dayanak
MADDE 3-(1) Bu yönetmelik 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393
Sayılı Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri
Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, ilgili diğer
kanunlar ile bu kanunlara göre çıkarılan yönetmeliklere göre hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Tanımlar
Kuruluş
MADDE 4-(1) Genel Sekretere bağlı olarak görev yapan Mali Hizmetler Dairesi
Başkanlığı; Daire Başkanına bağlı Gelir Şube Müdürlüğü, Gider Şube Müdürlüğü,
Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü, Strateji ve Bütçe Şube Müdürlüğü ve Fon ve
Hibeler Şube Müdürlüğü’nden ve bunlara bağlı şefliklerden oluşur.
(2) Kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli
dağılımının temin edilmesi, Belediye tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması
için ihtiyaç duyulan nitelik, ünvan ve sayıda personel, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile
Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine
uygun olarak istihdam edilir.
Tanımlar
MADDE 5-(1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında:
Belediye
: Konya Büyükşehir Belediyesini,
Başkan
: Konya Büyükşehir Belediye Başkanını,
Başkanlık
: Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını,
Genel Sekreter
: Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,
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Genel Sekr. Yard.
Daire Başkanı
Başkanını,

: Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısını,
:Konya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire

Daire Başkanlığı
:Konya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi
Başkanlığını,
Müdür
: İlgili Şube Müdürünü,
Müdürlük
: İlgili Şube Müdürlüğünü,
Şef
: İlgili Şefi,
Şeflik
: İlgili Şefliği,
Personel
: Müdürlüklerde çalışan, bağlı olduğu birim sorumlusunun
verdiği görev ve hizmetleri tam ve noksansız olarak yerine getirmekle yükümlü
memur ve işçileri,
İfade eder.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev Yetki Ve Sorumluluklar
Daire Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 6 –(1) Daire Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık
performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara
uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
b) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama
programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere
gönderilmesini sağlamak.
c) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak,
değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
ç) Kanunda vergi ve harç konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak Belediyece
ifa edilecek her türlü hizmet için Belediye Meclisince belirlenecek ücret tarifelerine ait
teklifleri hazırlayıp Meclise sunar.
d) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının
takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
e) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 61. Maddesi doğrultusunda
muhasebe hizmetlerini yürütmek.
f) Gerekli yatırımların yapılabilmesi için öz kaynakların yeterli olmadığı durumlarda
alınacak iç ve dış kredilerle ilgili kredi ve finans çalışmalarını yürütmek.
g) Yerel ve uluslararası hibe kaynaklarınca yayınlanan proje teklif çağrılarına proje
başvuruları yapmak, proje kabul edildiği takdirde projenin uygulaması ve yürütülmesi
işlemlerini tamamlamak.
ğ) Uluslararası kredi kuruluşlarınca sağlanan fon ve kredileri temin etmek, gerekli alanlarda
kullanılmak üzere iş ve işlemleri yapmak.
h) Belediyenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve
sonuçlandırmak.
ı) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama
yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
i) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
j) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
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k) Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerinin yapması gereken görevlerin takibini
yapmak.
l) Sayıştay tarafından yapılan denetim sonuçlarını inceleyerek, sorgu yazılarını cevaplamak
ve takibini yapmak, uygulamadaki sorunları tespit etmek ve gerekli düzeltmelerin
yapılmasını sağlamak.
Gelir Şube Müdürlüğü’nün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
MADDE 7-(1) Şube Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi
Hakkındaki Kanun, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, ilgili
yönetmelikler ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde belediye gelirlerinin tarh, tahakkuk,
tebliğ ve tahsilat işlemlerinin yapılması, gelirlerin tahsilinin yapılamaması durumunda 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun çerçevesinde izlenerek tahsil
edilmesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 61. maddesine dayanılarak
hazırlanan yönetmelik hükümleri gereğince tahsil edilen gelirlerin Büyükşehir Belediyesi
hesabının bulunduğu bankaya veya tahsilat yapan veznelere yatırılmasını sağlamak.
b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Belediyeye ait taşınmazların kira ve satış
işlemlerini yürütmek.
c) Tahakkuku tahsiline bağlı gelirlerin tahsilini yapmak.
ç) Muhasebe yetkilisi mutemetlerince yapılan tahsilatları kasa defterine işlemek, gün
sonunda toplanan paraların bankaya yatırılmasını sağlamak.
d) Tahsilat ve ödemelerle ilgili gerekli kontrolü yaparak günlük olarak muhasebe servisine
vermek.
e) Tüm Veznelerin çalışmalarını düzenlemek ve aylık tahakkuk ve tahsilat defterlerinin
bilgisayar kayıtlarına geçirilmesini sağlamak.
f) Terkini ya da reddi gereken vergileri 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun olarak
düzeltmek, vergi ve harçlarla ilgili yıllık icmalleri hazırlamak.
g) Ödenmesi cebri yolla yapılması gereken alacaklar ait, icra takibi gerekenler için icra
dosyası açılmak üzere Hukuk Müşavirliğine gerekli bilgi ve belgeleri iletmek.
ğ) Encümence verilen para cezalarının ve bu cezalara bağlı hasar bedellerinin takip ve
tahsilini gerçekleştirmek üzere bilgisayar kayıtlarını tutulmasını, takip ve tahsilatlarının
yapılmasını sağlamak.
h) 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri doğrultusunda Gelir Şube Müdürlüğü
servislerince düzenlenen İhbarname, Ödeme Emri ve Dairemize ait tebliğ edilmesi gereken
tüm belgelerin tebligatını yapmak, tebligatı gerçekleştirilen evrakları eksiksiz olarak ilgili
servise veya İcra Servisine teslim etmek.
ı) Süresinde ödenmeyen Belediyemiz alacakları için düzenlenen Ödeme Emirlerinin 7201
sayılı Tebligat Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun
hükümleri doğrultusunda tebligatlarının yapılmasını sağlamak.
i) Tebligatı imkânsız olan Belediyemiz alacakları ile ilgili her yıl düzenli olarak Vergi Usul
Kanununun 103.maddesinde belirlenen rakamsal miktarlar dikkate alınarak İlanen
Tebligatın yapılmasını sağlamak.
j) Haklarında 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanun hükümlerince gereken işlemleri yapmak.
k) Konya dâhilindeki İcra Müdürlükleri, Konya Mahkemeleri ve diğer kamu kurumlarınca
yapılan icra satışlarına nezaret edecek tellalların görev dağılımını yapmak.
l) Konya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yerlerdeki ilan ve reklam
uygulamalarına esas teşkil etmek üzere beyan alınıp tahakkuk edilmesini sağlamak.
m)2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ilgili hükümlerine göre, ilgililerince bahse
konu reklam elemanlarının beyanını temin ve vergilendirilmesini sağlamak.
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n) Konya
Büyükşehir Belediyesi
sorumluluğundaki
yerlerde ilan ve reklam
vergi mükelleflerinin işyeri kapanışı veya reklam elemanlarındaki değişiklik taleplerini
değerlendirmek.
o) Mükellefler tarafından verilen teminat mektuplarının kaydını yaparak muhafazasını
sağlamak.
ö) Belediye gelirlerine yönelik kişi ve kuruluşlar tarafından idari ve yargı organları nezdinde
yapılan itirazlara ilişkin yazılı ya da sözlü savunmalara esas bilgi ve belgeleri yasal süresi
içerisinde ilgili mercie ulaştırmak.
p) İlgili yasal mevzuat çerçevesinde gelir arttırıcı ve gelir kaybını önleyici tedbirler almak.
r) Şube Müdürlüğüne bağlı personelin yapması gereken görevlerin takibini yapmak.
s) Başkanlık Makamınca ve Daire Başkanlığınca verilen ve yasalar tarafından öngörülen
diğer görevleri yerine getirmek.
Gider Şube Müdürlüğü’nün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
MADDE 8-(1) Şube Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Müdürlüğe havale edilen ödeme emri ve ek evraklarının Mahalli İdareler Harcama
Belgeleri Yönetmeliğine göre kontrolünü yapmak.
b) Harcama Birimlerinin yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik
şartnamelerin kontrolü ve gerçekleştirilmiş alımların, şartnameler doğrultusunda yapılmasını
kontrol etmek.
c) İhale kanunlarına tabi olsun veya olmasın, harcama gerektirecek mal, hizmet alımlarında
ve yapım işlerine ait ihale evraklarının ve sözleşmelerin ön mali kontrolünü yapmak.
ç) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu doğrultusunda yasal işlemleri
tamamlanan ve ödenebilir hale gelen ödeme emri belgelerinin ödeme zamanlarında ilgililere
ödenmesini sağlamak.
d) Tüm ödemelerden doğan yasal kesintilerin süresi içerisinde ilgili kurumlara ödenmesini
sağlamak.
e) Banka hesabındaki mevcut paranın kullanımını sağlamak, nakit akışını yönetmek.
f) Hakediş ödemelerinde bakiye kalan ve bütçe emanetleri hesabına alınan miktarların aylık
ödeme programına göre listeler halinde hazırlanarak muhasebe yetkilisinin onayına sunmak.
g) 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre verilecek geçici görev yolluğu ön ödemelerine
ilişkin işlemleri gerçekleştirmek. Verilen avans ve bankalar nezdinde açılan krediler ile
akreditiflerin kanuni süreleri içinde mahsup evraklarını takip etmek.
ğ) Şube Müdürlüğüne bağlı personelin yapması gereken görevlerin takibini yapmak.
h) Başkanlık Makamınca ve Daire Başkanlığınca verilen ve yasalar tarafından öngörülen
diğer görevleri yerine getirmek.
Muhasebe ve Finansman Şube Müdürlüğü’nün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
MADDE 9–(1) Şube Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 61. Maddesi doğrultusunda
muhasebe hizmetini yürütmek.
b) Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun şekilde tutmak, mali tabloları ve raporları
düzenlemek.
c) Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların muhasebe kayıtlarını tutmak ve kontrolünü
yapmak.
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ç) Muhasebe işlemlerine ait defter, kayıt ve belgeleri muhafaza etmek, yönetim dönemi
hesabı raporlarını Sayıştay ve İç Denetime hazır bulundurmak.
d) 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay
Verilmesi Hakkında Kanun gereğince, Maliye Bakanlığı ve İller Bankası paylarının takibini
yaparak muhasebe kayıtlarını tutmak.
e) Malî yılın başında açılış bilançosunu düzenlemek, mali yılın sonunda ise dönem sonu
kapanış işlemlerini yapmak.
f) Harcama birimlerini, görev alanına ait mali mevzuatta meydana gelen değişiklikler
konusunda zamanında bilgilendirmek.
g) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve
doğru yürütülmesini sağlamak.
ğ) Ödeme emri belgelerinin yasal işlemlerini tamamlayıp ödenebilir hale getirerek emanet
hesabına almak.
h) Belediyemizce gerekli yatırımların yapılabilmesi için öz kaynakların yeterli olmadığı
durumlarda alınacak iç ve dış kredilerle ilgili çalışmaları yapmak.
ı) Mevcut anlaşmaları yapılan kredilerin kullanımları takip etmek, vadesi gelen kredilerin
anapara, faiz ve diğer masraf ödemelerini yapmak.
i) Kredilerle ilgili Hazine Müsteşarlığı ile gerekli koordinasyonu sağlamak, istenen bilgi ve
belgeleri zamanında Müsteşarlığa göndermek.
j) Belediyemizin borçlanma yapabilmesi için gerekli borç stok tablosunu hazırlamak ve
gerekli durumlarda İçişleri Bakanlığı’ndan onay almak.
k) Uluslararası piyasalarda daha rahat borçlanma imkânı sağlayabilmek için belediyemizin
mali yapısı, her yıl sözleşme yapılan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşuna analiz
ettirilerek, ulusal ve uluslararası kredi derecelendirme notu almak.
l) Sayıştay bulgu ve sorguları ile ilgili kişi borç kayıtlarını tutmak.
m)Konya Büyükşehir Belediyesinin gelirleri ve giderlerine ait mali bilgileri aylık olarak
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün KBS sistemine girmek.
n) Mükellefler tarafından yatırılan kesin ve geçici teminatların ve depozito ve diğer
emanetlerin iadesini iadelerini yapmak.
o) Belediyenin gelir ve tahakkuk kayıtlarının günlük girişlerini yapmak.
ö) Belediyenin banka girişi ve çıkışı ile repo ve vadeli hesapların takibini yapmak.
p) Birimin faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanmasını sağlamak.
r) Şube Müdürlüğüne bağlı personelin yapması gereken görevlerin takibini yapmak.
s) Başkanlık Makamınca ve Daire Başkanlığınca verilen ve yasalar tarafından öngörülen
diğer görevleri yerine getirmek.
Strateji ve Bütçe Şube Müdürlüğü’nün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
MADDE 10 –(1) Şube Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Ön mali kontrole tabi harcama konusunun, idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir
ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, mali mevzuat hükümlerine
uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden
kontrolünü sağlamak.
b) İdaremizin stratejik planı, performans programı, bütçesi, kullanılabilir ödenekleri ve nakit
yönetimi üzerindeki etkileri açısından değerlendirilerek raporlamak.
c) Bütçe içi ödenek aktarma işlemlerinin kontrolünü yapmak.
ç) İlçe Belediyelerinin bütçe, ek ödenek ve bütçe aktarımlarının Büyükşehir Belediye
Meclisi’ne sunulması ve kararının alınması.
d) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Mahalli idareler Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliği gereği her yıl haziran ayının sonuna kadar stratejik plan ve
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performans programına uygun olarak belediye başkanı adına gider bütçelerini hazırlamak
üzere birimlere bütçe çağrısı yapmak
e) Müdürlüklerden gelen gider bütçe tekliflerini istatistiki verileri de dikkate alarak
Performans programı, yatırım programları, mevzuat ve bütçe tekniğiyle bütçe çağrısında
gösterilen ilke ve hedefler doğrultusunda muhasebe yetkilisi adına inceleyerek kendi gider
bütçe teklifi ile birleştirip tek bütçe tasarısı halinde, gelir bütçesiyle birlikte belediye
başkanlığına sunmak.
f) Denkleştirilen bütçe tasarısını gerekçeleri ve ekleriyle birlikte belediye başkanı adına
belediye encümenine gönderilmesini sağlamak. Encümen kararına bağlanan bütçe tasarısını
belediye meclisine göndermek.
g) Bütçeden yapılan her harcama için ödeneği biten kalemlere ait bütçe ödenekleri arasında
belediye encümeni veya belediye meclisine aktarma teklifleri yapmak.
ğ) Bütçenin yetersiz kalması halinde Büyükşehir Meclisince ek ödenek kararı alınmasını
sağlamak.
h) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği çerçevesinde bütçe kesin hesabını ve
yönetim dönemi hesabını çıkarmak bunları Sayıştay Başkanlığına göndermek.
ı) Daire Başkanlığı idari büro iş ve işlemlerini yürütmek.
i) Belediye adına Stratejik Plan, Performans Programı, Yıllık Faaliyet raporlarının
hazırlanması, İç kontrol Eylem Planlarının Hazırlanmasını sağlamak.
j) Şube Müdürlüğüne bağlı personelin yapması gereken görevlerin takibini yapmak.
k) Başkanlık Makamınca ve Daire Başkanlığınca verilen ve yasalar tarafından öngörülen
diğer görevleri yerine getirmek.
Fon ve Hibeler Şube Müdürlüğü’nün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları
MADDE 11-(1) Fon ve Hibeler Şube Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları
şunlardır:
a) Konya Büyükşehir Belediyesi adına, ulusal ve uluslararası fon kuruluşlarına yönelik
olarak proje hazırlama görevi yürütmek ve bunun yanı sıra sivil toplum kuruluşları, kamu
kurumları, özel sektör tarafından gelen proje önerilerini değerlendirmek.
b) Belediyemizin yer almasında fayda bulunan büyük çaplı hibe programları kapsamında
ulusal ve uluslararası proje ortaklıklarına katılım için gerekli işlemleri yerine getirmek,
belediyemize gelen proje ortaklık taleplerini incelemek, ilgili birimlerle koordinasyon
sağlamak, taleplerin kabul edilmesi halinde proje ortağı olarak başvuru aşamasında
Belediyemizce yapılacak işlemleri yerine getirmek.
c) Hibe projeleri ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde iletişim geliştirmek ve takip etmek,
ç) Avrupa Birliği ve çeşitli açık hibe programlarını takip etmek, konu hakkında ilgili
birimleri bilgilendirmek.
d) Konya Büyükşehir Belediyesi adına, ulusal ve uluslararası hibe programlarına yönelik
olarak hibe proje tekliflerinin hazırlanmasından hibe almaya hak kazanmasına kadar olan
başvuru sürecini yönetmek.
e) Belediyemiz tarafından uygulanmış ve/veya uygulanmakta olan projelerin
yaygınlaştırılması, ulusal ve uluslar arası düzeyde farkındalığının artırılması amacıyla
çalışmalar yapmak, bu kapsamda; ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından verilen
ödüllerden uygun bulunanlara belediye adına başvuruda bulunmak, proje bazlı ödül
başvurusu yapacak birimlere destek olmak.
f) Ulusal ve uluslararası fon kuruluşları tarafından açılan hibe programları ve olası proje
fikirleri hakkında ilgili müdürlükleri bilgilendirmektir.
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g) İlçe belediyelerinden talep gelmesi halinde veya şehir merkezinde düzenlenen yıllık
eğitim programları ile ilçe belediyesi personellerine proje teklifi hazırlama ve proje yönetimi
eğitimi vermektir.
ğ) İller Bankası A.Ş. tarafından uluslararası kaynaklar aracılığı ile kullanıma sunulan
yabancı kaynaklı kredilerin kullanımı için gerekli iş ve işlemleri, takip etmek ve
yönetmektir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 12- İşbu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat
hükümleri ve Başkanlık emir ve talimatları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 13- (1) Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 99 sayılı kararı
ile kabul edilen “Konya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev,
Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” bu yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanıp
Valilik Makamına gönderilmesini müteakip mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları
ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.
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