T.C.
NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler
AMAÇ-KAPSAM
MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Nevşehir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün
kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları İle çalışma usul ve esaslarını ayrıca; birim
çalışanlarının niteliklerini, görev ve hizmetlerin yerine getirilmesinde yetkilerin kullanım esas
ve usullerini kapsar.
DAYANAK
MADDE 2- Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve
ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR
MADDE 3- Bu yönetmeliğin uygulanmasında;
1) Bakanlık: İçişleri Bakanlığı,
2) Belediye: Nevşehir Belediyesini,
3) Başkanlık: Nevşehir Belediye Başkanlığı,
4) Üst Yönetici: Belediye Başkanını,
5) Müdürlük: Mali Hizmetler Müdürlüğünü,
6) Yetkili Kurul: Belediye Meclisi ve Encümenini,
7) Servisler: Muhasebe Servisi, Satın alma Servisi, Bilişim Mevzuat Uyarlama
Servisi, Gelir Servisi, Su Tahakkuk Servisi,
8) Bütçe: Mali yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına
ilişkin, hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi,
9) Mali yıl : Takvim yılını
10) Bütçe Geliri: Kurumun bütçesinde ve diğer mevzuatta gelir olarak tanımlanan
her türlü işlemi,
11) Bütçe Gideri: Kurumun bütçesinde ve diğer mevzuatta gider olarak
tanımlanan her türlü işlemi,
12) Analitik: Analize elverişli istatistiki veriler üretmeye ve uluslararası
karşılaştırmaya imkan veren çözümlemeyi,
13) Tahakkuk esası: Bir ekonomik değerin yaratıldığında, başka bir şekle
dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok
olduğunda muhasebeleştirilmesini,
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14) Ön ödeme: İlgili mevzuatında ön görülen hallerde avans veya kredi şeklinde
yapılan ödemeyi,
15) Kesin Hesap: Yıl sonu itibariyle hesapların tutturulmasını
16) Abone: Sözleşme hükümlerine göre Belediye su hizmetlerinden faydalanma,
17) Harcama Birimi: Belediyenin bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama
yetkisi bulunan birimi,
18) Stratejik Plan: Belediyenin orta ve uzun vadeli amaçlarını temel ilke ve
politikalarım, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini bunlara ulaşmak için
izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını gösteren planı ifade eder,
19) Modül: Servislerce kullanılan kamu mevzuatına uygun her türlü yazılım
20) Bilişim: Kamu alanında bilgi ve iletişimin yasal mevzuata göre elektronik
araçlarla kullanılmasının sağlanması ve güncelliğinin kullanılabilirliği,
TEMEL İLKELER
MADDE 4- Nevşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü tüm çalışmalarında;
1) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
2) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
3) Hesap verebilirlik,
4) Kurum içi yönetimde kararlarda katılımcılık,
5) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
6) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
7) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel
ilkeleri esas alır.
8) Müdürlük hizmetlerini sunarken bu hizmetlerin hemşerilerine rahat ve kolay bir
şeklide iletilmesini, bilgilendirilmesini sağlamak,
9) Bu amaçla her türlü bilgi ve teknolojiyi etkin bir şeklide kullanmak uygulamak,
İKİNCİ BÖLÜM
MÜDÜRLÜĞE BAĞLI BİRİMLER
MADDE 5- Mali Hizmetler Müdürlüğü aşağıda yer alan bağlı birimlerden oluşur.
1) Muhasebe Servisi
2) Satın alma Servisi
3) Gelir Servisi
4) Su Tahakkuk Servisi
5) Bilişim Mevzuat Uyarlama Servisi
5.1.-Kentli Servisi
5.2.-Çağrı Merkezi Servisi
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Birimlerin iç organizasyon yapısı; söz konusu servislerde görev yapmakta olan birim
sorumluları ve personelin görev, yetki ve sorumlulukları; Mali Hizmetler Müdürünün teklifi
ve Belediye Başkanının onayı ile gerçekleştirilecek bir düzenlemeyle geçerlilik kazanır.
BAĞLILIK
MADDE 6- Mali Hizmetler Müdürlüğü Belediye Başkanına bağlıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk
Müdürlüğün görevleri
MADDE 7- Belediyelerde aşağıda sayılan görevler Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından
yürütülür.
1) Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine
etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
2) 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.
3) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı
harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin
ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
4) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak,
değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
5) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve
alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
6) Belediyenin muhasebe hizmetlerini yürütmek.
7) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas
alarak Belediyenin faaliyet raporunu hazırlamak.
8) Belediyenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara
ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
9) Belediyenin diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini
yürütmek ve sonuçlandırmak.
10) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye
ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
11) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.
12) Belediyesi birimlerin ihtiyacı olan malzemeleri iç piyasadan Devlet İhale
Kanunu hükümleri çerçevesinde temin ederek. Kamu hizmetlerinin etkin,verimli,
ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar,
13) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi
konularında çalışmalar yapmak.

Sayfa 3 / 17

14) Dönemler içerisinde, sisteme kayıtlı olan abonelerin endekslerinin
belirlenerek belediye meclisinin almış olduğu kararlara ve yasal mevzuata göre
kontrolü ve tahakkuklarını oluşturmak.
15) Endeks okumayı yapılamayan aboneleri azamiye indirmek için gerekli
işlemleri planlamak ve uygulamak.
16) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.
17) Kanun ve ikincil mevzuat hükümlerinde meydana gelen değişiklikleri
uygulama modüllerine güncellemek,
18) Müdürlükle ilgili istek, şikayet ve başvuruları elektronik ortamdan
değerlendirmek ve sonuçlandırmak
MÜDÜRLÜĞÜN YETKİSİ
MADDE 8- Mali Hizmetler Müdürlüğü bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı
Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 6183 sayılı
Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu, 4735 Sözleşme Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu doğrultusunda Belediye
Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
MÜDÜRLÜĞÜN SORUMLULUĞU
MADDE 9-Mali Hizmetler Müdürlüğü Belediye Başkanınca verilen ve ilgili yasalarda
belirtilen görevleri yapmak ve yürütmekle sorumludur.
MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU
MADDE 101) Başkanlık Makamına karşı Mali Hizmetler Müdürlüğünü temsil eder.
2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkilidir. Müdürlüğün çalışmalarını düzenler ve
organize eder.
3) Mali Hizmetler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu
sağlar.
4) Yasalarla verilen görevleri yapar.
5) Mali Hizmetler Müdürü Belediyenin Muhasebe Yetkilisi; Müdürlük
çalışanlarının 1 nci sicil ve l nci disiplin amiridir. Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediyenin Taşınır Konsolüde görevlisidir. Mali Hizmetler Müdürlüğünün
harcama yetkilisi birim içinden Başkanlık oluru ile tespit edilir.
BİRİM SORUMLULARININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU
a ) MUHASEBE SORUMLULUĞU :
Mevzuatın ön gördüğü düzenlemelerle Belediye muhasebe iş ve işlemlerini yürütülmesi,
muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulması, giderlerin hak
sahiplerine ödenmesi, ilgili birimlerden gelen veriler doğrultusunda gelirlerin tahakkuk ve
tahsiline ilişkin işlemlerin muhasebeleştirilmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile
emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi gibi işlemlerin kayıt altına
alınması, raporlanması işlemlerini yürütür.
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b ) GELİRLER SORUMLULUĞU :
Emlak Gelirleri Sorumlusu ve Diğer Gelirler Sorumlusu (İlan-Reklam, kira, işgaliye vb.)
olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Gelirler Sorumluları ilgili kanun ve mevzuat hükümlerince gelir
tarifelerine uygun olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer gelirlerin tahakkuk ve takip
işlemlerini zamanında eksiksiz olarak yapılmasını sağlarlar.
c ) SU TAHAKKUK SORUMLULUĞU :
Abone olma taleplerinde, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yeni abonelikler tesis edilmesini
kontrol etmek, su sayaçlarının sağlam ve mühürlü olduğunu periyodik olarak kontrol ettirmek,
Su sayaçları endeks okuma, sayaç değişimi, açma, kapama ve kaçak ve usulsüz su
kullanımının tespiti gibi işlemlerin hizmet alımı yöntemiyle yüklenici firmalara yaptırılması
için gerekli çalışmaları yapmak. Yüklenici firmaların hizmetlerinin ihale şartnamesi ve
sözleşmelerine uygun olarak çalışmalarını sağlamak ve yerine getirildiğini kontrol etmek. Su
abonelerinin abonelik, tahakkuk veya hayatın olağan akışı içerisinde karşılaşabilecekleri
sorunları yasal çerçevede çözmek,
d ) SATINALMA SORUMLULUĞU :
Birimlerin ihtiyacı olan malzemeleri iç piyasadan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735
Sayılı Sözleşme kanunu hükümleri çerçevesinde Müdürünün denetim ve kontrolü altında
temin eder. Birim sorumluları ortaya çıkan sorunların kanun ve yönetmelikler çerçevesinde
çözümlerini sağlar. Müdür'ün görev bölümünde kendisine tevdi ettiği işleri yürütür. Gelen ve
giden evrakı inceleyip gerekli olan iş ve işlemleri hazırlamak veya hazırlatmaktan
sorumludur. Görev alanı içerisinde hazırlana resmi yazıları paraflar, yürüttüğü işlemler sebebi
ile birim sorumlularının tamamı Mali Hizmetler Müdürüne karşı sorumludur.
e) BİLİŞİM MEVZUAT UYARLAMA SERVİSİ SORUMLULUĞU
5393 sayılı Belediye Kanunu 13 üncü maddesinde “ Herkes ikamet ettiği beldenin
hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri
hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır.
Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması zorunludur.” hükmünün
bulunması Belediyenin hizmetlerini sunarken bu hizmetlerin hemşerilerine rahat ve kolay bir
şeklide iletilmesini, bilgilendirilmesini istemektedir.
Bu kapsamda yine aynı kanunun 14 üncü maddesi 5 inci bendinde “Belediye hizmetleri,
vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli,
yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.” şeklinde belirlenen
mevzuat hükmünce verilecek olan hizmetin sunum yönteminin en uygun ve kolay olması
gerekliliği belirlenmiştir.
Ayrıca aynı kanunda devamla, Belediyenin yetkileri ve imtiyazlar başlıklı 15 inci maddesi ilk
bendinde “Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.” hükümleri bir arada değerlendirilmiş ve
Belediyemizce çağımızın içinde bulunduğu teknolojik gelişmelerden faydalanmak amacıyla
bilgi çağının tüm gereklerini hemşerilerimiz kullanımına rahat, etkin ve kolay bir şekil
kullanımına sunmak ve yararlandırmak amacına hizmet etmek üzere organizasyon
kurulmuştur.
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Bu çerçevede oluşturulan bu servisimiz Belediye Kanunu 49 uncu maddesi “Norm kadro ilke
ve standartları kapsamında “Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak
çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve
geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge
plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager,
teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir.”
kapsamında faaliyetlerini yürütmektedir.
GELİR SERVİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU KAPSAMI
MADDE 11- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği hazırlanan ve Belediye
Meclisimizce kabul edilen Gelir Tarifesine uygun olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer
gelirlerin tahakkuk ve takip işlemlerini yapmakla sorumlu olup;
1) Belediyenin gelir bütçesini hazırlamak,
2) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12-16 mad. istinaden İlan Reklam
Vergileri ve 17-22 maddeleri gereği Eğlence vergilerini tarih ve tahakkuk
ettirmek, denetimlerini yaparak dönem içerisinde yükümlülüklerini yerine
getirmeyen mükelleflere 213 sayılı V.U. K gereğince yoklama fişi tanzim ederek
re'sen beyan oluşturmak, vergi ve ceza ihbarnameleri düzenlemek ve ilgililerine
tebliğini sağlamak,
3) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 29-33 maddeleri gereği olarak
Haberleşme vergileri ve 34-36 maddelerine istinaden Elektrik tüketim vergilerinin
beyanını kabul ederek tarh ve tahakkuk ettirmek,
4) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52-57 mad. istinaden İşgal Haremı
tarh ve tahakkuk ettirmek,
5) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 76-78 maddeleri gereği olarak Ölçü
ve Tartı aletlerinin periyodik muayenelere ilişkin beyanların kabul edilmesi ve
buna ilişkin kontrol organizasyonun yapılarak, ilgili harçlara ilişkin tarh ve
tahakkuk yapmak,
6)2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 79 ncu maddesi gereği Bina İnşaat
harçları ve Kayıt suret harçları, 80 mad. istinaden İmarla ilgili Harçlardan
parselasyon harcı, ifraz ve tevhit harcı, plan ve proje harcı, zemin açma izni ve
toprak hafriyatı harcı ve yapı kullanma izni harçlarını, 82. madde gereği olarak
muayene ruhsat ve rapor harçlarını, 83. maddesi gereği olarak sağlık belgesi
harçlarını tarh ve tahakkuk ettirmek.
7) Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 97. mad. istinaden Belediye
kanununda harç ve katılım payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı
olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için ücret tarife tekliflerini Belediye
Meclisine sunulmak üzere hazırlamak.
8) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Vergi, Resim ve Harçlara ilişkin
maktu olarak en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harç tarife tekliflerini
Belediye Meclisine sunulmak üzere hazırlamak.
9) Beyana dayalı vergi ve harçların kontrolü, takibi ve kaçakları yoklama
memurlarınca yerinde yoklama fişi ile tespit edilerek tarh ve tahakkuk ettirmek,
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10) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86-94. maddeleri gereğince
Harcamalara Katılma Paylarının tarh ve tahakkukunu düzenlenmek, 213 sayılı
V.U.K . dahilinde ilgililerine tebliğini sağlamak.
11)İlgili mevzuatlar dâhilinde her türlü vergi, resim ve harçlara ilişkin düzeltme
kayıtlarını düzenlemek ve gerekli terkin işlemini sağlamak.
12) Günlük tahsilâtların bankaya yatırılmasını sağlamak.
13)Belediyenin ortak olduğu şirketlerin kongrelerini, sermaye artırımlarını, rüçhan
haklarını takip ederek gereğini yerine getirmek.
14)2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamındaki Trampa, Kira, Satış, Ecrimisil
v.b. gibi işlemleri yapmakla görevlidir.
15) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği hazırlanan ve Belediye
Meclisimizce kabul edilen Gelir Tarifesine uygun olarak her türlü vergi, resim,
harç ve diğer gelirlerin tahsilât ve takip işlemlerini yapmak,
16) Veznelerde Bina, Arsa, Arazi ve Çevre Temizlik Vergisi gibi tahakkuklu
tahsilâtlar ile Geçici ve kesin teminatlar, Çeşitli Gelir, Kayıt suret harcı vb. gibi
tahakkuksuz tahsilâtları yapmak.
17)3194 sayılı İmar Kanununa aykırı olarak yapılmış olan inşaatlara ilgili yasanm
40-41-42. maddelerine göre İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tutulan
zabıtlara istinaden çıkan Encümen Kararı ile kesinleşmiş cezalar ve diğer
Müdürlükler (Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü) tarafından
tahakkuku yapılmış cezaların tahsilâtını yapmak. Yasal süresi geçmiş olan ödeme
emirlerine haciz varakası düzenleyip gereği için Tapu Müdürlüklerince haciz
şerhinin konulması ve kaldırılması ile ilgili işlemleri yapmak.
18)Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü'nce tanzim edilen zabıt varakalarındaki cezalar
Belediye Encümenince onaylandıktan sonra Karar, Tebliğ İlmühaberi ve Tebliğ
Alındısıyla birlikte müdürlüğümüze tahsil edilmesi hususunda zimmetli olarak
gönderilerek tarafımızca ilgili mükellef sicillerine tahakkuk ettirilerek tahsilâtını
sağlamak,
19) Şeflik bünyesinde bulunan icra servisi tarafından tahsili yapılamayan
alacakların evrak bazında hukuki çerçeve içerisinde işlemlerinin
tamamlanmasından sonra icra ve haciz işlemleri için servise intikal eden
mükellefleri takibe alarak gecikme faizleriyle birlikte 6183 sayılı Amme
Alacakları Kanunu gereğince işlemlerini yapmak.
20) Belediyemiz veznesince tahsil edilen günlük toplam tahsilatın irsaliyelerinin
kontrollerini yaparak bankaya yatırılmasını sağlamak.
21) Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan Gelir Servisinin
yapmış olduğu iş ve işlemlerle ilgili Olarak tahsili yapılamayan alacakların
evraklar bazında hukuki çerçeve içerisinde işlemleri tamamlandıktan sonra icra ve
haciz işlemleri için bu servise intikal eden alacakların 6183 Sayılı Amme
Alacakları Kanununun ilgili maddeleri gereği mükellef ve borçlulardan alınmasını
sağlamaktır.
22) Belediyemiz sınırları dâhilindeki Bina, Arsa ve Arazilerin 1319 sayılı Emlak
Vergisi kanununa göre Tarh ve Tahakkuklarını yapmak,
23)2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre Belediyemiz sınırlarındaki
işyerlerinin çevre temizlik vergilerinin Tarh ve Tahakkukları yapmak,
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24) Emlak ve ÇTV ile ilgili evrak ve dokümanları oluşturup, bilgisayar kayıtlarına
işlemek,
25)Emlak ve ÇTV ile ilgili mükellefiyet oluşturulmak ve mükellefiyet
sonlandırmak,
26)Eksik veya fazla beyan da bulunan mükellefleri tespit edip, bu tahakkuklarla
ilgili sorun ve hataları düzelterek mükerrer kayıtları gidermek,
27) Valilikler tarafından gönderilen 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç
Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve
3816 Sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart
Verilerek Devlet tarafından Karşılanması Hakkındaki Kanunlara istinaden
gayrimenkul araştırması istenen kişilerin gayrimenkullerini araştırmak.
28) Belediyemiz tarafından yapılan kamulaştırma çalışmalarında parsellerle ilgili,
ilişik kesme işlemleri yapmak,
29) Su İşleri Müdürlüğü ve Medaş tarafından abonesi yapılacak mükelleflere ait
mesken veya işyerleri ile ilgili beyan sureti vermek,
30) 1319 sayılı Emlak vergisi Kanunun 8. maddesi uyarınca vergi indirimleri
yapmak,
31)Emlak ve ÇTV bildirimde bulunmayan veya eksik bildirimde bulunan
mükelleflerin tespiti yapılarak re'sen tarh ve tahakkuk yapmak,
32)Kamu kurum ve Kuruluşlarından gayrimenkul araştırması ile ilgili gelen
yazılara cevap vermek,
33)Tapu dairelerine gayrimenkullerle ilgili rayiç değeri bildirmek,
34)Mükelleflerin gayrimenkul bildirimleri ile ilgili yerinde tespit yaparak
yoklama fişi düzenlemek,
35)Emlak, ÇTV den borçlu mükellefleri tespit ederek Belediye icra servisine
bildirmek,
36) Belediyemizin Posta Çeki hesabına yatırılan, şehir içi ve şehir dışındaki
mükelleflerimizin vergi ödemelerinin mükelleflerin ilgili hesaplarına tahsilâtlarını
yapmak,
37) 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile bu kanuna istinaden yayınlanan
Yönetmeliklerin gereğini yerine getirmek.
38)Gelen evrakları Müdürün isme havalesinden sonra ilgili personele teslim
etmek
MUHASEBE SERVİSİNÎN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU KAPSAMI
MADDE 12- Muhasebe Servisinin görev, yetki ve sorumluluk alanı,
1) Belediye birimlerinin cari ve sermaye harcama kalemlerine ilişkin tüm
ödemelerin yapılmasını sağlamak. Buna göre, kendilerine harcama yetkisi
verilmiş harcama birimlerinden gelen ödeme emri belgelerinin 'Harcama Belgeleri
Yönetmeliği'ne göre düzenlenmiş olup olmadığım incelemek, hatasız olanları
Tahakkuk Müzekkereleri listesine kaydetmek, hatalı olanları ilgili harcama
birimine iade ederek düzeltilmesini sağlamak ve evrakın takibini yapmak.
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2) 'Tahakkuk Müzekkereleri' listesinde ödeme sırası gelen evrakın ödemesini
yapmak üzere ilgili alacaklıya haber vermek, ödemeyi kanun ve yönetmeliklere
uygun bir şekilde banka hesabındaki nakit tutarını gözeterek gerçekleştirmek,
ödenmeyen tutarı ise daha sonra ödenmek üzere “Emanetler” hesabına almak ve
bu hesabın takibini yapmak.
3) Gün içinde ödemesi yapılan evrakı 'Tahakkuk Müzekkereleri' listesinden
çıkarmak, ödeme yapılan tutarları günlük banka girişine kaydetmek, Gün sonunda
günlük banka, tahakkuk müzekkereleri ve bütçe emanetleri raporlarını çıkararak
hem üst yöneticiye 1 sunmak hem de birimde bu raporların muhafazasıni
sağlamak.
4) Günlük olarak bankadan gelen hesap ekstresine göre nakit girişi ve çıkışlarını
banka defterine işlemek ve ekstredeki bakiyenin 'Günlük Banka Raporu' bakiyesi
ile mutabıkını sağlamak.
5) Ödemeler ve para ile ifade edilebilen tüm mali nitelikteki İşlemlerin gerçeği
yansıtacak şekilde belgelere dayalı olarak düzenli bir şekilde yevmiye kayıtlarının
yapılması ve Muhasebe kaydı yapılan tüm belgeleri yevmiye sırasına göre
muhafaza ederek mali denetimlere hazır tutmak ve analize imkan verecek şekilde
raporlamayı sağlayarak muhasebe hizmetini yerine getirmek.
6) Garanti, süresi dolan mallarla ilgili S.S.K. Müdürlüğü ve talep eden birimle
gerekli yazışmaları yapmak, kesin teminat mektuplarının serbest kalmasını
sağlamak,
7) Bütçede 'Personel Giderleri' kalemi olarak yer alan memur maaş ve işçi
ücretlerinin ödemelerini yaparak yasal kesintilerini de zamanında ilgili kurumlara
ödemek.
8) Ay sonunda, banka defterindeki kayıtlara göre mevcut nakit tutarının gelir
birimi kayıtlarıyla karşılaştırılması, hata var ise düzeltilmesi.
9) Ay içinde verilen tüm çeklerin çekilip çekilmediğini ay sonunda kontrol ederek
çek mahsubunun gerçekleştirilmesi. bütçe giderlerinin mahsubunun yapılması.
10) KDV ve KDV tevkifatının, Damga Vergisi beyanlarının ve Muhtasar
Beyannamenin düzenlenmesi. ,
11) Aylık geçici mizanları düzenleyerek hesapların kontrolünü sağlamak.
12) Üçer aylık dönemler halinde mizan, gelir ve gider bütçe veri girişlerinin
elektronik ortama girilmesini sağlamak.
13) 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna
istinaden asker aile maaşları ve sosyal yardım zammı gibi aylık ödemeleri
yapmak.
14) Yıllık gider bütçesini hazırlamak ve bütçede yer alan ödeneklerle ilgili
harcamaların kanun ve yönetmeliğe uygun olarak yapılmasını sağlamak ve mali
kontrolünü yapmak.
15) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre yıl sonunda geçici
mizanının ardından dönem sonu işlemleri yaparak kesin mizanı düzenlemek ve
tüm hesapların kapatılmasıyla muhasebe dönemini kapatarak kesin mizana göre
bilançoyu düzenlemek.
16) Bilançodaki hesaplara göre açılış kaydı yaparak yeni mali dönemi başlatmak.
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17) Yönetim dönemi hesabı ile kesin hesabı hazırlayarak belediye üst yönetimine,
Belediye Meclisine ve Sayıştay Başkanlığına sunmak
18) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
19) Gelen evrakları Müdürün isme havalesinden sonra ilgili personele teslim
etmek
SU TAHAKKUK SERVİSİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU KAPSAMI
MADDE 13- Su Tahakkuk Servisinin görev, yetki ve sorumluluk alanı,
1) Endeks okuma görevlileri ile tahakkuk memurlarının koordinasyonunu
sağlayarak aboneler ile ilgili bilgileri güncellemek.
2) Kullanım süresi dolan ya da şikâyet, donma vb. sebeplerden dolayı arızalı olan
su sayaçlarını vatandaşın yeni aldığı sayaçla veya belediyenin temin etmiş olduğu
sayaçla değiştirmek. Bu değişimle ilgili ücretleri tahakkuk ettirmek ve yeni sayaç
bilgilerini abone işletim sistemine yüklemek,
3) İstatistik bilgileri ve faaliyet raporlarmı tanzim etmek,
4) Belediye meclisinin belirlediği su abone depozitosu ve hizmet karşılığı ücretleri
tahakkuk ettirerek abone bilgi sistemine aktarmak,
5)Tahakkuk işlemlerinin belediye meclisinin almış olduğu kararlara ve yasal
mevzuata göre yapmak ve tahsilâta aktarmak,
6) Sorunlu abonelerin (hatalı abone alınması, hatalı sayaç endeksi okunması, adres
değişikliğinden kaynaklanan) yerinde incelemek, kontrolünü yapmak,
7)Tahakkukla ilgili aylık ve yıllık cetvellerin düzenlenmesini sağlamak,
8)Belediyece belirlenen dönemler içerisinde, sisteme kayıtlı olan abonelerin
endekslerinin belirlenerek tahakkuklarını oluşturmak. Endeks okuması
yapılamayan aboneleri azamiye indirmek için gerekli işlemleri planlamak ve
uygulamak.
9)Tahakkuka esas olacak ihbarnameleri abonelere ulaştırmak.
10)Zamanında borcunu ödemeyen abonelere gerekli uyarılarda bulunmak ve
takibatını yapmak,
11)Tahakkuka ait itirazları çözümlemek ve su tüketim bedeli ile ilgili okuma
işlerinde güvenli ve sürekli okumayı sağlamak. Tahakkukla ilgili gerekli donanımı
temin etmek,
12)Yukarıda sayılan hususlar dışında kalan vb. mevzuatın tespit ettiği veya bu
mevzuatın verdiği yetkiye istinaden gerekli kontrolleri yapmak, aykırı hareket
edenler hakkında gerekli kanuni muameleyi yapmak.
13)Abone bilgilerinin ve evraklarının düzenli bir şekilde arşivlenmesini sağlamak,
14)Abone adres bilgilerinin Ulusal Adres Veri tabanına
denetleyerek, abone adres sisteminin düzenlenmesi,

uygunluğunu

15)Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.
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16)Abone olma taleplerinde, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yeni abonelikler
tesis etmek.
17)Belediye hizmet alanı içerisinde olan aboneli su sayâçlarmın sağlam ve
mühürlü olduğunu periyodik olarak kontrol etmek,
18)Abone açma. ve kapama işlemlerini takip etmek.
19)Kaçak su kullananların tespit edilmesi ve haklarında gerekli yasal işlemlerin
yapılmasını sağlamak,
20) Abonelere ait istatistik bilgilerini çıkararak dokümanlarını hazırlatmak, Abone
işlemlerini kolaylaştıracak önlemleri almak.
21)Dairenin demirbaş eşyalarını teslim almak ve muhafaza etmek, ihtiyaçları ilgili
birime bildirmek,
22)Abone bilgi sisteminden, .abonelere ait bilgileri endeks okuma cihazlarıııa
aktarımının yapılması, endeks okuma işleminden sonra toplanan bilgilerin tekrar
sisteme yüklenmesini sağlamak. .
23) Abonelerin bildirmiş olduğu endeks. rakamlarının kontrolünü yaparak sistem
girişlerinin yapılması.
SATINALMA SERVİSİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU KAPSAMI
MADDE 14- Satın alma Servisinin görev, yetki ve sorumluluk alanı,
1) Bütçe ödenek imkanları nispetinde azami tasarruf ve standardizasyon dikkate
alınarak, 4734 sayılı Kanun ve ilgili yasalar çerçevesinde Belediye hizmetlerinde
ihtiyaç duyulan her türlü makine, araç, gereç, elektronik ve ileri teknoloji ürünü
eşya, iş makinesi, motorlu ·araç, hava, kara, deniz taşıtları, tesisler, teçhizatlar ve
bunların yedek parçalarının, inşaat, yol ve trafik malzemeleri, tıbbi cihaz ve
malzemeleri, teknolojik yenilemeye yönelik yatırımları iç ve dış piyasadan uygun
şartlarda temin etmek. Belediyede farklı birimlerde bulunan telsiz, fotokopi
makinesi, faks ve benzeri cihazların tamir ve bakımlarını yaptırmak. Ayrıca görev
verilen hizmet alımlarına ve yapım işlerine ait gerekli her türlü iş ve işlemi
yapmak, yaptırmak ve sonuçlandırmak
2) Belediyesi birimlerin ihtiyacı olan malzemeleri iç piyasadan 4734 Sayılı Kamu
İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde temin ederek, kamu hizmetlerinin etkin,
verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
3) Teknik konularda etüd-plan ve projeye bağlama çalışmaları yapmak ve
bunların neticelendirilmesini ve imalatlarını yerinde kontrol etmek,
4) Dış alımlarda akreditif açılması ve banka işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
ithalat şekline göre gerektiğinde malın nakliyesinin, nakliye sigortasının
yapılması, gümrük işlemlerinin tamamlanması ve malların mevzuata uygun teslim
alınmasını sağlamak,
5) Yeni alınan araçlara Plaka ve Ruhsat çıkarmak, araçların periyodik trafik
muayenelerini yapmak, motorlu araç, makine ve teçhizatları kaza ve sigorta
işlemlerini yapmak ve takip ettirmek,
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6) Alımı yapılan mal ve malzemenin, ilgili teknik ve idari şartnameleri
doğrultusunda muayene ve kabullerinin yapılabilmesi için teknik personelini
görevlendirmek.
7) Gelen evrakları Müdürün isme havalesinden sonra ilgili personele teslim etmek
8) Belediyemiz taşınırlarının ilgili Müdürlük Kayıt Kontrol Yetkilisince
yürütülmesi ve kayıt işlerinin sadece takibini yapmak,
9) Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken
işlemleri takip etmek.
10) Belediyemizin ihtiyacı olan mal, hizmet, yapım işleri ihaleleri ile Doğrudan
Temin satın alma taleplerinin piyasa araştırmalarını yaparak yaklaşık maliyetlerin
tespitini sağlamak.
11) Belediyemizin ihtiyacı olan mal, hizmet ve yapım işlerini 4734 Sayılı Kamu
ihale Kanununa göre ihale şeklini belirlenerek gerekli ihale dosyalarını hazırlamak
ve gerekli teknik şartnameyi, talepte bulunan Müdürlük teknik personelinden
temin etmek.
12) İhale dosyasının satışını gerçekleştirmek ve gerekli evrakları tanzim ederek
ihaleyi sonuçlandırarak, sözleşmeyi tanzim edip ilgili birime ihale dosyasını
teslim etmek.
13) Belediyemize alınan mal alımı ihaleleri ile Doğrudan Temin satın alına
işlemlerinin yasal evraklarını düzenlemek.
BİLİŞİM MEVZUAT UYARLAMA SERVİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU
KAPSAMI
MADDE 15- Bilişim Mevzuat Uyarlama Servisinin görev, yetki ve sorumluluk alanı,
1. Mali Hizmetler Müdürlüğü
2. İnsan Kaynakları Müdürlüğü (Personel Bilgi Sistemi)
3. İmar ve Planlama Müdürlüğü
4. Hukuk İşleri Müdürlüğü
5. Yazı İşleri Müdürlüğü
6. Zabıta Müdürlüğü
7. Park ve Bahçeler Müdürlüğü
8. Fen İşleri Müdürlüğü
9. Satınalma Modülü
10. Adres Bilgi Sistemi
11. Gelirler Modülü
 Emlak programı
 Çevre Temizlik Programı
 İlan Reklam Programı
 Eğlence Programı
 İşgaliye Programı
 Harcamalara Katılım Programı
 Kira Ecrimisil Programı
 Posta Çekleri ve Banka Programı
 Takip İşleri Programı
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 Genel Tahakkuk Programı
 Genel Tahsilât Programı
 İdare Gelirleri Raporları Programı
12. Encümen ve Meclis Modülü
13. Nikâh Modülü
14. Randevu Takip Modülü
15. Sistem Yönetimi Modülü
16. Makine İkmal Modülü
17. Eğitim Kültür Modülü
18. Yönetici Masaları Modülü
19. Çağrı Merkezi Modülü
20. Online İdarecilik Uygulaması
21. SMS modülü
22. Kent Bilgi Sistemi
23. Mekânsal İşlemci (u-mi)
Modüllerin kullanımında ve yıl içeresindeki hareketlerinde Eğitim destek ekibinin çalışmaları
ile aksamaların önüne geçilir. Ayrıca Kentli Servisi ve Çağrı Merkezi birimleri de mevcuttur.
BİLİŞİM MEVZUAT UYARLAMA SERVİSİ
1) Kurulacak bilgi sistemlerinin çözümleme çalışmalarını yapmak, uygulama modeli ve
veri tabanı tasarımı oluşturmak,
2) Tasarlanan sistemlerin gerektirdiği kaynakları (işgücü, donanım vb.) saptamak ve
bunların etkin ve verimli kullanımları için gerekli düzenlemeleri üstlerine önermek,
3) Tasarlanan sistemlerin gerektirdiği bilgisayar yazılımlarını geliştirmek, temin etmek
ve uygulanabilir duruma getirmek,
4) Tasarım kriterleri doğrultusunda yazılım geliştirmek, ilgili birimlerle koordineli olarak
test denemelerini yapmak,
5) Yazılımlara ilişkin kullanım dokümanlarını hazırlamak,
6) Kullanımda karşılaşılan sorunların çözüm çalışmalarını yapmak,
7) Belediye içi bilgi akışını ve çalışmakta olan sistemlerin işleyişini izlemek, sorunları
saptamak ve yapılması gereken düzenlemeleri üstlerine önermek,
8) Tasarlanan sistemlerin etkin olarak uygulanabilmesi amacıyla, sistem içinde fiilen
görev alması söz konusu olan personele gerekli bilgileri vermek,
9) Daha ileri aşamalardaki çalışmaları kolaylaştırmak amacıyla, tüm sistem tasarımı,
geliştirme ve uygulama çalışmalarını, Müdürlük tarafından belirlenmiş standart, ilke
ve yöntemlere uygun olarak gerçekleştirmek,
10) Bilgi ve veri güvenliği standartlarını tespit etmek,
11) Bilgi İşlem teknolojisindeki gelişmeleri izlemek, yeni teknolojilerin Müdürlük
içindeki çalışmalara uygulanabilirliğini araştırmak,
12) Kendisine teslim edilen demirbaş eşyanın korunmasını sağlamak,
13) Nevşehir Belediyesi ve bağlı birimlerinin otomasyonuyla ilgili olarak analizlerin
yapılmasını ve bilgisayar programlarının yazılmasını sağlamak
14) Otomasyona geçirilecek işlerle ilgili tüm detay analizleri yapmak,
15) İş akış şemalarını çıkartmak,
16) Analiz çalışmaları sonucunda programlama mantığını oluşturarak, bilgisayar
programlarını yazma aşamasına getirmek,
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17) Belediye otomasyon ve kent bilgi sistemi ile ilgili entegrasyon iş ve işlemlerini
yapmak / yaptırmak,
18) Veri Tabanını oluşturmak ve sorunsuz olarak kullanılmasını sağlamak,
19) Diğer birimlerden gelen bilgisayar yazılımları ile ilgili taleplere cevap vermek;
otomasyona geçiş aşamasında çözüm sunmak, otomasyona geçtikten sonra ise yazılım
konusunda teknik destek vermek,
20) Nevşehir Kent Bilgi Sistemi (KBS) kapsamında bulunan müdürlüklerin çalışma
ilkelerinin belirlenmesi, proje ve uygulamalar doğrultusunda müdürlük elemanlarına
temel eğitimlerin verilmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek
sonuçlandırılmasını sağlamak(Kent Bilgi Sistemi Altyapı çalışmaları doğrultusunda)
21) Kent bilgi Sistemi altyapısı ile ilgili olarak gerekli yazılımların güncellemesini ve
yazılımlarını yapmak, yaptırmak.
22) Sistemi tüm yazılım programları ile entegre çalışır vaziyete getirmek ve gerekli
işlemleri yapmak,
23) Gerek Belediye otomasyonundan gerekse Kent Bilgi Sistemi yazılımlarından
vatandaşları ilgilendiren kısımlarının e-Belediye kapsamında yayınını yapmak ve
gerekli güncellemeleri takip etmek,
24) Bilgisayar sistemi kurulacak birimlerin detay analizlerinin yapılmasını ve bilgisayar
programlarının yazılması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
25) Belediye birimleri tarafından kullanılmakta veya kullanılacak olan tüm yazılımları
koordine etmek ve verimli bir şekilde uygulamasını sağlamak,
26) Otomasyon yazılım hizmetlerinin sürekli ve verimli verilmesini sağlamak,
27) Birimlerden gelen yazılım ihtiyaçlarını değerlendirmek, gerekirse amiri ile müzakere
ederek ve olumlu bulunan konuda istenen çalışmaların yapılmasını sağlamak,
28) Genel olarak sistemlerin verimli ve sürekli çalışmasını sağlamak ve ilgili birimler ile
işbirliği halinde, yürütülmekte olan işlerin zamanında, istenen içerik ve nitelikte
yapılmasına ekibi ile birlikte destek vermek,
29) Mevcut tanımlanmış sistemin amaçlarının ve gereklerinin başarılması için bilgi işlem
sisteminin ayrıntılı tasarımını, niteliklerinin belirtilmesini ve programların yazılmasına
yardımcı olacak ayrıntıların hazırlanmasını sağlamak,
30) Bilgisayarları ve işleri zaman açısından programlamak, işlerin yapılırken
denetlenmesini ve yönlendirilmesini sağlamak,
31) Bilgi güvenliğini sürekli kılmak için gerekli önlemleri almak, müdürlüklerin de gerekli
önlemleri almalarını sağlamak,
32) Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra
edilmesini sağlamak.
33) Muhasebe ve bütçe işlemleri kapsamında Mevcut yılın bir sonraki yıla aktarılması
desteği,
34) Hesap planı ve üst hesap planının mevcut cari yıldan sonraki cari yıla otomasyon
tarafından aktarılması desteği,
35) Emlak, Çevre Temizlik, İlan Reklam ve Kira vergilerinin mevcut cari yıldan sonraki
cari yıla tahakkukların oluşturulması ve İlan Reklam beyanlarının kapatılma işleminin
yerine getirilmesi ve kontrolünü,
36) Uygulamanın (Modüllerin) iyi durumda ve çalışır durumda tutulmasını,
37) Kanuni değişikliklerden kaynaklanan ve kaynaklanacak olan uyarlama ve eğitim
eksikliklerinin giderilmesi işini,
38) Uygulama ve modüllerin kullanımı kapsamında, birim çalışanlarının talepleri üzerine
mevcut veri formatı ve standartlarına uyanların tespit edilerek raporlanabilir hale
getirilmesini,
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39) İsteklerin kanun çerçevesinde ve talebi yapan müdürlüğün uygulamada işini
hızlandırarak çalışmasına olanak verecek şekilde planlanarak tasarlanmasına ve
eğitiminin verilmesi işini,
40) E-devlet kapsamında, merkezi devlet kurumları tarafından yerel yönetimlere yönelik
yayımlanan tüm web servislerinin otomasyon uygulaması içerisinde kullanımını ve
kontrolünü sağlamak,
41) İdare birimleri tarafından kullanılan 3. firmalara ait uygulamalarla bütünleşme
istenmesi durumunda, gerekli incelemeleri yaparak uygunluğun kontrolünü sağlamak,
42) Yeni uyarlamalarla ilgili eğitimlerin, kurulum aşamasının hemen sonrasında
kullanıcılara anlatılması,
43) Personel değişikliklerinde yeni gelen personele mevzuat kapsamında otomasyon
kullanımın tekrar anlatılmasını,
44) Müdürlüğün değişen kanun ve mevzuat hükümleri ile gelişen bilişim teknolojisini
izlemek, ihtiyaçları analiz etmek, gerekli teminleri sağlamak ve yasal düzenlemelerin
uygulanır lığını sağlamak.
45) İdarenin demirbaş, ayniyat, devir teslim, imha, hurdaya ayırma ile ilgili defter kayıt ve
cetvellerinin elektronik ortamdan modüller üzerinden takibini ve doğruluğunu
sağlamak
46) E-Belediye web servisi aracılığı ile vatandaşın borç durumlarını öğrenmelerini, borç
ödemelerini yapabilmelerini, her türlü istek ve şikayette bulunmalarını sağlamak.
KENTİ SERVİSİ
1) Kurumla yapılacak olan her türlü yazışmaların kayıt işlemleri ve yönlendirilmesi,
2) Müdürlüğümüz Gelir servisince yapılacak olan çalışmaların ön hazırlıklarının
yapılması,
3) Mükelleflerin gelir servisi beyan başvuru işlemlerinin yapılması,
4) Belediyeye ait emlak, ilan-reklam, çevre temizlik, su beyan işlemlerinin yapılması,
5) Sicil bilgilerinin güncellemesi işlemleri,
6) Mükerrer sicillerin önlenmesi işlemleri,
7) Daha önce var olan mükerrer sicillerin birleştirilmesi,
8) Mükelleflerin tapu bilgilerinin otomasyon sistemi veri tabanı ile uyumluluğunu
sağlanması,
9) Vatandaşların ilgili taşınmazlarının sahiplik bilgileri ile uygulama üzerinde eşlenmesi,
10) Vatandaşların var olan beyanlarının kontrolü, gerektiğinde sicil taşınmaz eşlemelerinin
yapılmasını,
11) Borç konusunda vatandaşın bilgilendirilmesi,
12) Vatandaşın hiç beyanı yok ise beyan altlığının oluşturularak ilgili birime
yönlendirilmesinden sorumludur.
ÇAĞRI MERKEZİ
Şikâyet Çözümleme ve Takip Hizmetleri
Şikâyet kaydı açmak ve şikâyet çözümleme sürecinde; Çağrı Merkezi’ne yapılan tüm
başvurulardan Çağrı Merkezi sorumlu olacaktır. Çağrı Merkezi, şikâyet kaydını açtıktan
sonra, başvuruda bulunan kişiye her şikâyet için bir şikâyet takip numarası verilecektir.
Mükellef/Vatandaşlar, şikâyet sonuçlarını, Çağrı Merkezi’nden ya da Kentli Servisi’nden
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takip edebilmelidir. Başvuru kaydının açılabilmesi için kişinin Kentli Servis’e kişisel
başvuru yapmasını gerektiren durumlarda Çağrı Merkezi, gerekli evrak ve doküman bilgisini
başvuru sahibine ileterek Kentli Servisi’ne yönlendirilecektir.
Sesli Yanıt Sistemi
Çağrı Merkezi Hizmeti kapsamında bir kısım çağrılar, öncelikli olarak Sesli Yanıt Sistemi
tarafından karşılanabilmeli ve operatörlere yönlendirme yapılabilmelidir. Sesli yanıt sistemi
kapsamında, muhatap numarasından vatandaşı tanıma özelliği, gerekli bilgilerin girilmesiyle
vergi borcu bildirimi ve ödeme sistemi olmalıdır.
Toplu Dış Aramalar
Hizmet kapsamında belirli dönemlerde dış aramalarla vatandaşlara ulaşılarak, İdare tarafından
belirlenen mesajlar vatandaşlara iletilebilmelidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Hizmetlerin İcrası
GÖREVİN PLANLANMASI
MADDE 16- Mali Hizmetler Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen
plan dahilinde yürütülür.
GÖREVİN YÜRÜTÜLMESİ
MADDE 17- Müdürlükte görevli tüm personel, müdür ve birim sorumlusunca kendilerine
verilen görevleri ilgili yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde yapmak zorundadır.

BEŞİNCİ BOLUM
İşbirliği ve Koordinasyon
MÜDÜRLÜK BİRİMLERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ
MADDE 181) Müdürlük uhdesinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon Müdür
tarafından sağlanır.
2) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle
görevlerinden
ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı
ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni
görevliye devir ve teslimini yapmaları zorunludur. Devir ve teslim yapılmadan
görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
3) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim
amirinin
hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.
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DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA KOORDİNASYON
MADDE 191) Müdürlüğün, Belediye iç yazışmaları, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler,
Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla
ilgili gerekli görülen yazışmaları ilgili memur, şef, sorumlu parafı ile Belediye
Başkanının yetki verdiği Mali Hizmetler Müdürü imzası ile yürütülür.
ALTINCI BÖLÜM
ARŞİVLEME VE DOSYALAMA
MADDE 201) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif
edilerek ayrı
klasörlerde saklanır.
2) İşlemi biten evraklar ilgili birimin elektronik arşivene işlenerek arşive kaldırılır.
3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından
ilgili servisinin yetkilisi sorumludur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim
DENETİM, PERSONEL SİCİL VE DİSİPLİN HÜKÜMLERİ
MADDE 211) Mali Hizmetler Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine
sahiptir.
2) Mali Hizmetler Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı
doğrultusunda işlemleri yürütür.
3) Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, ödüllendirme
ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan bir dosya tutulur
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
MADDE 22İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.
YÜRÜRLÜK
MADDE 23Bu yönetmelik Nevşehir Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE 24Bu yönetmelik hükümlerini Nevşehir Belediye Başkanlığı yürütür.
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