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STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR 
 

Amaç 

Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon 

İdaresi Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Muhasebe Şube Müdürlüğü’nün 

kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarını düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2- Bu Yönerge; Muhasebe Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 

birimlerin kuruluşu ile görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve 

yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar. 

Hukuki dayanak 

Madde 3- Bu Yönerge; Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Strateji 

Geliştirme Dairesi Başkanlığının Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği’nin 

19. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4- Bu Yönergede adı geçen; 

a) Belediye    : Büyükşehir Belediyesini, 

b) Başkanlık   : Büyükşehir Belediye Başkanlığını, 

c) Başkan    : Büyükşehir Belediye Başkanını, 

d) Genel Kurul    : Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulunu, 

e) Yönetim Kurulu  : Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulunu, 

f) Genel Müdür  : Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürünü, 

g) Genel Müdür Yardımcısı : Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 

      Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu 

      Genel Müdür Yardımcısını, 

h) Daire Başkanlığı  : Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığını, 

i) Müdürlük    : Muhasebe Şube Müdürlüğünü  

                            İfade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞU VE GÖREVLERİ 

Kuruluşu 

Madde 5- Müdürlüğün görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütebilmesi için 2 şeflik 

oluşturulur. Şube Müdürlüğünün teşkilat şeması aşağıda gösterilmiştir: 

 

 

 

  Şube Müdürlüğünün Görevleri 

Madde 6- Şube Müdürlüğünün görevleri aşağıda sayılmıştır: 

a) Muhasebe hizmetlerini yürütmek ve kayıtlarını tutmak,  

b) Aylık vergi beyannamelerini düzenlemek ve tahakkuka bağlamak, 

c) Alınan iç ve dış kaynaklı kredilerin kesilen ikraz ve faiz ödemeleri ile paylarını 

mahsup etmek,  

d) Kişi borçlarının takibini sağlamak, 

e) Denetime tabi evrakların muhafazasını sağlamak, 

f) Zaman aşım süresini dolduran bütçe emanetlerini irad kaydetmek, 

g) Emanet hesaplardan yapılacak reddiyat işlemleriyle ilgili kayıt tutmak, 

h) Banka hesaplarını takip etmek ve banka cari defterlerini işlemek, 

ı)  Ödeme belgelerini, muhasebe kayıtları ve defterlerini arşivlemek ve denetime hazır 

muhafaza etmek, 

i) Mali durum ve beklentiler raporunu hazırlamak ve kamuoyuna açıklamak,  

j) İlgili mevzuat çerçevesinde bütçe kesin hesabını ve yönetim dönemi hesabını 

çıkarmak, bunları Sayıştay Başkanlığı’na göndermek, 

k) Yılı geçen evrakları arşivlemek, 

l) Basılı evrak ve defterlerin talebi ve teminini sağlamak, 

m)  Ödeneklerin yılsonu devir ve iptallerini sonuçlandırmak, 

n) Aylık mizan ve mali raporları çıkartmak, 

 

 

MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Mali Kontrol ve 

Ödeme Şefliği 
Muhasebe Şefliği 
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  Şube Müdürü 

  Madde 7- Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme 

Dairesi Başkanlığının Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliği’nde ve bu 

yönergede belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden ve koordinasyonundan öncelikle Genel 

Müdüre veya bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısına ve Daire Başkanına karşı birinci 

derecede sorumludur. 

 

  Birimlerin/Şefliklerin Görevleri 

 Madde 8- Madde 5’de Şube Müdürlüğü Teşkilat Şeması’nda gösterilen 

birimlerin/şefliklerin görevleri: 

 

           Mali Kontrol ve Ödeme Şefliği: 

a) Memur maaş ve işçi ücretleri ödemelerini gerçekleştirir, 

b) SGK ödemelerini yapmak, 

c) Tahakkuk edilen aylık vergi beyannamelerinin ödemesini yapmak, (KDV, Muhtasar, 

Damga Vergisi v.b.) 

d) İlgili kurumlara ödenmek üzere emanete alınanlar ile firma ve şahıslar adına ödenmek 

üzere açılmış olan emanet hesaplarını ilgililerine öder, 

e) Gelen evrakları kayıt altına alır, 

f) Bankalarla ilgili işlemleri takip etmek ve dekontların doğruluğunu kontrol etmek, 

g) Avukatlık vekalet ücretlerinin ödemesini yapmak, 

o) Avans verilen birimlerin ve kişilerin mal-hizmet satın alınmasını takiben harcama 

belgelerinin, usulüne uygun harcanıp harcanmadığının kontrol edilmesini sağlamak, 

h) Ödeme belgelerini, muhasebe kayıtları ve defterlerini arşivlemek ve denetime hazır 

muhafaza etmek, 

 

  Muhasebe Şefliği: 

a) Muhasebe hizmetlerini yürütmek ve kayıtlarını tutmak,  

b) Aylık vergi beyannamelerini düzenlemek ve tahakkuka bağlamak, 

c) KDV iadesi işlemlerini yapmak, 

d) Alınan iç ve dış kaynaklı kredilerin kesilen ikraz ve faiz ödemeleri ile paylarını 

mahsup etmek,  

e) Kişi borçlarının takibini sağlamak, 

f) Denetime tabi evrakların muhafazasını sağlamak, 
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g) Zaman aşım süresini dolduran bütçe emanetlerini irad kaydetmek, 

h) Banka hesaplarını takip etmek ve banka cari defterlerini işlemek, 

i) Vezne tahsilatlarını muhasebeleştirmek, 

j) Avukatlık vekalet ücretlerini muhasebeleştirmek, 

k) Su faturası ile birlikte tahsil edilen çevre temizlik vergisi tutarlarını ilgili ilçe 

belediyeleri ile büyükşehir belediyesine ödemek, 

l)  Her ay su hizmetlerine ilişkin gelirler ile atıksu ücretinin %1’lik kısmının Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığına ödemek, 

m) Mali durum ve beklentiler raporunu hazırlamak ve kamuoyuna açıklamak,  

n) İlgili mevzuat çerçevesinde bütçe kesin hesabını ve yönetim dönemi hesabını 

çıkarmak, bunları Sayıştay Başkanlığı’na göndermek, 

o) Üç ayda bir düzenli olarak Kamu Hesapları Bilgi Sistemine (KBS) mali verileri 

girmek, 

p) Günlük Banka ve Vezne tahsilat mutabakatlarının yapılması, kontrolü ve 

mutabakatsızlıkların giderilmesini sağlamak, 

r) Vatandaş ile Banka arasındaki mutabakatsızlıkların çözülmesini sağlamak, 

t) Daire Başkanlığının kırtasiye, fotokopi, vb. taleplerini ve ihtiyaçlarını yerine 

getirilmesini sağlamak, 

u) Daire Başkanlığı ile ilgili yapılacak Doğrudan Temin işlerinde ilgili şube müdürlüğü 

ile teknik şartnamenin hazırlanmasını sağlamak, 

v) Doğrudan Temin sürecinin tamamlanması ile birlikte imzalanan sözleşmede 

tanımlanan tüm süreçleri takip edip alınan malın muayene kabulünün hazırlanmasını sağlamak, 

y) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve 

niteliklerine göre teslim alarak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları 

sorumluluğundaki ambarda muhafaza edilmesini sağlamak, 

z) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtların tutulmasını, bunlara ilişkin belge ve 

cetvellerin düzenlenmesini ve taşınır yönetim hesap cetvellerinin konsolide görevlisine 

gönderilmesini sağlamak, 

aa) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırların ilgililere teslim 

edilmesini sağlamak, 

bb) Teminat mektuplarının muhafazası ve muhasebe kayıtlarını yapmak, 

cc) Yılı geçen evrakları arşivlemek, 

dd) Basılı evrak ve defterlerin talebi ve teminini sağlamak, 

ee) Ödeneklerin yılsonu devir ve iptallerini sonuçlandırmak, 
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ff) Aylık mizan ve mali raporları çıkartmak, 

gg) Her ay düzenli olarak Birleştirilmiş Veriler Defteri ve Mizanı csv formatında 

Sayıştay Başkanlığı’na göndermek, 

hh) Taşınır ve taşınmaz işlemlerini takip etmek, 

ii) AYKOME işlemlerini muhasebeleştirmek yağmursuyu imalatları mahsubunu 

yapmak, 

jj) Üst yönetim tarafından istenen mali raporları düzenlemek ve sunmak, 

 

 

                                               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

                                                  SON HÜKÜMLER 

Servis Oluşturulması 

Madde 9- Şefliklerin içerisinde servis oluşturulması, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 

Başkanlığı’nın koordinesinde Daire Başkanı’nın onayı ile gerçekleştirilir. 

 

Değişiklik 

Madde 10- Bu yönergede yapılacak her türlü değişiklikler Genel Müdür onayı ile 

yapılır, değişiklik teklifinin Başkan onayına sunulması işlemi İnsan Kaynakları ve Eğitim 

Dairesi Başkanlığı’nın koordinesinde gerçekleştirilir. 

 

Yürürlük 

Madde 11- Bu yönerge hükümleri Genel Müdür onayıyla yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 12- Bu yönerge hükümlerini Genel Müdür yürütür. 

 

(Bu yönerge, Genel Müdürlüğün 31.08.2020 tarih ve 19849 sayılı Onay’ı ile 31.08.2020 

tarihinde yürürlüğe konulmuştur.) 

 


