
KADIKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI 

Kadıköy Malmüdürlüğü Hazine ve Maliye Bakanlığının Taşra Teşkilatında yer almakta 
olup, İstanbul  Defterdarlığına bağlı olarak hizmet vermektedir. 

10.07.2018 tarih ve 30474 sayılı  Resmi gazetede yayımlanan 1 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 248 . maddesinde; 

1) Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat 
ve Hazine avukatlığı servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği malmüdürlüklerinde 
yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı, defterdarlık uzmanı ile şef ve diğer personel 
çalıştırılabilir. 

 
(2) Malmüdürü,  Bakanlığın ilçe teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun 

olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında 
bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede 
sorumludurlar.  

a ) Muhasebe Yetkilisi sıfatıyla Görevleri; 

Malmüdürleri sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştay'a hesap verirler. Saymanlık yetki ve 
sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde saymanlık müdür yardımcılarına 
devredilebilir bu durumda da malmüdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir 
bütün olarak Sayıştay'a vermeye devam ederler.” Şeklinde belirlenmiştir. 

Kadıköy  Malmüdürlüğü Muhasebe Hizmeti veren bir birim olup, Malmüdürü bu 
muhasebe biriminin amiri ve aynı zamanda muhasebe yetkilisidir. 

            Muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları, 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61. Maddesinde;       

“Muhasebe hizmeti; gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine 
ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, 
ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve 
raporlanması işlemleridir. Bu işlemleri yürütenler muhasebe yetkilisidir. Memuriyet kadro ve 
unvanlarının muhasebe yetkilisi niteliğine etkisi yoktur.  

  Muhasebe yetkilisi, bu hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne 
uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur. Genel bütçe kapsamındaki 
kamu idarelerinin muhasebe hizmetleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülür. Muhasebe 
yetkilileri gerekli bilgi ve raporları düzenli olarak  kamu idarelerine verirler. 

Muhasebe yetkilileri işlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza eder ve 
denetime hazır bulundurur.  

b)     Muhakemat hizmetlerine yönelik görevleri;  



              Malmüdürü, Hazine avukatının bulunmadığı durumlarda bizzat hazine temsilcisi 
sıfatıyla devlet davalarını takip eder.  Bu iş ve işlemlerini muhakemat servisleri aracılığıyla 
4353 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütür.  

hazineyi ilgilendiren veya mali hususları ihtiva eden işlerde gerekli müdafaanameleri hazırlar 
ve hazine temsilcisi sıfatıyla ilgili adli mercilerde dava açar. Açılmış olan davaların takibini ve 
sonuçlandırılmasını  hazine vekilinden talep eder.  

c)     Vergi dairesi müdürü sıfatıyla görevleri;  

             24 ARALIK 1994 tarih ve 22151 sayılı resmi gazetede yayımlanan Vergi Daireleri 
Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin 7 nci maddesine göre; ilçelerde malmüdürünün yönetimi 
altında bağlı vergi dairesi kurulur. (Ancak, Maliye Bakanlığının gerekli gördüğü ilçelerde 
defterdarlığa bağlı bir veya birden çok başkanlık veya müdürlük şeklinde vergi dairesi 
kurulabilir.)  

           Bağımsız vergi dairesi bulunmayan ilçelerde malmüdürü, vergi dairesi müdürü 
yetkisine haiz olup, vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk işlemlerini kanun hükümlerine 
uygun surette ve zamanında yaptırmak, tahsil ettirmek gerektiğinde haciz kararlarını infaz 
ettirmek, terkini gereken vergi ve benzeri yükümlülülüklerle ilgili iş ve işlemlerini yaptırmak, 
yoğun ve yaygın vergi denetimini yaptırmak, gerektiğinde vergi incelemesi yapmak, kanun, 
yönetmelik ve tebliğlerde kendisine verilen iş ve işlemleri yürütmek yetkisine sahiptir.  

d)     İlçe idare kurulu üyesi olarak görevleri;  

          Malmüdürü, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre teşekkül eder ilçe idare 
kurulunun  üyesidir. İlçe İdare kurulu; kaymakamın başkanlığında yazı işleri müdürü, 
malmüdürü, ilçe sağlık müdürü, ilçe milli eğitim müdürü, ilçe tarım ve orman müdüründen 
teşekkül eden bir başkan 5 kişilik komisyondan oluşur.  

İlçe idare kurulları, idari, iştişari ve kazai olmak üzere türlü karar alırlar. İdare kurullarının 
idari yetkileri kanun ve tüzüklerle kendilerine verilen fazifelerdir.  

e)       Sosyal yardımlaşma mütevelli heyeti üyesi olarak görevleri;  

Malmüdürü, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve bağlı 
yönetmelik hükümlerine göre; ilçe vakıf heyetinin üyesidir. Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı, mülki amirin başkanlığında; belediye başkanı, malmüdürü, milli eğitim 
müdürü, ilçe sağlık müdürü ilçe müftüsü ve ilçe tarım ve orman müdürü ile hayırsever 
vatandaşlar arasından seçilen üç kişinin katılımıyla teşekkül eder.  

Vakıf mütevelli heyeti haftalık toplantılar düzenleyerek, ilgili kanun ve yönetmelik 
hükümlerine göre vakıf bütçesinden yoksul ve güçsüz vatandaşlara nakdi veya ayni yardımlar 
yapar.  

 


