GÖREV/İŞ DAĞILIM FORMU (Taşra Teşkilatı)
Doküman Kodu: DHB.ĠÇK.FR.04

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi:…/…/………

Sayfa 1 / 5

4

KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ADI SOYADI: PROF. DR. MEHMET KOÇ

MUHASEBE BİRİMİ

MUHASEBE BİRİMİ YETKİLİSİ: YALÇIN TÜRKER

ADI VE SOYADI

BAĞLI OLDUĞU BİRİM

GÖREV UNVANI

YALÇIN TÜRKER

MUHASEBE YETKĠLĠSĠ

KENAN ER

MUHASEBE YETKĠLĠ
YARDIMCISI

BÜLENT UÇAR

MUHASEBE YETKĠLĠ
YARDIMCISI

MUSTAFA ÜZÜM

MUHASEBE YETKĠLĠ
YARDIMCISI

EMĠN KOÇAK

HEMġĠRE
VEZNE

OSMAN YALÇIN

MUHASEBE BĠRĠMĠ

TEKNĠKER
VEZNE

REġAT ÇĠFTCĠ

V.H.K.Ġ.
VEZNE

BĠRGÜL KARAN

HEMġĠRE
ARġĠV

ĠSMAĠL ÖZOĞLU

SÜREKLĠ ĠġÇĠ
ARġĠV

EMRAH ALTAN

V.H.K.Ġ.
ARġĠV

SERKAN ARIK

SAĞLIK MEMURU
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GÖREVİ
-Muhasebe birimini sevk ve idare etmek, Muhasebe biriminin faaliyet alanına giren konulara iliĢkin iĢ
ve iĢlemleri yürütmek, Yürürlülükteki mevzuatlara göre diğer iĢlemleri yürütmek.

-Muhasebe Yetkilisine, yürütmekle sorumlu olduğu görevlerinde yardımcı olmak. Muhasebe
Yetkilisinin verdiği diğer görevleri yapmak.

-Alındı kayıt defterini tutmak, Vezneye teslim edilen kıymetli evrakların muhafazasını sağlamak, Vezne
iĢlemleriyle ilgili diğer belgeleri muhafaza etmek,
-Kasa alınan çekler, diğer hazır değerler hesapları ile ilgili iĢ ve iĢlemleri yapmak,
-Teminat mektuplarının teslim alınması, ilgilisine geri verilmesi veya paraya çevrilmesi gerektiğinde
ilgili mevzuat hükümleri ile getirilen düzenlemeler çerçevesinde incelendikten sonra muhasebe iĢlem
fiĢi düzenleyerek TDMS' ne giriĢini yapmak.

-Ay sonunda günlük olarak ayrılan ödeme emri belgeleri ve muhasebe iĢlem fiĢlerinin suretini ekleriyle
birlikte dosyalamak ve denetime hazır halde bulundurmak,
-ArĢivin tertip düzen ve güvenliğini sağlamak, bunun için her türlü tedbiri almak,
-Ġlgili mevzuatlar kapsamında diğer arĢiv hizmetlerini yürütmek.

-Ön muhasebeden giriĢi yapılan muhasebe kayıtları ile ödemeye esas kanıtlayıcı belgeleri kontrol
ederek onay veya iade iĢlemlerini gerçekleĢtirmek,
-Tetkik edilen belgelerde hata veya noksanlık bulunması halinde, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere
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gerekçeleri belirtilmek suretiyle, harcama birimine iade etmek,
-Hata veya noksanlık bulunmayan iĢlemleri aynı gün muhasebe yetkilisi onayına göndermek,
-TDMS kayıtlarının eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlamak,
-Belgelerin incelendiğine dair evrakı imzalamak ve kaĢelemek,

-Gün içinde Muhasebe iĢlemleri biriminin yaptığı ödemelerin muhasebe yetkilisine onaylanmasını takip
etmek ve bankaya teslimini sağlamak,
-Bankadan verilen ekstrelerin ilgililere teslim ve kontrolünü sağlamak,
-Tetkik kontrol iĢlemleri servisi (Özlük ) birimine gelen evrakların tasnif ve düzenlemesini yapmak.
-Ön muhasebeden giriĢi yapılan muhasebe kayıtları ile ödemeye esas kanıtlayıcı belgeleri kontrol
ederek onay veya iade iĢlemlerini gerçekleĢtirmek,
-Tetkik edilen belgelerde hata veya noksanlık bulunması halinde, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere
gerekçeleri belirtilmek suretiyle, harcama birimine iade etmek,
-Hata veya noksanlık bulunmayan iĢlemleri aynı gün muhasebe yetkilisi onayına göndermek,
-TDMS kayıtlarının eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlamak, Belgelerin incelendiğine dair evrakı
imzalamak ve kaĢelemek,
-Ödeme emri belgesi üzerinde istihkak sahiplerinin sosyal güvenlik primi, vergi, icra vb. borcu bulunup
bulunmadığını araĢtırmak, varsa ilgili mevzuatı uyarınca muhasebe yetkilisine gerekli kesintilerin
yapılması konusunda bilgi vermek,
-SözleĢmeye bağlanan mal ve hizmet alımlarının taahhüt kaydını yapmak, ödemelerde birim fiyat ve
malzeme adedinin sözleĢme bedelini aĢmayacak Ģekilde takibinin yapmak,
-Ödeme emri belgeleri üzerinde istihkak sahiplerinin vergi, sosyal güvenlik primi, icra vb. borcu
bulunup bulunmadığını araĢtırmak, varsa ilgili mevzuatı uyarınca muhasebe yetkilisine gerekli
kesintilerin yapılması konusunda bilgi vermek,
-Ġlgili personelce kontrol edilip imzalandıktan sonra kendisine verilen evrakları onayladıktan sonra
ödenmesine iliĢkin gönderme emrini düzenleyerek muhasebe yetkilisine onaylatmak,
-Banka hesabından ilgili hesaplara aktarımı gerçekleĢen tutarları hesap özet cetveline göre sistem
üzerinden inceleyip gerekli belgeleri oluĢturarak muhasebe kaydını yapmak,
-KiĢi ve kurumlar tarafından bankaya yatırılan paraların muhasebeleĢtirme iĢlemlerini yapmak veya

GÖREV/İŞ DAĞILIM FORMU (Taşra Teşkilatı)
Doküman Kodu: DHB.ĠÇK.FR.04

Yayın Tarihi:01/01/2020

Revizyon No:00

Revizyon Tarihi:…/…/………

Sayfa 3 / 5

4

SÜREKLĠ ĠġÇĠ
BANKA TAKĠP VE
ÖDEME ĠġLEMLERĠ
SERVĠSĠ
SÜREKLĠ ĠġÇĠ
BANKA TAKĠP VE
ÖDEME ĠġLEMLERĠ
SERVĠSĠ
SAĞLIK MEMURU
TETKĠK KONTROL
ĠġLEMLERĠ SERVĠSĠ

YASEMĠN YILDIZ

SEVGĠ MERCAN
SEZGĠN
ORMANKAYA

SULTAN KILINÇKAN

TIBBĠ SEKRETER
TETKĠK KONTROL
ĠġLEMLERĠ SERVĠSĠ

BĠLGĠYE KAMIġLI

TIBBĠ SEKRETER
EVRAK KAYIT
MUHASEBE BĠRĠMĠ

HAFIZ KOÇAK

HEMġĠRE
BANKA TAKĠP VE
ÖDEME ĠġLEMLERĠ
SERVĠSĠ

ĠLKER ÖLMEZ

V.H.K.Ġ.
TETKĠK KONTROL
ĠġLEMLERĠ SERVĠSĠ

tahsilat türüne göre yapılmasını sağlamak,

-Ön muhasebeden giriĢi yapılan muhasebe kayıtları ile ödemeye esas kanıtlayıcı belgeleri kontrol
ederek onay veya iade iĢlemlerini gerçekleĢtirmek,
-Tetkik edilen belgelerde hata veya noksanlık bulunması halinde, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere
gerekçeleri belirtilmek suretiyle, harcama birimine iade etmek,
-Hata veya noksanlık bulunmayan iĢlemleri aynı gün muhasebe yetkilisi onayına göndermek, TDMS
kayıtlarının eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlamak,
-Belgelerin incelendiğine dair evrakı imzalamak ve kaĢelemek,
-Ödeme emri belgesi üzerinde istihkak sahiplerinin sosyal güvenlik primi, vergi, icra vb. borcu bulunup
bulunmadığını araĢtırmak, varsa ilgili mevzuatı uyarınca muhasebe yetkilisine gerekli kesintilerin
yapılması konusunda bilgi vermek,
-SözleĢmeye bağlanan mal ve hizmet alımlarının taahhüt kaydını yapmak, ödemelerde birim fiyat ve
malzeme adedinin sözleĢme bedelini aĢmayacak Ģekilde takibinin yapmak,
-Posta yoluyla veya zimmetle gelen evrakları teslim almak, geliĢ sırasına göre evrak kayıt defterinin
gelen evrak bölümüne kayıt etmek, muhasebe yetkilisinin havalesine sunmak ve havalesi yapılan
evrakları ilgili personellere zimmetle teslim etmek,
-Giden evrakları gidiĢ sırasına göre evrak kayıt defterinin giden evrak bölümüne kaydederek zimmet
karĢılığı ilgilisine vermek veya posta vb. ile göndermek,
-Ödeme emri belgeleri üzerinde istihkak sahiplerinin vergi, sosyal güvenlik primi, icra vb. borcu
bulunup bulunmadığını araĢtırmak, varsa ilgili mevzuatı uyarınca muhasebe yetkilisine gerekli
kesintilerin yapılması konusunda bilgi vermek,
-Ġlgili personelce kontrol edilip imzalandıktan sonra kendisine verilen evrakları onayladıktan sonra
ödenmesine iliĢkin gönderme emrini düzenleyerek muhasebe yetkilisine onaylatmak,
-Banka hesabından ilgili hesaplara aktarımı gerçekleĢen tutarları hesap özet cetveline göre sistem
üzerinden inceleyip gerekli belgeleri oluĢturarak muhasebe kaydını yapmak,
-KiĢi ve kurumlar tarafından bankaya yatırılan paraların muhasebeleĢtirme iĢlemlerini yapmak veya
tahsilat türüne göre yapılmasını sağlamak,
-Ön muhasebeden giriĢi yapılan muhasebe kayıtları ile ödemeye esas kanıtlayıcı belgeleri kontrol
ederek onay veya iade iĢlemlerini gerçekleĢtirmek,
-Tetkik edilen belgelerde hata veya noksanlık bulunması halinde, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere
gerekçeleri belirtilmek suretiyle, harcama birimine iade etmek,
-Hata veya noksanlık bulunmayan iĢlemleri aynı gün muhasebe yetkilisi onayına göndermek,
-TDMS kayıtlarının eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlamak,
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-Belgelerin incelendiğine dair evrakı imzalamak ve kaĢelemek,
-Ödeme emri belgesi üzerinde istihkak sahiplerinin sosyal güvenlik primi, vergi, icra vb. borcu bulunup
bulunmadığını araĢtırmak, varsa ilgili mevzuatı uyarınca muhasebe yetkilisine gerekli kesintilerin
yapılması konusunda bilgi vermek,
-SözleĢmeye bağlanan mal ve hizmet alımlarının taahhüt kaydını yapmak, ödemelerde birim fiyat ve
malzeme adedinin sözleĢme bedelini aĢmayacak Ģekilde takibinin yapmak,
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-Sisteme girilen ve kaydı yapılan fiĢlere muhasebe yetkilisinin belirlediği aralıklarla birbirini takip
edecek Ģekilde yevmiye numarası vermek,
-Ödeme emri belgeleri üzerinde istihkak sahiplerinin vergi, sosyal güvenlik primi, icra vb. borcu
bulunup bulunmadığını araĢtırmak, varsa ilgili mevzuatı uyarınca muhasebe yetkilisine gerekli
kesintilerin yapılması konusunda bilgi vermek,
-Ġlgili personelce kontrol edilip imzalandıktan sonra kendisine verilen evrakları onayladıktan sonra
ödenmesine iliĢkin gönderme emrini düzenleyerek muhasebe yetkilisine onaylatmak,
-Banka hesabından ilgili hesaplara aktarımı gerçekleĢen tutarları hesap özet cetveline göre sistem
üzerinden inceleyip gerekli belgeleri oluĢturarak muhasebe kaydını yapmak,
-KiĢi ve kurumlar tarafından bankaya yatırılan paraların muhasebeleĢtirme iĢlemlerini yapmak veya
tahsilat türüne göre yapılmasını sağlamak,
-Ön muhasebeden giriĢi yapılan muhasebe kayıtları ile ödemeye esas kanıtlayıcı belgeleri kontrol
ederek onay veya iade iĢlemlerini gerçekleĢtirmek,
-Tetkik edilen belgelerde hata veya noksanlık bulunması halinde, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere
gerekçeleri belirtilmek suretiyle, harcama birimine iade etmek,
-Hata veya noksanlık bulunmayan iĢlemleri aynı gün muhasebe yetkilisi onayına göndermek, TDMS
kayıtlarının eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlamak,
-Belgelerin incelendiğine dair evrakı imzalamak ve kaĢelemek,
-Ödeme emri belgesi üzerinde istihkak sahiplerinin sosyal güvenlik primi, vergi, icra vb. borcu bulunup
bulunmadığını araĢtırmak, varsa ilgili mevzuatı uyarınca muhasebe yetkilisine gerekli kesintilerin
yapılması konusunda bilgi vermek,
-SözleĢmeye bağlanan mal ve hizmet alımlarının taahhüt kaydını yapmak, ödemelerde birim fiyat ve
malzeme adedinin sözleĢme bedelini aĢmayacak Ģekilde takibinin yapmak,
-Ödeme emri belgeleri üzerinde istihkak sahiplerinin vergi, sosyal güvenlik primi, icra vb. borcu
bulunup bulunmadığını araĢtırmak, varsa ilgili mevzuatı uyarınca muhasebe yetkilisine gerekli
kesintilerin yapılması konusunda bilgi vermek,
-Ġlgili personelce kontrol edilip imzalandıktan sonra kendisine verilen evrakları onayladıktan sonra
ödenmesine iliĢkin gönderme emrini düzenleyerek muhasebe yetkilisine onaylatmak,
-Banka hesabından ilgili hesaplara aktarımı gerçekleĢen tutarları hesap özet cetveline göre sistem
üzerinden inceleyip gerekli belgeleri oluĢturarak muhasebe kaydını yapmak,
-KiĢi ve kurumlar tarafından bankaya yatırılan paraların muhasebeleĢtirme iĢlemlerini yapmak veya
tahsilat türüne göre yapılmasını sağlamak,
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