İL İDARESİ
Taşra teşkilatı il kuruluşlarında;
Vali, İl Müdürlüğü,Şube Müdürlüğü, Şeflik
Taşra teşkilatı İlçe kuruluşlarında;
Kaymakam,İlçe Müdürlüğü,İhtiyaç bulunan ilçelerde Şube Müdürlüğü, Şeflik

Kuruluş
Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından
-coğrafya durumuna,
-iktisadi şartlara
- kamu hizmetlerinin gereklerine göre
- illere;
- iller ilçelere
- ilçeler de bucaklara bölünmüştür.

I-İL İDARESİ
-İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır.
-İllerde genel idare teşkilatı il, ilçe ve bucak bölümlerine uygun olarak düzenlenir.
-Belli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile, birden çok ili içine alan çevrede, bu hizmetler
için yetki genişliğine sahip kuruluşlar meydana getirilebilir.
-İl genel idaresinin başı ve mercii validir.
-Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre illerde lüzumu kadar teşkilat bulunur. Bu teşkilatın
her birinin başında bulunanlar il idare şube başkanlarıdır. Bunların emri altında çalışanlar ilin
ikinci derecede memurlarıdır. Bu teşkilat valinin emri altındadır.
Vali, ilde Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır.
Valiler, ilin genel idaresinden Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, görevlerine ait işleri için valilere re'sen emir
ve talimat verirler. Valiler, Cumhurbaşkanının onayı ile tayin olunurlar.

II-İLÇE İDARESİ
-İlçe genel idaresinin başı ve mercii kaymakamdır.
-Kaymakam, ilçede Hükümetin temsilcisidir. İlçenin genel idaresinden kaymakam
sorumludur.
Kaymakam, ilçede Cumhurbaşkanının idari yürütme vasıtasıdır İlçenin genel
idaresinden kaymakam sorumludur. Bakanlıkların kuruluş mevzuatına göre ilçede
lüzumu kadar teşkilatı bulunur. Bu teşkilat (Dördüncü maddenin son fıkrasında
belirtilen adli ve askeri teşkilat hariç) kaymakamın emri altındadır
İlçedeki genel idare teşkilatının başında bulunanlar ilçe idare şube başkanlarıdır.
Bunların emri altında çalışanlar ilçenin ikinci derecede memurlarıdır.

III-İL - İLÇE İDARE KURULLARI
İL İDARE KURULU
1- valinin başkanlığı altında
2- hukuk işleri müdürü,
3-defterdar,
4-milli eğitim,
5- bayındırlık,
6- sağlık ve sosyal yardım,
7-tarım ve veteriner müdürlerinden teşekkül eder.
Vali, idare kuruluna başkanlık etmek üzere vali muavinini görevlendirebilir.
İLÇE İDARE KURULU
1-Kaymakamın başkanlığı altında
2- İlçe Yazı İşleri Müdürü,
3- İlçe Malmüdürü,
4- İlçe Milli Eğitim Müdürü
5- İlçe Sağlık Müdürü veya Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı,
6- İlçe Tarım ve Orman Müdürü’ den, teşekkül eder.
-İdare kurullarının kazai, idari ve istişari görüşmeleri toplam üyelerin yarısından bir fazlası
hazır olmadıkça yapılamaz.
-Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çokluk sayılır.

