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TÜRKÝYE’DE YEREL YÖNETÝMLER

Yerel ihtiyaçlarýn gereði gibi karþýlanmasý amacýyla kurulan, karar organlarý seçimle iþbaþýna gelen, kamu tüzel kiþiliðine sahip
kuruluþlardýr.
Yerel yönetimler; Belediye, Ýl özel idaresi ve Köyler
•Merkezi yönetim, yerel yönetimler üzerinde kanunda belirtilen usuller içinde denetim yapabilir.
•Bakanlar Kurulu’nun izni ile birlik kurabilirler.
•Bu yönetimlere görevleri ile orantýlý gelir kaynaklarý saðlanýr.

Belediyeler;
•Olaðan belediyeler, Büyükþehir belediyeleri, Büyük þehir belediyelerine baðlý ilçe belediyeleri
•1930 yýlýnda çýkarýlan Belediye kanunu ve 1984 yýlýnda çýkarýlan Büyükþehir belediye kanununa göre görev yaparlar.
•Belediye görevleri ile ilgili 3 ilke vardýr; Genellik, Yetki ve Karma sistem ilkesi. Türkiye karma sistem ilkesini benimsemiþtir.
•Belediye bütçeleri, Belediye baþkanýnca hazýrlanýp Eylül baþýna kadar belediye encümenine verilir. Encümen 2 ay inceledikten
sonra belediye meclisine gönderir. Meclis kabul ederse bütçenin kesinleþmesi için mülki amire gider. Mülki amir 1 hafta içinde on
verir. Kesinleþen bütçenin bir örneði bilgi vermek amacýyla vali tarafýndan Ýçiþleri Bakanlýðý’na gönderilir.
•Olaðan Belediye gelirleri; Genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtýndan ayrýlan pay, Belediye vergileri, Emlak vergisi
•Büyükþehir belediye gelirleri;
a-Genel bütçe vergi gelirleri toplamýndan ilçe belediyelerine verilen payýn %35i
b-Ýl merkezinde yapýlan genel bütçe vergi gelirleri tahsilât toplamýnýn %4.1i
c-Elektrik ve havagazý tüketim vergisinin %50si
d-Çevre temizlik vergisinin %20si
e-Emlak vergisinin %58i
f-Belediye resim ve harçlar
Belediyelerin 3 organý vardýr;
-Belediye baþkaný; Yürütme
-Belediye encümeni; Karar organý
-Belediye meclisi; Karar organý

Ýl özel idareleri;
•1913 ve 1987 yýlýnda çýkarýlan kanunlarla yürütülmektedir.
•Görevleri; Eðitim, Saðlýk, Bayýndýrlýk, Tarým, Ýktisadi ve ticari hizmetler
•Bütçe, Vali tarafýndan hazýrlanýr. Ýl daimi encümenine yollanýr. Oradan Ýl genel meclisine gider. Kabul edilen bütçe 15 gün için
tarafýndan Ýçiþleri Bakanlýðýna gönderilir. Bakanlýk 30 gün içinde onaylar.
•Gelirleri;
a-Genel bütçe vergi gelirleri tahsilât toplamýndan ayrýlan payýn %1.12si
b-Emlak vergisinin %15i
c-Büyükþehir belediye sýnýrlarý içinde tahsil edilen vergi hâsýlatýnýn %7.5i
d-Akaryakýt tüketim vergisinden ayrýlan pay
e-Kaplýca gelirler, teþebbüs gelirleri, baðýþ, borçlanma ve para cezalarý
Ýl özel idarelerinin organlarý;
-Vali; Yürütme organý
-Ýl daimi encümeni; Karar organý
-Ýl genel meclisi; Karar organý
Köyler;
•Nüfusu 2.000’den az olan yerleþim birimleridir
•Muhtar; Yürütme organý, Ýhtiyar meclisi; Karar organý, Köy derneði; Danýþma organý
•Görevlerini 1987 yýlýnda Köy hizmetleri genel müdürlüðü üstlenmiþtir.
•Gelirleri; Ýmece, Salma ve Diðer gelirler
•Bütçesi: Muhtar baþkanlýðýnda ihtiyar meclisi hazýrlar. Kaymakam ve Vali’ye gönderir. Saymanlýk görevini muhtar yapar.
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