
1. Ünite 1, sayfa 13, “Say›fltay” bafll›¤›n›n ilk paragraf›na afla¤›daki cümle yana ç›kma olarak eklenmifltir.
Yana ç›kma: Anayasa Mahkemesi mahkeme oldu¤unu söyledi ve somut norm denetimi yapmas›n› kabul
etti.

2. Ünite 1, sayfa 16, “Bucak ‹dâresi” bafll›¤› alt›nda yer alan paragraflar tamamen ç›kar›lm›flt›r.
Bucak ‹dâresi
‹l ‹dâresi Kanununa göre bucak, “co¤rafya, ekonomi, güvenlik ve mahallî hizmetler bak›m›ndan aralar›nda
münasebet bulunan kasaba ve köylerden meydana gelen” bir idâre birimidir. Bucaklar›n kurulufl amac›,
merkezî idârenin yerel yönetimlere sa¤layaca¤› teknik ve mâlî yard›mlar› bir merkezî idâre biriminin yöne-
timi alt›nda sa¤lamak, böylece bir taraftan idârenin bütünlü¤ünü gerçeklefltirmek, di¤er yandan da toplum-
sal kalk›nmaya öncülük etmektir. Bucaklar idârî bir ifllemle kurulur. Bucaklar›n kurulabilmesi için ‹çiflleri
Bakanl›¤›n›n karar› ve Cumhurbaflkan›n›n onay› gerekir.
Bucak müdürü, bucakta bulunan en büyük hükümet memurudur. Bucaktaki ifllerin yürütülmesinden sorum-
ludur. Bucak meclisi, biri seçimlik, di¤eri do¤al olmak üzere iki tip üyeden oluflur. Seçimlik üyelerin say›s›
12’den az olamaz. Seçimlik üyeler, bucak s›n›rlar› içindeki belediye meclisi veya köy ihtiyar kurullar› tara-
f›ndan, kendi üyeleri aras›ndan ya da kendi köy veya kasaba halk›ndan olmak üzere d›flar›dan seçilir. Do-
¤al üyeleri ise bucakta bulunan doktor veya sa¤l›k memuru, veteriner, vs. devlet memurlar›d›r. Bucak ko-
misyonu dört üyeden oluflur ve bucak müdürü baflkanl›k eder. Bucak meclisi toplant›da olmad›¤› zaman-
larda onun görevini yürütür.

3. Ünite 1, sayfa 16, “Merkez ‹lçe” bafll›¤› alt›nda yer alan paragraf afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Merkez ‹lçe
‹l merkezi ile o il içerisinde hiçbir ilçeye ba¤l› olmayan köylerin oluflturdu¤u alana merkez ilçe denmekte-
dir. ‹lin genel idâresinden sorumlu olan vâli, merkez ilçenin idâresinden de sorumludur. Bir baflka deyiflle,
vâliler merkez ilçede kaymakaml›k görevi de yapmaktad›rlar.

4. Ünite 1, sayfa 17, “‹l Özel ‹dâreleri”  bafll›¤› alt›ndaki, 3. paragraf›n son cümlesi afla¤›daki flekilde de-
¤ifltirilmifltir.
Böylece ülkemizde 51 adet il özel idaresi kalacakt›r.

5. Ünite 1, sayfa 25 Özet sayfas›, “Amaç 2” nin son cümlesi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Taflra teflkilat›; ‹l genel idâresi, merkez ilçe, ilçe idâresi, ve bölge teflkilatlar›ndan oluflur.

6. Ünite 7, sayfa 162, “Kolluk Makamlar›, Üstleri ve Personeli”  bafll›¤› alt›nda yer alan 2. paragraf afla¤›da-
ki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Kolluk üstleri, görevli olduklar› çevrede kollu¤a iliflkin bütün olay ve durumlar hakk›nda koflul veya birel
ifllem yapma konusunda genel bir yetkiye sahip olan ajanlard›r. Örne¤in, devlet zab›tas› için; ‹çiflleri Baka-
n›, vâliler ve kaymakamlar  yönetimleri alt›ndaki çevrede kolluk üstleridir.

7. Ünite 8, sayfa 182’deki “Dikkat” afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir.
Anayasa Mahkemesine göre Say›fltay, bir mahkeme de¤il, TBMM ad›na denetim yapan, kararlar› kesin olan
kendine özgü bir anayasal kurumdur. (AYM, E. 90/39, K.91/21; www.anayasa.gov.tr, Eriflim Tarihi:
27.03.2012) Mali Yüksek Mahkeme, E. 2011/21 K. 2013/36 Say›l› karar› ile içtihad›n› de¤ifltirerek Say›fltay›
mahkeme olarak kabul etmeye bafllam›flt›r.

8. Ünite 8, sayfa 183, ilk paragraftan sonra afla¤›daki paragraf eklenmifltir.
Anayasa Mahkemesi de E. 90/39 K. 91/21 Say›l› karar›nda Say›fltay’›n mahkeme olmad›¤›na hükmetmiflti. Fa-
kat Yüksek Mahkeme, E. 2011/21 K. 2013/36 Say›l› karar›yla içtihat de¤ifltirmifl, Say›fltay’› mahkeme olarak
kabul etmifltir.
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