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YANLIŞ

1- Ünite 1, sayfa 17, “Kendimizi Sınayalım” 1. soru-
sunda soru köküne ait kelime;

Aşağıdakilerden hangisi federasyon yapısındaki ülke-
lerde merkezi yöntem ile yerel yönetim arasında yer al-
maktadır?

2- Ünite 3, sayfa 49, “Birlik Meclisi” başlığının altında-
ki 4. paragraf;

İl özel idaresi, belediye ve köy idarelerindeki görevleri sona 
erenlerin birlik meclisi üyeliği de sona erer. Birlik meclisi üyeliği, 
üyeliğinin düşmesini gerektiren bir sebeple üyeliği sona erenler, 
bir sonraki dönemde birlik meclisi üyeliğine seçilemezler. 

3- Ünite 3, sayfa 50, “Meclis Başkanlık Divanı” başlığının 
altındaki ilk parag;

Üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan ulusal dü-
zeyde birlik için birlik başkanı, iç işleri Bakanlığı Müste-
şarıdır. 

4- Ünite 3, sayfa 57, 3. ve 4. paragraflardaki madde 
yazılarının bulunduğu paragraf;

•	 Türkiye-İsveç	 Yerel	 Yönetişim	 Programı	 (TUSE-
LOG):	İsveç	Bölgeler	ve	Yerel	Yönetimler	Birliği	(SA-
LAR) ile ortalık yapılarak bazı İsveçli belediyeler ile 
Türk	belediyeler	arasında	yürütülmektedir.	Program	
süresi 2011-2015 olarak öngörülmüştür.

•	 Avrupa	 Konseyi	 Demokrasi	 ve	 Siyasi	 İşler	 Genel	
Müdürlüğüne	 bağlı	 Yerel	 Yönetimler	 Uzmanlık	
Merkezi ili belediyelerin etkin demokratik yerel 
yönetim yapılarını iyileştirmek üzere kapasite ge-
liştirme programları uygulumak amacıyla 2011 
yılından itibaren işbirliği gerçekleştirmektedir. Bu 
program	 kapsamında	 “Liderlik	 Akademisi	 Eğiti-
mi” programları, yerel seçilmiş politikacılar ve yö-
neticilere yönelik olarak uygulanmaktadır.

DOĞRU

1- Ünite 1, sayfa 17, “Kendimizi Sınayalım” 1. sorusun-
da “yöntem” kelimesi değiştirilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi federasyon yapısındaki ülke-
lerde merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında yer 
almaktadır?

2- Ünite 3, sayfa 49, “Birlik Meclisi” başlığının altında-
ki 4. paragrafta bir kelime silinmiştir.

İl özel idaresi, belediye ve köy idarelerindeki görevleri sona 
erenlerin birlik meclisi üyeliği de sona erer. Birlik meclisi üye-
liğinin düşmesini gerektiren bir sebeple üyeliği sona erenler, 
bir sonraki dönemde birlik meclisi üyeliğine seçilemezler. 

3- Ünite 3, sayfa 50, “Meclis Başkanlık Divanı” başlığının al-
tındaki ilk paragrafın son satırında değişiklik yapılmıştır. 

Üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan ulusal dü-
zeyde birlik için birlik başkanı, İçişleri Bakanlığı Müste-
şarıdır. 

4- Ünite 3,  sayfa 57, 3. ve 4. paragraflardaki madde 
yazılarında kelime değişikliği yapılmıştır.

•	 Türkiye-İsveç	 Yerel	 Yönetişim	 Programı	 (TUSE-
LOG):	İsveç	Bölgeler	ve	Yerel	Yönetimler	Birliği	(SA-
LAR) ile ortaklık yapılarak bazı İsveçli belediyeler ile 
Türk	belediyeler	arasında	yürütülmektedir.	Program	
süresi 2011-2015 olarak öngörülmüştür.

•	 Avrupa	 Konseyi	 Demokrasi	 ve	 Siyasi	 İşler	 Genel	
Müdürlüğüne	 bağlı	 Yerel	 Yönetimler	 Uzmanlık	
Merkezi ile belediyelerin etkin demokratik yerel 
yönetim yapılarını iyileştirmek üzere kapasite ge-
liştirme programları uygulamak amacıyla 2011 yı-
lından itibaren işbirliği gerçekleştirilmektedir. Bu 
program	kapsamında	“Liderlik	Akademisi	Eğitimi”	
programları, yerel seçilmiş politikacılar ve yöneti-
cilere yönelik olarak uygulanmaktadır.

KASIM 2013 VE ÖNCESİ TARİH BASKILI
YEREL YÖNETİMLER

DERS KİTABINA İLİŞKİN DÜZELTME VE DOĞRU YANLIŞ CETVELİ

Düzeltmeler Daire (                  ) içinde gösterilmiştir.                         
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5- Ünite 3, sayfa 58, Tablo 3.1 ve kaynak yazısı aşağıdaki gibi düzeltilmiştir.

Türleri İtibariyle Mahalli İdare Birliklerinin Sayıları

Sıra No Türü Eski Durum Yeni Durum

1 Ülke Düzeyindeki Birlikler 2 2

2 Belediye Hizmet Birliği 68 56

3 Özel İdare – Belediye Hizmet Birliği 14 11

4 Kalkınma Birliği 13 11

5 Çevre Altyapı Hizmet Birliği 135 98

6 Turizm Birliği 71 53

7 İçmesuyu Birliği 177 93

8 Köylere Hizmet Götürme Birliği 911 444

9 Diğer 20 15

Toplam 1.411 783
Kaynak: MİGM verilerine dayanılarak hazırlanmıştır. 2014 yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu, 2015. s. 15

6- Ünite 3, sayfa 62, 3. paragraf son cümle;

Birlik üyeleri, birlik meclisi kararının kanun ve birlik ana 
statüsü ile sunulan hizmetin gereklerine aykırı olduğu 
iddiasıyla, toplantıyı takip eden otuz gün içinde birlik 
merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurabilir.

7- Ünite 3, sayfa 69, “Yararlanılan Kaynaklar” kısmın-
da ekleme yapılmıştır.

8- Ünite 8, sayfa 159, “Giriş” başlığı kısmında parag-
raf içinde;

Avrupa Birliği günümüzde 27 üye devletten oluşan ge-
niş bir siyasi ve ekonomik yapılanma haline gelmiştir.

9- Ünite 8, sayfa 160, “Avrupa Birliği’nde Yerel Yöne-
timlerin Önemi” başlığı altında son paragraf;

2007 yılında Bulgaristan ve Romanya’nın, Birliğe ka-
tılmaları ile birlikte Avrupa Birliği 27 üye devletten 
oluşan geniş bir yapı haline gelmiştir.

10- Ünite 8, sayfa 164, “Bölgeler Komitesi” başlığı al-
tında ilk paragraf;

Komitenin,	görev	süreleri	dört	yıl	olan	350	asil	ve	350	
yedek üyesi vardır.

6- Ünite 3, sayfa 62, 3. paragraf son cümlesinde keli-
me değişikliği yapılmıştır.

Birlik üyeleri, birlik meclisi kararının kanun ve/veya birlik 
ana statüsü ile sunulan hizmetin gereklerine aykırı oldu-
ğu iddiasıyla, toplantıyı takip eden otuz gün içinde birlik 
merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurabilir.

7- Ünite 3, sayfa 69, “Yararlanılan Kaynaklar” kısmına 
kaynakça eklenmiştir.

TC	İçişleri	Bakanlığı	Mahalli	İdareler	Genel	Müdürlüğü,	
2014	Yılı	Mahalli	İdareler	Genel	Faaliyet	Raporu,	Anka-
ra, Haziran, 2015

8- Ünite 8, sayfa 159, “Giriş” başlığı kısmında 1. parag-
raf son cümlesinde değişiklik yapılmıştır.

Avrupa Birliği günümüzde 28 üye devletten oluşan ge-
niş bir siyasi ve ekonomik yapılanma haline gelmiştir.

9- Ünite 8, sayfa 160, “Avrupa Birliği’nde Yerel Yöne-
timlerin Önemi” başlığı altında son paragrafta dü-
zeltme yapılmıştır.

2007 yılında Bulgaristan ve Romanya’nın, ve son ola-
rak	ta	2013’te	Hırvatistan’ın	Birliğe	katılmaları	ile	bir-
likte Avrupa Birliği 28 üye devletten oluşan geniş bir 
yapı haline gelmiştir.

10- Ünite 8, sayfa 164, “Bölgeler Komitesi” başlığı al-
tında ilk paragrafda rakam değişikliği yapılmıştır.

Komitenin,	görev	süreleri	dört	yıl	olan	353	asil	ve	353	
yedek üyesi vardır.
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11- Ünite 8, sayfa 168, “Uyum Fonu (CF)” başlığı altın-
da ilk paragraf;

Uyum	Fonu,	yapısal	fonlara	ek	olarak	işlem	gerçekleş-
tirmektedir.	Bu	fon	için	ilk	kez	1993	yılında	AB	büt-
çesine	ödenek	konulmuştur.	Gelirleri,	Birliğin	GSMH	
ortalamasının %75’inin altındaki bölgeler, yapısal 
fonlardan, %90’ının altında olan bölgeler ise bütünleş-
me	fonlarından	yararlanmaktadır.	Uyum	fonu,	kamu	
veya özel sektör ayırımı yapmaksızın, aşağıda belir-
tilen özelliklere sahip her türlü projeye mali destek 
sağlamakta olup, toplam proje harcamalarının %80-
85’ine kadar kısmını karşılamaktadır. 16 Mayıs 1994 
tarihli	Konsey	Tüzüğü	gereğince,	uyum	fonu	aşağıda-
ki projelerin desteklenmesine katkı sağlamaktadır:

12- Ünite 8, sayfa 172, “Kendimizi Sınayalım” sorula-
rında 4. soru kökü ve soru seçeneği;

4. Avrupa Birliğinin 2012 yılı itibariyle kaç üyesi bu-
lunmaktadır?
a.  6
b. 15
c. 18
d. 25
e. 27

11- Ünite 8, sayfa 168, “Uyum Fonu (CF)” başlığı altın-
da ilk paragrafda düzeltme yapılmıştır.

Uyum	Fonu,	yapısal	fonlara	ek	olarak	işlem	gerçekleş-
tirmektedir.	Bu	fon	için	ilk	kez	1993	yılında	AB	bütçe-
sine	ödenek	konulmuştur.	Uyum	fonu,	kamu	veya	özel	
sektör ayırımı yapmaksızın, aşağıda belirtilen özel-
liklere sahip her türlü projeye mali destek sağlamakta 
olup, projedeki toplam kamu katkısının %80-85’ine 
kadar kısmını karşılamaktadır. 16 Mayıs 1994 tarihli 
Konsey	Tüzüğü	gereğince,	uyum	fonu	aşağıdaki	proje-
lerin desteklenmesine katkı sağlamaktadır:

12- Ünite 8, sayfa 172, “Kendimizi Sınayalım” sorula-
rında 4. soru kökü ve soru seçeneği kısmında dü-
zeltme yapılmıştır.

4. Avrupa Birliğinin 2015 yılı itibariyle kaç üyesi bu-
lunmaktadır?
a.  6
b. 15
c. 18
d. 25
e. 28


