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YEREL YÖNETiMLER A 
2009 AS 3401-A 

1. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimler 
maliyesinin genel konuları arasında ~ 

almaz? 

A) Mal ve hizmetlerin finansman kaynaklarının 
bölüşülmesi 

B) Mal ve hizmetlerin yönetimler arasında 

bölüşülmesi 

C) Mal ve hizmetlerin kalitesinin belirlenmesi 
D) Merkezi ve yerel yönetimler arasındaki mali 

ilişkilerin düzenlenmesi 
E) Mal ve hizmetlerin sınır ve boyutlarının 

belirlenmesi 

2. Aşağıdakilerden hangisi megapollerin 
sorunlarının çözümlerinden biri değildir? 

A) Uydu kentlerin kurulması 
B) Sunulan mal ve hizmet miktarının 

azaltılması 

C) Yeni yerel yönetim birimlerinin kurulması 
D) Sanayi merkezlerinin kurulması 
E) Cazibe merkezlerinin kurulması 

3. i. Soru önergesi 
ii. Meclis araştırması 
iii. Referandum 
iV, Gensoru 

Yukarıdakilerden hangileri siyasal denetim 
yollarıdır? 

A) Yalnız i 
B) i ve II 
C) II ve LV 
D) 1,llvelV 
E) II, III ve LV 

4. Kentleşmenin dar anlamda tanımı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) insan ilişkilerinin değişmesi 
B) işbölümü ve uzmanlaşmanın olması 
C) Kent sayısı ve nüfusunun artması 
D) Toplum yapısında örgütlenmenin artması 
E) Teknolojinin yüksek seviyelere ulaşması 
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5. iktidar ve üretim araçlarının halk tarafından 
kontrol edildiği bir toplum fikrine dayanan 
düzenleme sistemine ne ad verilir? 

A) Kapitalizm 
B) Faşizm 

c) Demokrasi 
D) Anarşizm 

E) Sosyalizm 

6. Idari merkeziyetle aynı anlamda kullanılan 
kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Siyasi merkeziyet 
B) Hukuki merkeziyet 
c) Sosyal merkeziyet 
D) Yönetsel merkeziyet 
E) Adem-i merkeziyet 

7. Merkezi yönetimin sunmak zorunda olduğu 
toplu ve ortak ihtiyaçlara örnek olarak 
aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 

A) Nüfus kaydı 
B) Ulaşım 
c) Kanalizasyon 
D) Yangından korunma 
E) Sokak aydınlatması 

8. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin 
alanını belirleyen ve arz etkinliğine ilişkin 

faktörlerden biri değildir? 

A) Yerel halkın olanak ve isteklerinin benzerliği 
B) Hizmet maliyetleri ve kişi başına gelir 
c) Nüfus yoğunlaşması ve hizmet maliyetleri 
D) Dışsallıklar 
E) Üretim tekniği 
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9. Aşağıdakilerden hangisi temelde başlıca 

vergi alacaklısı konumundadır? 

A) Bankalar 
B) Yerel yönetimler 
C) Merkezi yönetim 
D) Belediyeler 
E) Vatandaşlar 

10. Yerel yönetimlerin sundukları hizmetlerde 
dışsallık sorununun çözümünde !!.!!. ili 
başvurulan çözüm yolu aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Hizmet sunulan alanın daraltılması 
B) Mal ve hizmetlerin üretim miktarının 

kısıtlanması 
C) Merkezi yönetimin mali bağış ve yardım 

mekanizması 

D) Hizmetten yararlanan insan sayısının 

azaltılması 
E) Mal ve hizmetlerin fiyatlarının yükseltilmesi 

11. Emek ve sermayenin pozitif net mali faydaya 
sahip birim ve bölgelere göç etmesi, göç 
veren bölgede aşağıdaki negatif 
dışsallıklardan hangisini doğurur? 

A) işsizlik 
B) Enflasyon 
C) Üretim artışı 
D) Maliyetlerde azalma 
E) Kira artışı 

12. Eşitlere eşit muamele ilkesini esas alan 
kamu maliyesinin uygulamadaki yansıması 
sadece aşağıdakilerden hangisinde görülür? 

A) Faiz oranları 
B) Vergi sistemi 
C) işsizlik politikası 
D) Enflasyon politikası 
E) Kalkınma stratejileri 
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13. Ölçek ekonomileri kıstasına göre merkezi 

yönetim tarafından sunulması gereken hizmet 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kanalizasyon 
B) Şehirler arası ulaşım 
c) ilköğretim 
D) Park 
E) Sağlık 

14. Tüketiciye yakınlık kıstasına göre hem yerel, 
hem bölgesel hem de merkezi yönetim 
tarafından ortaklaşa sunulması gereken 
hizmet aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Çevre kirliliğiyle mücadele 
B) ilköğretim 
c) Çöp toplama 
D) Şehir içi ulaşım 
E) Sağlık 

15. i. Hizmetlerin maliyetlerine göre 
bölüştürülmesi 

ii. 
iii. 

Hizmetlerin en uygun yönetime devredilmesi 
Hizmetlerin hudutlarının belirlenmesi 

iV, Hizmetlerde tekrarın olmaması 

Yukarıdakilerden hangileri hizmetlerin 
paylaşılmasında göz önünde bulundurulacak 
genel prensiplerdir? 

A) Yalnız II 
B) i ve II 
c) II ve III 
D) 
E) 

, II ve III 
II, III ve LV 

16. Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin 
üretiminde merkezi yönetim ve yerel 
yönetimlerin işbirliği yapmasını zorunlu kılan 
nedenlerden biri değildir? 

A) Üretilen hizmetlerin sınırlı olması 
B) Toplum yaşamında köklü değişiklikler olması 
c) Planlı kalkınmanın sağlanması 

D) Teknolojide gelişmeler olması 
E) Ekonomik gelişmenin sorunlar doğurması 
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17. Kamu yönetimince belirli kamu hizmetlerini 
karşılamak amacıyla, bu hizmetten 
yararlananlardan yasaya dayalı olarak zorla 
tahsil edilen paralara ne ad verilir? 

A) Advolorem vergiler 
B) Özel tüketim vergisi 
C) Kurumlar vergisi 
D) Spesifik vergiler 
E) Harç 

18. Aşağıdakilerden hangisinin vergilemede idari 
etkinliğin sağlanabilmesi için vergilemeyi 
yürüten birimin yetkili olduğu bölge içinde 
kalması gereklidir? 

A) Vergi tahsilinin 
B) Vergi tabanının 
C) Vergiyi doğuran olayın 
D) Vergi oranının 
E) Vergi konusunun 

19. Aşağıdakilerden hangisi uygulamada yerel 
yönetimlere bırakılan vergilerden biri 
değildir? 

A) Bazı satış vergileri 
B) Emlak vergisi 
C) Gümrük vergisi 
D) Meslek vergisi 
E) ikamet vergisi 

20. Bir vergi matrahının aynı ülkede yada ayrı 

ayrı iki ülkede iki defa vergiye konu olmasına 
ne ad verilir? 

A) Spesifik vergilendirme 
B) Fazla vergilendirme 
C) Advolorem vergilendirme 
D) Çifte vergilendirme 
E) Aşırı vergilendirme 
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21. Vergi matrahı yerel yönetimin yetki ve 

sorumluluk alanı içinde bulunan ve bu 
anlamda tam yerelolma özelliği taşıyan vergi 
türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Özel tüketim vergisi 
B) Emlak vergisi 
c) Genel tüketim vergisi 
D) Kurumlar vergisi 
E) Gelir vergisi 

22. Aşağıdakilerden hangisi şerefiyeyi vergiden 
ayıran özelliktir? 

A) Ulusal özellikli olması 
B) Miktar üzerinden alınması 
c) Yerel yönetimlerce tahsil edilmesi 
D) Hesaplanmasının basit olması 
E) Bir karşılığının bulunması 

23. Aşağıdakilerden hangisi emlak vergısını 

temel gelir kaynağı olmaktan çıkarmıştır? 

A) italya 
B) isviçre 
c) ispanya 
D) Türkiye 
E) Fransa 

24. Merkezi Fransa'da bulunan, amacı ekonomik 
işbirliği ve ekonomik gelişim için ülkeler 
arasında fikir paylaşımı ortamı oluşturmak 

olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? 

A) NATO 
B) IMF 
c) OECD 
D) EFTA 
E) OPEC 
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25. Aşağıdakilerden hangisinde harç, resim vb. 
yükümlülükler faaliyet hakkını veya 
ayrıcalığını elde etme durumunda ortaya 
çıkmaktadır? 

A) Çöp toplanması 
B) Kanalizasyon işleri 
C) Yol yapımı 
D) işyeri açmak 
E) Kaldırım döşenmesi 

26. Aşağıdakilerden hangisi harç, resim vb. 
yükümlülüklerin gerçekleşme koşullarının 

dayandığı temellerden biri değildir? 

A) Mal ve hizmet israfını önlemesi 
B) Gelirlerin adilolduğu görüşüne dayanması 
C) Kaynakların etkin kullanımına dayanması 
D) Yerel yönetimler için gelir yaratma 

potansiyelinin olması 
E) Devlete en yüksek geliri sağlama çabasına 

dayanması 

27. Fransa'daki yerel yönetim birimleri ile ilgili 
olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıstır? 

A) Yerel yönetim birimleri dört kademeye 
ayrılmıştır. 

B) En küçük yerel yönetim birimi belediyelerdir 
C) ilçeler ve bucaklar, illerin alt bölümü 

niteliğindedir. 

D) Kanun koyucu belediye ve illerin sayılarını 

azaltıp arttırabilir. 

E) Bölgeler, iller ve ilçeler merkezi yönetimin 
taşra teşkilatını oluşturmaktadır. 

28. Fransa'da yerel yönetimlerle ilgili olarak 
"Yetkilerin Transferi Kanunu" kaç yılında 

kabul edilmiştir? 

A) 1789 
B) 1915 
C) 1945 
D) 1980 
E) 1983 
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29. Demokratik 
yönetimi 
seçmektedir? 

A) Senato 
B) Meclis 
c) Belediyeler 
D) Halk 

üniter devletlerde 
aşağıdakilerden 

E) Mahkemeler 

A 
merkezi 
hangisi 

30. Fransa'da yerel yönetimler, bütçelerinde 
aşağıdaki harcamalardan hangisine öncelik 
tanımaktadır? 

A) idare giderleri 
B) Sağlık hizmetleri 
c) Ulaşım hizmetleri 
D) Yol bakım giderleri 
E) Taşınır malların bakımı 
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