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1. Aşağıdakilerden hangisi üniter devlet 
sisteminde merkezi yönetimin gözetimi 
altındaki kentsel yönetimler arasında lt!!: 
almaz? 

Al ii idaresi 
Bl Belediyeler 
CL Köyler 
OL Büyük.ehir belediyeleri 
El Yerel yönetim bankaları 

2. Yapılan işlerin toplum yarannı ve ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelık olup olmadığı kıstası 
gözönüne alınarak yapılan denetime ne ad 
verilir? 

Al Yerindenlik denetimi 
Bl Yaıgı denetimi 
CL Siyasal denetim 
OL Iç denetimi 
El Hukukilik denetimi 

3. I. Hukuksal ve ekonomik yönden farklı 
özellikler gösteren bir bütün olmalan 

ii. Toplumu oluşturan gruplara ve kişile19 
hizmet sunmalan 

iii. Sundukları hizmetlerin kaynakları için gelir 
toplamaları 

Merkezi yönetim ve yerel yönetim birimleri ile 
ılgılı olarak yukarıdakilerden hangileri 
doğrudur? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız iii 
CL i ve ii 
OL ii ve iii 
El I. ii ve iii 

4. i. Fonlann ve kaynakların kullanımında 

yasalara ve kurallara uymak 
ii. Fonların ve kaynakların gereksiz, verimsiz 

ve savuıgan kullanılmasından kaçınmak 
iii. Amaçlara ulaşmak için ge19k1i önlemleri 

almak 

Yukarıdakilerden hangileri 
denetimi kapsamında yerel 
sorumluluklanndandır? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız ii 
CL i ve ii 
OL ii ve iii 
El I, ii ve iii 

A 

performans 
görevlilerin 

10 

A 
5. Performans denetımı konusu ıçınde, kamusal 

faaliyet ve uygulamaların eleştirel yaklaşımla 
ala alınması ve ham piyasa hem de kamu 
kesiminde yetersizilkler olması sonucunda 
aşağıdakilerden hangisi üçüncü bır öğe 
olarak ortaya çıkmıştır? 

Al Piyasa başarısızlıkları teorisi 
Bl Yerel yönetim bankaları 
CL Yerel yönetimler 
OL Gönüllü seklör 
El Kamu iklisadi teşebbüsleri 

6. Yerel yönetimlerin tarihsel gelişme 

sürecinde, yumuşablmış merkeziyetçi 
sistemi benimseyen ülkelere aşağıdakilerden 
hangisi örnek verilebilir? 

Al Fransa 
Bl ABD 
cı isviçre 
OL Hindislan 
El Almanya 

7. idari yerinden yönetim anlayışına ilişkin 
aşağıdaki ifadelerden hangisi ya"hsllr? 

A) Yasama VB yargı yetkileri merkezi yönetime 
aittir. 

B) Karar organlarını seçen belirli yerel ve 
bölgesel yönetimler söz konusudur. 

CL Bu yönetim anlayışına slale ve land'ler 
örnek verilebilir. 

OL Uygulama alanı libariyle idari yerinden 
yönetim iki kısımda konu edilmektedir. 

El Yerel yönetimlerin varoluş nedeni, hukuksal 
yakla.şıma göre idari yerinden yönetimin bir 
sonucudur. 

8. Hukuk bakımındlan \ek bır kışı sayılan çok 
sayıda kişilerin veya mallann topluluğundlan 
doğan; hükmi şahısa ne ad verilir? 

Al Tüzel kişilik 
Bl Ozeıklik 
cı Yetki genişliği 
OL Oıgüt 
El Federasyon 
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9. Kamu ekonomisinde üretilecek 
hizmetlerin mıktar ve 
aşağıdakilerden hangisi belirler? 

Al Siyasal talep 
Bl Piyasa talebi 
CL işlem amaçlı para talebi 
Dl Spekülasyon amacıyla para talebi 
El i htiyat amacıyla para talebi 

mal va 
bileşimini 

10. Yetki genişliginde, merkezden yönetimin bazı 

yetkilerinin taşradaki kendi memurtanna 
devredilmesi söz konusudur. 

Bu devirin dayandığı mantık aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Al Tarihsel gel~ime bakıidIğ ında yetki 
genişliğinin fazla tanındığı, ancak yerinden 
yönetim uygulamasının bulunmamasıdır. 

B) Her işin merkezden yürütülmesinin bazı 
önemli ve acil işlerin gecikmesine neden 
olmasını önlemektir. 

cı Yüıütme eıkine ilişkin yetkilerin hukuksal 
özelliklerinin iyice anlaşılmasıdır. 

Dl Meıkezi yönetimin yerel memuruna 
yüıütmeye ilişkin bazı hususlalda meıkezi 

yönetime sormadan karar verme yetkisinin 
tanınmasıdır. 

El YeIBI yönetim oıganlannın, anayasal hak 
ve düzen içinde kendilerini seçenlere 
dayanarak yetkilerini kullanmasıdır. 

11. Bir yıllık toplumsal üretimde, üretim araçlan 
için harcananlann düşülmesinden sonra 
kalan bölüme ne ad verilir? 

Al Gayri safi yurtiçi hasıla 
Bl Safi milli hasıla 
CL Milli gelir 
Dl Denge gelir 
El Gayri safi milli hasıla 

12. Merkezi yönetim ve yerel yönetimler 
üstıenmlş oldukları kamu hlzmetıerl ıçın 
gerekli olan gelirleri hangi kaynaktan 
sağlamak zorundadır? 

Al Yurtdışı kaynaklar 
Bl Milli gelir 
cı Haıçlar 
Dl Veıgiler 
El Meıkez bankası 

A 11 

13. Yönelimlerarası 
düzenlenmesinde 
nedenlere ılışkın 

hangisi yanlısbr? 

mali 
ekonomık 

aşağıdaki 

A 
ili~kilarin 

ve malı 

Ifadelerden 

Al Yerel yönetim birimleri arasında ekonomik 
potansiyel ve mali kapasite açısından 

farklılaşmalar söz konusu değildir. 
Bl Meıkezi ve yerel yönetimler üstlenmiş 

olduklan kamu hizmelleri için gerekli olan 
gelirleri milli geliiden sağlamak zorundadır. 

C) Kaynakların yönetim düzeyleri arasında 
bölüşülmak zorunda olması, vergi 
alacaklıları olan meıkezi ve yerel yönetimler 
açısından önem kazanmaktadır. 

Dl YeIBI yönetimlerin sunduklan hizmetler 
nedeniyle ortaya çıkan dışsallıklaldan diğer 
yerel yönetim birimleri etkilenmekledir. 

El Kaynak dağ ılımında optimum etkinlik 
sağlanamaması durumunda refahın va 
etkinliğin sağlanabilmesi için, yönetim 
birimleri sınırtarının yeniden çizilmesi yoluna 
gidilebilir. 

14. I. Bazı birimlerin doğal kaynaklar yönünden 
daha zengin olması 

ii. Bazı birimlerin daha yüksek gelirli olması 
iii. Bazı birimlerin ölçek ekonomik yapıya sahip 

olması 

Yukarıdakilerden hangliert net malı fayda 
farklılaşması ve bölgelerarası göçlerin 
ardında yatan öğelerdir? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız iii 
cı i veli 
Dl ii ve iii 
El I, ii ve iii 

15. Aynı düzeydeki yönetim birim veya 
kademeleri arasındaki ilişkiyi 
aşağıdakilerden hangisi Ifade etmektedir? 

Al Dikey mali ilişkiler 
Bl YeIBI mali ilişkiler 
CL Çapraz mali iliş kiler 
Dl Yatay mali ilişkiler 
El DiIBkI mali il~kiler 
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16. ~ağıdakilerden hangisi 20. yüzyılın ikinci 
yarısından IUbaren hemen her yerde bazı 

hlzmeUerln giderek merkezileşmesinde 

önemli roloynayan etkenlerden biri değildir? 

A) Gelirlerin meıkezileşmesi 
B) Göçler 
C) Ulaştınnadaki gelişmeler 
D) Fayda ve maliyet dışsallıldannın ağır 

basması 
E) Teknolojideki gelişmeler 

17. ~ağıdakilerden hangisi Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik liarb'nın 4. maddesine 
göre öngörülen amaçlardan biri değildir? 

A) Hizmetin tüketiciye yakın olması 
B) Hizmetin sosyal açıdan etkisinin izlenmesi 
C) Hizmetin yerel halkın çoğunluğuna yakın 

olması 

D) Hizmet talebinin yakından izlenebilmesi 
E) Hizmetin halka en yakın birim tarafından 

üretilmesi 

18. Ölçek ekonomilerinin ve fayda 
dışsallıklannın ağır bastığı 
aşağıdakilerden hangisi 
ürelilmelidir? 

A) Bölgesel yönetim 

ve malıyet 

hizmetler 
tara~ndan 

B) Uluslararası onaylanmış bir komisyon 
C) Bölgesel ve yerel yönetim eşn düzeyde 

birlikte 
D) Meıkezi yönetim 
E) Yeıel yönetim 

19. Ölçek ekonomi tanımı a~ağıdakilerden 
hangisinde verilmi~tir? 

A) Mal ve hizmetin üretilmesinin yaratacağı 
fayda ve maliyetin yayılma alanıdır. 

B) Bir mal veya hizmetin üretiminin üçüncü 
kişiler için yarattığı olumlu etkilerdir. 

C) Mal veya hizmetin üretim miktarı, alanı ve 
maliyetinin optimal bileşimidir. 

D) Mal ve hizmetlerin yerel halka en yakın 
birimce üretilmesidir. 

E) Kaynakların yönetim birimleri arasında belli 
ölçütlere göre dağıtımıdır. 

20. Tahsil edilen verginin toplamı üzerinden yerel 
yönetimlere pay verilmesine ne ad verilir? 

A) Optimize etme 
B) Toplayıp paylaştınna 
cı Dikay eş llik 
D) Hisse esası 
E) Ek oran 

A 12 

21. i. Dikeyeşllik 

ii. Yatayeşnlik 

iii. istikrar 

A 
ıv. Dışsallığın azaRılması 

Yukarıdakilerden 
malı yardım 

oluşturulmasında 
amaçlardır? 

A) i ve ii 
B) ii ve LV 
cı i. ii ve 1111 
D) i, ii ve iV 
E) i, II, iii ve LV 

22. i. 
ii. 
iii. 

Su 
Doğalgaz 

Şehiriçi ulaşım 

hangileri yönelimlerarası 
ve bağıŞ sıstemının 

hedeflenen ba.lıea 

Yukarıdaki hizmetlerden hangileri yerel 
yönelimler açısından bakıldığında bölünebilir 
niteliktedir ve fiyaUandırllmasl mümkündür? 

A) Yalnız i 
B) Yalnız III 
C) i ve ii 
D) ii ve III 
E) i. ii ve III 

23. i. Mali yardım ve bağış yapılması 
ii. Yerel yönetimlerin kaynak yaratma 

kapasitelerinin artınıması 
iii. Yeıel yönetimlerin haıcama 

sorumluluklannın azaltılması 

Yukarıdakilerden 
dengesizilkierin 
yollardır? 

A) Yalnız i 
B) Yalnızll 
C) i ve ii 
D) ii ve iii 
E) i, ii ve iii 

hangileri 
çözümü ıçın 

dikey 
Izlenecek 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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24. I. Vergiden kaçınme 
II. Denetim 
iii. Kaynakta kesilememesi 
ıv. Verginin yönetim harcamalannın yüksekliği 

Yukarıdakilerden hangileri oklruva vergisinin 
hemen hemen tiim ülkelerde terk edilme 
nedenleridir? 

A) i ve ii 
B) ii ve IV 
C) 1.11 ve IV 
D) II. iii ve IV 
E) I, ii, iii ve IV 

25. Emlak vergısının yerel yönetim gelirleri 
içinde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, 
önemlı gelır kaynağı niteliğini 
kazanamamasım" nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Yerel bir finansman kaynağı niteliği 
taşımaması 

B) Verginin yönetiminin karmaşık ve maliyetli 
olması 

C) Bu verginin temel gelir kaynağı olaıak 
güçlendirilememesi 

D) Vergi değerlemelerinin sık güncellenmesi 
E) Vergi tabanında kayıplaıa neden olması 

28. i. Yerel yönetimlere mali özerklik verilmesi 
ii. Yerel yönetimlerde aıtan hizmet ihtiyacını 

karşılamaya yönelik esnek gelir yapısı 

sağlaması 
iii. Verginin toplanmasında etkinlik sağlanması 

Bır çok ülkede belirli sınırlar ıçınde kalmak 
üzere yerel yönetimlere, vergı tabanında 
kayıplara yol açmayacak düzeyde vergi 
oranını belirleme va oran farklılaştlrmas. 
yapma yetkisi verılmesı yukarıdakilerden 

hangilerini sağlamaktadır? 

A) Yalnız i 
B) Yalnız ii 
C) i ve ii 
D) ii ve iii 
E) I, ii ve iii 

A 13 

A 
27. OcreUerde, serbest meslek gelirlerinde ve 

sonraki yıllara devredilen taahhüt ışlerınde 
ödemeler sırasında bu ödemelerin belirli bır 
kısmınm ödemeyi yapanlarea tutulduktan 
sonra kişiler adıMa vergi dairesine 
yabrılmasına ne ad verilir? 

A) Kaynakta kesme yöntemi 
B) Oktruva vergisi 
cı Vergi payı 
D) Fayda ilkesi 
E) Han:amalara katılma payı 

28. I. Sahip olunan ev, bina gibi emıakın 
satışından veya kiralanmasından elde 
edilecek kazanç üzerinden ödenen gelir 
vergisidir. 

ii. Yerel yönetimlerin sağlık ve asayiş 

konularında getirdiğ i düzene ve yasaklara 
karşı gelinmesi nedeniyle kişilere ve 
kurumlara, verilen diğer cezalar yanında 
verdiği para cezalanndan elde edilen 
geliıterdir. 

iii. Yerel vergilerin veya diğer yükümlülüklerin 
usulüne uygun ve zamanında ödenmemesi 
nedeniyle konulan bir tür vergi cezası 
niteliğinde ödemelerdir. 

Para cezalannın temeli yerel yönetimlerde 
yukarıdakilerden hangilerine dayanmaktadır? 

A) Yalnız i 
B) Yalnızll 
cı i ve ii 
D) ii ve iii 
E) I, ii ve iii 

29. Fransa'da, bölgelerin 1960'Iarda gerçekleşen 
kuruluşu, tiimüyle aşağıdaki nedenlerden 
hangisine dayanmaktadır? 

A) Çevresel 
B) Iktisadi 
cı Hukuksal 
D) idari 
E) Siyasal 

30. Fransa'da bölgeler ile ilgili olarak aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanıı.br? 

A) Kuruluşu 1960'Iarda olmuştur. 
B) Kuruluşu tümüyle iktisadi nedenlere 

dayanmaktadır. 
C) Bölge valisini yerel halk seçer. 
D) Yerel yönetim statüsü içinde 

örgütlendirilmiştir. 

E) Bölge yönetim birimlerinin idari yapısı il 
yönetiminin yapısına benzer. 

izleyen sayfaya geçiniz. 

http://acikogretimx.com

