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YEREL YÖNETiMLER A 
2009 BS 3401-A 

1. i. Hiyerarşik denetim 
ii. Vesayet denetimi 
iii. Siyasal denetim 
iV Hukuksal denetim 

Yukarıdakilerden hangileri kamu kurumları 

üzerinde yapılan idari denetimdir? 

A) Yalnız III 
B) 
C) 
Dl 
El 

i ve II 
II ve LV 
i, II ve LV 
, II, III ve LV 

2. Bazı toplumlarda önceden piyasa sürecinin 
ve rekabet mekanizmalarının başarısız 

olduğu durumlarda piyasa başarısızlıkları 
teorisi bağlamında ekonomiye müdahale 
etmek ve daha fazla mal ve hizmet üretmek 
ıçın aşağıdakilerden hangisi 
görevlendirilm iştir? 

A) Anaken! belediyeleri 
Bl Valilikler 
C) Devlet 
D) Sivil toplum ku ruluşları 
E) Yerel yönetim bankaları 

3. Belediye bankalarının 1401 yılında kurulan 
ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) iller Bankası 
B) Osmanlı Bankası 

C) Genova Bankası 
Dl Ziraat Bankası 
El Barcelona Ban kası 

4. Bir topluluğun, bir kuruluşun ayrı bir yasaya 
bağlı olarak kendi kendini yönetme hakkı, 

muhtariyet, otonomiye ne ad verilir? 

A 

A) Özerklik 
Bl Tüzel kişi 
C) Hiyera rşi 
Dl Yetki genişliği 
El Koalisyon 

in 

5. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde yerel 
yönetim birimlerinin sahip olması zorunlu 
önkoşul olarak kabul edilen niteliklerinden 
biri değildir? 

A) Yerel nitelikteki mal ve hizmetlerin üretilmesi 
için aynı malvarlığına sahip olması 

B) Merkezi yönetimden ayrı bir tüzel kişiliğe 

sahip olması 
C) Kendi bütçelerini yapma yetkilerinin olması 
OL Seçimle işbaşına gelenlerden oluşan karar 

organlarına sahip olması 
El Mal ve hizmet üretimi harcamaları için 

kendilerine özgü gelirlerinin olması 

6. i. 
ii. 
III. 

iller 
ilçeler 
Bucaklar 

Yukarıdakilerden hangileri merkezi yönetimin 
taşra örgütünü oluşturmaktadır? 

A) Yalnız i 
B) 
C) 
OL 
El 

Yalnız III 
i ve II 
II ve III 
, II ve III 

7. Devlet örgütlenmesinde hizmetlerin büyük bir 
kısmının merkezden ayrı yerlerde ve bazen 
de ayrı kurumlara gördürüldüğü eğilime ne ad 
verilir? 

A) Siyasal merkeziyet 
B) Adem-i merkeziyet 
C) Yönetsel merkeziyet 
OL Merkezden yönetim 
El idari merikeziyet 

8. Yetkiyi elinde bulunduran organın görevleri 
ve kaynakları merkezi yönetim ile yerel 
yönetimler arasında paylaştırmasına ne ad 
verilir? 

A) Yatay mali ilişki 
B) Mali tevzin 
C) Kaynak paylaşımı 
D) Dikey mali ilişki 
E) işgücü bölüşümü 
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9. Yatay mali ilişkilerle ilgili olarak aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıstır? 

Al Aynı düzeydeki yönetim birim veya 
kademeleri arasındaki ilişkileri ifade eder. 

Bl Düşük gelirli yönetim birimlerine aktarılacak 
kaynaklarla, birimler arasında kamu hizmeti 
dengesizlikleri kısmen giderilebilir. 

CL Üniter sistemli devletlerde ise merkezi 
yönetim ve yerel yönetimler arasındaki 

yukarıdan aşağıya ilişkileri ifade eder. 
OL Kaynak dağılımındaki eşitsizlikler nedeniyle, 

bölgeler veya yerel birimler arasında 
dengesizlikler ortaya çıkmaktadır. 

El Gelirler açısından ortaya çıkan farklılıklar 
yerel hizmetlere yansımaktadır. 

10. ı. Fayda ve maliyetler 
ii. Dışsallıklar 

ııı. Ölçek ekonomi 
iV Yerindelik 

Yukarıdakilerden hangileri iktisadi 
kıstaslardan kastedilen; hizmet ve görevler 
üretilip sunulurken hizmet arzının dayandığı 
iktisadi ve teknik öğelerdir? 

Al i ve II 
B) III ve LV 
CL 
OL 
El 

, II ve III 
II, III ve IV 
I, II, III ve IV 

11. Bir mal veya hizmetin üretim veya tüketiminin 
üçüncü kişiler için yarattığı olumlu/olumsuz 
etkiye ne ad verilir? 

Al Dışsallık 
Bl Ölçek ekonomi 
CL Yatayadalet 
OL Optimum hizmet alanı 
El Mali tevzin 

12. Yönetimler arasında hizmetlerin gerektirdiği 

gelirlerin belli kurallara göre dağıtılmasına ne 
ad verilir? 

A 

Al Gelir bölüşümü 
Bl Milli gelir 
C) Vergi tabanı 
D) Hisse esası 
E) Ek oran 

11 

13. 

A 
Kıstasları Ölçek Fayda- Tüketiciye 

Ekonomile Maliyet 
Yakınlık Hızmetlerı 

rı Dışsallıkları 

Itfaiye Y Y Y 
Çöp Toplama Y Y Y 
Şehırlerarası 

M M B 
Ulaşım 

Çevre Kirliliği BIM BIM X 
Sağlık B B B 
Dışişleri M M M .. 

Y-Yerel, B-80Igesel, M-Merkezı 

Bazı kamusal mal ve hizmetlerin iktisadi kıstaslar 
çerçevesinde genellikle hangi yönetim 
düzeylerinde üretiminin mümkün olduğu 

yukarıdaki tabloda verilmiştir. 

Buna göre, X yerine hangi yönetim düzeyleri 
gelmelidir? 

Al Y/M 
B) B 
C) B/M 
Dl Y/B/M 
El M 

14. Vergi kaynaklarının yönetim birimleri 
arasında belli ölçütlere göre dağıtımına ne ad 
verilir? 

Al Gelir bölüşümü 
B) Hisse esası 
C) Harç 
Dl Ek oran 
El Toplayıp paylaştırma 

15. Dünyanın hemen her ülkesinde yerel 
yönetimlere yüklenen hizmet 
sorumluluklarının, sadece yerel kaynaklarla 
karşılanamayacak kadar fazla olması 

aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? 

Al Optimize etme 
B) Dikeyeşitlik 
C) Mali kapasitenin yetersizliği 
D) Yatayeşitlik 
E) Toplayıp paylaştırma 
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16. Tarihsel gelişim açısından bakıldığında, bazı 
ülkelerin yerel yönetimlerinin kendi sınırları 
içinde gıda maddelerini ve bir kısım dayanıklı 
tüketim mallarını kapsayan genel satış 

vergısı uygulaması aşağıdakilerden 

hangisine örnektir? 

A) Kaynakta kesme yöntemi 
B) Oktruva vergisi 
C) Özel tüketim vergisi 
D) Harç 
E) Vergi payı 

17. Vergilendirmede fayda ilkesine göre, kişilerin 

18. 

A 

devlet hizmetlerine katılmaları, kamu 
hizmetlerinden yararlanmaları ile orantılı 

olmalıdır. 

Bu kurama göre, hizmetten hiç 
yararlanmayanlar ıçın aşağıdaki ifadelerden 
hangisi söylenebilir? 

A) Taşınmazlardaki değer artışıyla orantılı 

olarak vergilendirilirler. 
Bl Vergiden muaf olmalıdırlar. 
C) Gelir yaratma potansiyelleri nedeniyle 

vergiden indirim sözkonusudur. 
OL Hizmetlerin iyileştirilmesi durumunda vergi 

öderler. 
El Faaliyet hakları sözkonusu olduğunda vergi 

öderler. 

ı. Bölge yönetimlerine yasama yetkisi 
verilmiştir. 

ii. Anayasanın yerinden yönetime ağırlık 

veren politikaları engelleyen hükümlerini 
kaldırmak üzere "on" maddesi 
değiştirilmiştir. 

ııı. Organik yasalar çıkarılmıştır. 

Fransa'da devletin örgütlenmesine ve 
yönetim anlayışına ilişkin olarak 1980 
sonrasındaki köklü değişiklikler anlayışından 
hareketle, 2003 yılında yukarıdakilerden 
hangileri gerçekleştirilmiştir? 

A) Yalnız Ii 
Bl Yalnız III 
C) i ve II 
OL iI ve III 
El i, II ve III 

1') 

A 
19. Aşağıdakilerden hangisi Fransa'da merkezi 

yönetim tarafından yerel yönetimlere 
ihtiyaçları ölçüsünde bulundukları mali 
yardım ve bağışların, hizmet yardımları 

kısmında LL..!!L almaz? 

A) Genel hizmet yardımı 
B) "fIe-de-France Bölgesi 
C) Kırsal kalkınma yardımı 

D) Bölgelerarası farklılığı giderme fonu 
El Katma değer telafi fon u 

20. 1982 sonrasında yerel yönetimlerin 
güçlendirilmesi konusunda önemli gelişmeler 
sağlanan itaiya'da yerel yönetimlerin yapısı 
ve toplam sayısı aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak ve birlikte verilmiştir? 

A) iller (toplam 200) - Bölgeler (toplam 52) 
B) iller (97) - ilçeler (5) - Bölgeler (1070) 
C) Belediyeler (toplam 1030) - iller (toplam 29) 
OL Belediyeler (toplam 8099) - iller (toplam 

103) - Bölgeler (toplam 20) 
El Belediyeler (toplam 7470) - iller (toplam 

100)- ilçeler(97) 

21. ı. County'ler 
ıı. Kasabalar 
iii. Municipality 
ıv. Okul yönetimleri 

Yukarıdakilerden hangileri ABD yerel yönetim 
sınıflandırılmasında genel amaçlı birimlerdir? 

A) Yalnız iii 
B) ii ve III 
C) livelV 
OL I, II ve III 
El I, II, III ve LV 

22. ABD'nde yerel yönetimlerin !!!!. önemli görevi 
ve kamusal amaçların gerçekleştirilmesinin 
!!!!. önemli öğesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Çevre kirliliği ile mücadele 
B) Kanalizasyon hizmetleri 
C) Eyaletlerin yönetsel ajanı ve birimleri 

olmaları 

OL Eğitim hizmeti 
E) Sağlığın korunması 

izleyen sayfaya geçiniz. 

http://acikogretimx.com


http://acikogretimx.com

2009 BS 3401-A 

23. AB ülkelerinde yerel yönetim birimlerinin 
mali yapısında son on yıllarda ortaya çıkan 
yetki devri ve birleşmeyle ilgili olarak 
Yunanistan'daki gelişme aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Çeşitli vergi oranlarını saptama yetkisi 
verilerek yerel yönetimlerin mali 
özerkliklerinin artırılması 

B) Merkezi yönetimin kaybettiği payların 

bölgesel birimlere kaydırılması 
C) 5879 adet olan belediyeler ve köy 

topluluklarının 1000 dolayına indirilmesi 
D) 2000 yılında Londra otoritesinin başkent 

dışındaki bölgesel yönetimler için model 
olarak görülmesi 

E) Bölgesel yönetimleri güçlendirmek için 
sorumluluk ve yetkilerin bölgesel 
yönetimlere devredilmesi 

24. i. 
ii. 

Yerindenlik 
Orantılılık 

iii. Saydamlık 

iV Hesap verebilirlik 

AB, yukarıdaki hangi kavramlara dayalı 

olarak yerel yönetimlerinde yönetsel ve 
ekonomik etkinliğin sağlanacağını 

öngörmektedir? 

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

25. Aşağıdakilerden 
Şehremaneti'ne 

değildir? 

hangisi istanbul 
verilen görevlerden biri 

A) Şehrin temizlik işlerinin yürütülmesi 
B) Yol, kaldırım yapım ve onarımı 
C) Zorunlu ihtiyaç malzemelerinin kolaylıkla 

bulunmasını sağlama 
D) Devlete ait vergi ve resimlerin tespiti ve 

denetimi 
E) Çarşı, pazar ve esnaf denetimi 

26. Köylere ait ayrıntılı hükümler ilk olarak 
aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır? 

A 

A) idare-i Umumiye-i Vilayet (Madde 1-74) 
B) iı idaresi Kanunu 
C) 1864 tarihli Teşkilatı Vilayet Nizamnamesi 
D) iı Özel idaresi Kanunu 
El Vilayet idaresi Kanunu 

A 
27. Belediye meclislerine seçilecek üye sayısının 

hesaplanmasında 18 Ocak 1984 tarihli 2972 
Sayılı Kanun ile yeni bir sistem getirilmiştir. 

Belediye meclislerine seçilecek üye sayısı 
son genel nüfus sayımları sonuçlarına göre, 
aşağıdakilerden hangisinde ~ olarak 
hesaplanmıştır? 

A) Nüfusu 10 000 e kadar olan beldelerde, 7 
B) Nüfusu 10 001 den 10 000 e kadar olan 

beldelerde, 11 
C) Nüfusu 10 001 den 50 000 e kadar olan 

beldelerde, 15 
D) Nüfusu 50 001 den 100 000 e kadar olan 

beldelerde, 25 
E) Nüfusu 100 000 den fazla olan beldelerde, 

55 

28. iı genel meclisi tarafından alınan kararların 
tam metni, en ~ kaç gün içinde valiye 
gönderilir? 

A) 15 
B) 10 
C) 5 
OL 2 
El 1 

29. Aşağıdakilerden hangisi köyün isteğe bağlı 

görevleri arasında y!! almaz? 

30. 

A) Köylüden ayakkabıcı yetiştirmek 
B) Köyde birçamaşırlık yapmak 
C) Köyde bir hamam yapmak 
D) Köye kapalı yoldan içilecek su getirmek 
E) Pazar ve çarşı yerleri yapmak 

Büyükşehir belediyesince tahsilolunacak at 
yarışıarı dahil müşterek bahislerden elde 
edilen eğlence vergısının dağılımı 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
verilmiştir? 

Yarışıarın 

yapıldığı 

yerin 
belediyesi 

A) %20 
B) %25 
C) %15 
D) %10 
E) %5 

Nüfusa göre 
diğer ilçe ve ilk 
kademe 
belediyeleri 

%30 
%35 
%45 
%10 
%45 

Büyükşehir 

Belediyesi 

%50 
%40 
%40 
%80 
%50 
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