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1. Yerel yönetimler üzerindeki dış denetim, 
yürütme organı tarafından yapıldığında 

aşağıdakilerden hangisi olarak nitelendirilir? 

A) Yönetsel denetim 
B) Vesayet denetimi 
C) Siyasal denetim 
D) Hukuksal denetim 
E) Hiyerarşik denetim 

2. 18. yy da sanayi devrimini izleyen 
dönemlerde kentleşme hareketi hangi şekilde 
ortaya çıkmıştır? 

A) Göçler 
B) Sanayileşme 
C) Merkezileşme 

D) Yerelleşme 
E) Tarımsallaşma 

3. Doğal tekelolarak adlandırılan kuruluşlar için 
optimum üretim miktarı aşağıdakilerden 

hangisinde oluşur? 

A) Toplam maliyetin toplam gelire eşit olduğu 

noktada 
B) Toplam maliyetin marjinal maliyete eşit 

olduğu noktada 
C) Marjinal maliyetin toplam gelire eşit olduğu 

noktada 
D) Marjinal maliyetin fiyata eşit olduğu noktada 
E) Toplam maliyetin fiyata eşit olduğu noktada 

4. Merkezi yönetim kendine verilen görevleri 
hangi anlayışla yerine getirmektedir? 

A) Yerellik 
B) Özerklik 
C) Fonksiyonellik 
D) Eşitlik 
E) Hiyerarşik 

5. Dikey mali ilişkilerin ortaya çıkmasındaki 
başlıca neden aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gelir toplamada yerel yönetimlerin üstün 
olmasr 

B) Hizmet arzında merkezi yönetimin üstün 
olması 

C) Hizmet arzında yerel yönetimlerin üstün 
olması 

D) Siyasal nedenler 
E) Bürokratik nedenler 
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6. Bireylerin tercih ettikleri vergileri ve 
hizmetleri sağlayan yerel ünitelerde toplanma 
eğilimine ne ad verilir? 

A) Adem-i merkeziyet 
B) Pareto optimum 
c) Tiebout etkisi 
D) Mali tevzin 
E) Say kanunu 

7. Aşağıdaki hizmetlerden hangisinin sadece 
yerel yönetimlerce sunulması daha uygun 
olur? 

A) itfaiye 
B) iç güvenlik 
c) Adalet 
D) Sağlık 

E) Eğitim 

8. Bir ekonomide büyük ölçekli üretime uygun 
bir mal veya hizmetin varlığı aşağıdakilerden 
hangisini ortaya çıkarır? 

A) Duopoller 
B) Komünler 
c) Belediyeler 
D) Doğal tekel 
E) Oligopoller 

9. Harcama yapabilmek için gelire sahip olma 
gerekliliği, yerel giderlerle yerel gelirler 
arasında nasıl bir ilişki olduğunun kanıtıdır? 

A) Fizyolojik 
B) Subjektif 
c) Sosyolojik 
D) Objektif 
E) işlevsel 

10. Aşağıdakilerden hangisi kıstaslarını önceden 
belirlemek şartıyla, yerel yönetimlerin kendi 
kararları ile gelir sağlamalarına olanak 
tanınırken izlenen yollardan biri değildir? 

A) Dışsallıkları önleyecek bir gider politikasının 
belirlenmesi 

B) Sağlanacak gelirlerin, görülen hizmetlerin 
giderlerini karşılayacak düzeyde olması 

c) Bölgeler arasındaki gelir farklılıklarının göz 
önünde tutulması 

D) Gelir farklılıklarını giderecek şekilde 

bölüşüm yapılması 
E) Yayılan dışsallıkların göz önünde 

bulundurulması 
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11. Uygulaması genel tüketim vergilerinden daha 
eskiye dayanan ancak gelişmişlik düzeyine 
bağlı olarak ekonomideki ağırlığı azalmış ve 
yerini genel tüketim vergisi almış olan vergi 
türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gelir vergisi 
B) Meslek vergileri 
C) Çevre temizlik vergisi 
D) Özel tüketim vergisi 
E) Oktruva resmi 

12. Yerel yönetimlerin iktisadi girişimlerinin 

temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bölgeye göç çekmek 
B) Ek gelir sağlamak 
C) Dışsallıkları önlemek 
D) Mal çeşitlemesi sağlamak 
E) Giderleri azaltmak 

13. Fransa'da komün düzeyindeki yerel yönetim 
birimlerinin sayısının çok fazla olmasının ~ 
önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Köy yerel yönetim birimlerinin olmayışı 
B) Fransız ihtilali ile yerelleşmenin başlaması 
C) Nüfusun kırsal kesimde yoğunlaşması 
D) Yerel yönetimlerin dışsallık üreten mallar 

üzerinde üretimlerini yoğunlaştı rmaları 
E) Ülkede milli gelirin düşük seviyede olması 

14. Fransa'da yönetim reformları N. Bonaparte 
tarafından kaç yılında başlatılmıştır? 

A) 1689 
B) 1781 
C) 1789 
D) 1881 
E) 1915 

15. Hindistan 'da köy yerel yönetiminin baslıca 
zorunlu görevi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Köye yeterli miktarda su sağlamak 
B) Köyün yeniden imarı için toplum kalkınma 

programını uygulamak 
C) Sokakları yapmak ve bunları aydınlatmak 
D) Salgın hastalıklarla mücadele etmek 
E) Yangınla mücadele etmek 

16. Aşağıdakilerden 
toplantıları" ile 
değildir? 

hangisi 
alınan 

A) Yerel vergi oranları 
B) Kamu binalarının yapımı 
C) Yol yapım ve bakımı 
D) Kasaba bütçesi 
E) Okulların finansmanı 

A 

ABD'de "kasaba 
kararlardan biri 
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17. AB'nin en genç kuruluşlarından biri olan 

Bölgeler Komitesi kaç yılında kurulmuştur? 

A) 1990 
B) 1991 
cı 1999 
D) 2000 
E) 2001 

18. Bölgeler Komitesi'nin 1997 de yetki alanının 
genişletildiği ve AB nin tanınan bir öğesi 

haline getirildiği anlaşma aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Kopenhag Antlaşması 
B) Amsterdam Antlaşması 
cı Paris Sözleşmesi 
D) Maastricht Antlaşması 
E) Zürih Antlaşması 

19. Bölgeler Komitesi'nde yerel ve bölgesel 
makamları temsil eden yedek üye sayısı 

kaçtır? 

A) 100 
B) 200 
cı 222 
D) 299 
E) 350 

20. Köylerde Avrupa'ya 
oluşturmak amacıyla 

Nevahi Nizamnamesi 
düzenlenmiştir? 

A) 1864 
B) 1870 
cı 1876 
D) 1908 
E) 1913 

benzer bir 
hazırlanan 

kaç 

örgüt 
idare-i 
yılında 

21. Köylere ilk tüzel kişilik kaç tarihli kanun ile 
kazandırılmıştır? 

A) 1913 
B) 1924 
cı 1876 
D) 1870 
E) 1864 
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22. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerle 
ilgili olarak Anayasadan çıkarılabilecek bir 
sonuç değildir? 

A) Kamu tüzel kişiliğine sahip olması 
B) Merkezi yönetimin idari vesayet yetkisine 

sahip olması 
C) Görevleri ile orantılı gelir kaynakları 

sağlanması 

D) Kapsamına sadece belediye ve köylerin 
girmesi 

E) Karar organlarının seçimle oluşturulması 

23. Aşağıdakilerden hangisi belediye 
encümeninin görevlerinden biridir? 

A) Fahri hemşerilik beratı vermek 
B) Şartsız bağışları kabul etmek 
C) Belediye personelini atamak 
D) Borçlanmaya karar vermek 
E) Kanunda öngörülen cezaları vermek 

24. Taşınmaz mallar üzerinde sınırlı ayni hak 
tesisine karar verme aşağıdakilerden 

hangisinin görev ve yetkilerindendir? 

A) Belediye başkanı 
B) Belediye encümeni 
C) Büyükşehir belediye encümeni 
D) Büyükşehir belediye başkanı 
E) Belediye meclisi 

25. En az 3 ilçe veya ilk kademe belediyesini 
kapsayan, bu belediyeler arasında 

koordinasyonu sağlayan belediye 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Normal belediyeler 
B) ilçe belediyeleri 
C) ilk kademe belediyeleri 
D) Olağan belediyeler 
E) Büyükşehir belediyesi 

26. iı genel meclisinin çalışmalarına ilişkin esas 
ve usulleri düzenleyen yönetmelik 
aşağıdakilerden hangisi tarafından çıkarılır? 

A) Anayasa Mahkemesi 
B) Büyükşehir belediye meclisi 
C) Danıştay 

D) içişleri Bakanlığı 
E) iı encümeni 
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27. iı özel idare payının %50 lik kısmı aşağıdaki 

kriterlerden hangisine göre dağıtılır? 

A) illerin yoksulluk endeksine 
B) illerin mahalle sayısına 
c) illerin konumuna 
D) illerin nüfusuna 
E) illerin okul sayısına 

28. iı özel idaresinin yasal temelini oluşturan 
Teşkili Vilayet Nizamnamesi kaç yılında 

hazırlanmıştır? 

A) 1864 
B) 1878 
c) 1908 
D) 1923 
E) 1982 

29. Köylere imam tayin etme görevi diyanet 
işlerine kaç yılında devredilmiştir? 

A) 1924 
B) 1961 
c) 1967 
D) 1982 
E) 2004 

30. Büyükşehir belediyesince tahsilolunacak at 
yarışiarıda dahil müşterek bahislerden elde 
edilen Eğlence Vergisinin, konu olan 
yarışıarın yapıldığı belediyeye yüzde kaçı 

verilmektedir? 

A) 20 
B) 25 
c) 30 
D) 40 
E) 50 
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