1. i.

ii.
iii.

Hukuksal

ve

ekonomik

yönden

farklı

4. Hukuk

Al Tüzel
cı

Merkezi yönetim ve yerel yönetim birimleri ile
yukarıdakilerden

veya

tek bir kişi
verilir?

Bl
olarak

bakımından

kişilerin

özellikler gösteren bir bütün almalan
Toplumu oluşturan gruplara ve kişilere
hizmet sunmaları
Sunduklan hizmetlerin kaynaklan için gelir
toplamalan

ilgili

A
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Dl

hangileri

El

doğrudur ?

Ya lnız i
Bl Yalnız III
c) i ve ii
OL ii ve III

tek bir

kişi sayılan

bir ç ok

malların topluluğundan doğan ;

sayılan varlık ,

hlikmi

şahısa

ne ad

kişilik

Özerklik
Yetki genişliği
ö rgüt
Federasyon

A)

5. Yerel yönetimlerin ilk kez ortaya ç ıkışlarının
ilk örnegını aşağıdakilerden
hangisinde
bulmak mümkündür?

El 1,11 ve II I

Al

Küçük

birimlerin
kendi
iradeleri
ile
sonucunda siyasi birliklerin

birleşmeleri

kurulmasında

Bl

Antik Yunan'da
özemlige sahip

cı

Toplu halde yaşama zorunlulUğU olan
insanlann kendilerine elverişli gelen belli bir
yörede
yerleşerek
ortak
çıkarlannı
korumalannda
üniter devlet sisteminde merkezi yönetimin
gözetimi altında il idaresini içeren kentsel
yönetimlerde
Yönetim açısından örgütlenmeleri ve bazı
hukuksal
görev
ve
yetkilerle

her kent-devletin idari
belediyelere bölünmüş

olmasında

2.

Aşağıdaki ülkelerden hangisi megapoilere
örnek verilamaz?

Al Tokyo
Bl Bağdat
c) istanbul
OL Kalküta

Dl
El

El NewYork

donatılmalannda

3.

i.

ii.
iii.

6. Yetki genişliğinde, memezden yönetimin bazı
yetkilerinin
taşradaki
kendi
memurlanna
devıedilııtesi :;öz kunusudUl.

Yerel yönelimlerin kendi başlarına buyruk
hareket etmeleri
Yerel
yönetimerin
özerkliklerini
yan lı ş
yönlerde kullanmaları
Merkezi yönelimin kontrolünün tümüyle

Bu devirin dayandığı
hangisidir?

Al

dışında kalmaları

LV.

Yerel
hizmetleri
idarenin
çerçevesinde yürütmeleri

bütünlüğü

Bl

Yerel
yönetimle rin
ülkenin
yönetim
sisteminin
bir parçası
oldugu
dikkate
alınırsa ,
yukarıdakilerden
hangi leri
söz
konusu olamaz?

Dl

Bl ii

Dl
El

A

Her işin memezden yürütülmesinin bazı
önemli ve acil işlerin gecikmesine neden
olmasını önlemektir.
Merkezi
yönetimn
yerel
memuruna
yürütmeye ilişkin bazı husu slarda merkezi
yönetime sormadan karar verme yetkisinin
tanınmasıdır.

cı

Al i ve II I
CL

mantık aşağıdakilerden

ve LV
i, ii ve II I
II, III ve IV
1, 11 , 111 ve IV

El

10

Yerel yönetim o rganlarının, anayasal hak
ve düzen içinde kendilerini seçenlere
dayanarak yetkilerini kullanmasıdır.
Yürütme erkine ilişkin yetkilerin hukuksal
özelliklerinin iyice anlaşılmasıdır.
Tarihsel
gelişime
bakıldığında
yetki
genişliğinin fazla tanındığı, ancak yerinden
yönetim uygulamasının bulunmamasıd ır.
Izleyen sayfaya geçiniz.
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7.

Yö netimlerara s ı

düzenlenmes inde
nedenlere
ili ş kin
hangisi yanh stır1

mal i
ekono mik
a ş ağıdaki

i l işkilerin

10. Olçek ekonomilerinin ve fayda ve maliyet
dışsallıklarının
ağır
bastı ğı
hizmetler
a ş ağıdakilerden
hangisi
tarafından
üreti lme lidir?

ve
ma li
ifadelerden

A)

Yerel yönetimerin sunduklan hizmetler
nedeniyle ortaya çıkan dışsa llıkla rdan diger
yerel yönetim birimleri etkilenmektedir.
B) Kaynaklann yönetim düzeyleri arasında
bÖlüşülmek
zorunda
olması,
vergi
alacaklılan olan merkezi ve yerel yönetimler
açısından önem kazanmaktadır.
cl Merkezi ve yerel yönetimler üstlenmiş
olduklan kamu hizmetleri için gerekli olan
gelirleri milli gelirden sağlamak zorundadır.
O) Yerel yönetim birimleri arası n da ekonomik
potansiyel ve mali kapasite açısından
farklılaşmalar söz konusu değildir.
E) Kaynak
dağılımında
optimum
etkinlik
sağlanamaması
durumunda refahın ve
etkinligin
saglanabilmesi
için,
yönetim
birimleri sınırlannın yeniden çizilmesi yoluna
gidilebmr.

A)
B)
c)

Bölgesel yönetim

Uluslararası onaylanmış bir komisyon
Bölgesel ve yerel yönetim eşit düzeyde
birlikte
O) Merkezi yönetim
E) Yerel yönetim

11. Sosyal

yard ı m

a ş ağıdaki

Al

hizmetleri ile ilgili olarak
ifadelerden hangisi yanh s tır7

hizmetlerin,
bireylere
dOğrudan
maddi yararlar nedeniyle faydası
bölünebilen bir yönü vardır.
Temel olarak işsizlik, sağlık, ihtiyarlık
sigortalan gibi konuları kapsar.
Bu
hizmetler yoluyla gelir d a ğ ı lımını
etkilemeye yönelik önlem ve işlemlerde
merkezi yönetim etkindir.
Sosyal yardım hizmetlerinin faydası, her
zaman uluslararası sınırlara ulaşmaktad ır.
Yerel
yönetimler,
ailesi
bulunmayan
çocuklan n bakımı gibi hizmetleri sınırlı
ölçülerde de olsa yerine getirirler.
Bu

sağladığı

B)
8.

Uygulanan maliye politika s ı veya yönetim
anlayışı nedeniyle merkezi yönetimin giderek
daha fazla hizmeti ve geliri kendi s inde
topl a m as ının

merkezile~me

doğurması aşağıdakilerden

c)

eğilimini

O)

hangisine neden

olur?
E)
Yerel yönetimler arasında görev ve kaynak
bölüşümünü gerektirmeSine
B) Merkezi yönetimin baskılannı önleyebilecek
önlemlerin alınmasına
cl Yerel yönetimlerin özerkliğin i artırabilecek
te dbirlerin alınmasına
O) Kaynak
yaratma
ve
hukuksal
düzenlemelerin sonucu oluşan eşitsizliklerin
giderilmesine
yönetimerin
fonksiyonlannda
E) Yerel
azalmalar yaratmasına

A)

12. O ı çek
ekonomi
tanımı
hangisinde verilmiştir ?
A)
9.

Aynı

düzeydeki
yönetim
birim
v eya
kademeleri
aras ındaki
ilişkiyi
a ş ağıdakilerden hangisi ifade etmektedir?

B)

c)
A) Direkt mali ilişkiler
B) Yerel mali ilişkiler
C) Yatay mali ilişkiler
D) Dikey mali ilişkiler
E) Çapraz mali ilişkiler

A

D)
E)

11

a ş ağıdakilerden

Mal veya hizmetin üretim miktarı, alanı ve
maliyetinin optimal bileşimidir.
Bir mal veya hizmetin üretiminin üçüncü
kişiler için yarattığı olumlu etkilerdir.
Mal ve hizmetlerin yerel halka en yak ın
birimce üretilmesidir.
Mal ve hizmetin üretilmesinin yaratacağ ı
fayda ve maliyetin yayılma alanıdır.
Kaynaklann yönetim birimleri arasında belli
ölçütlere göre dağı tım ıd ı r.
Izleyen sayfaya geçiniz.

A

2010 BS 3401 .A

13. i.
II.
iii.

Su

16. Dcretlerde, serbest meslek gelirlerinde ve
sonraki yıllara devredilen taahhüt işlerinde
ödemeler sırasında bu ödemelerin belirli bir
kısmının
ödemeyi yapanlarca tutulduktan
sonra
kişiler
adına
vergi
dairesine
yatırılmasına ne ad verilir?

Doğalgaz
Şehiriçi ulaşım

Yukarıdaki
hizmetlerden hangileri yerel
yönetimler açısından bakıldıgında bölünebilir
niteliktedir ve fiyatlandırılması mümkündür?

Al Kaynakta kesme yöntemi
BlOktruva vergisi
cı Vergi payı
OL Fayda ilkesi
El Harcamalara katılma payı

Yalnız

i
Yalnız iii
cı i ve ii
ol ii ve iii
El 1.11 ve II I

Al
Bl

17. i.

olunan ev. bina gibi emlakın
veya kiralanmasından elde
edilecek kazanç üzerinden ödenen gelir
vergisidir.
Yerel yöne timlerin
saQlık
ve
asayiş
konulannda getirdiği düzene ve yasaklara
karşı
gelinmesi nedeniyle k işilere ve
kurumlara , verilen diğer çezalar yanında
ve rdiği
para cezalanndan elde edilen
gelirlerdir.
Yerel vergilerin veya diğer yükümlülüklerin
usulüne uygun ve zamanı n da ödenmemesi
nedeniyle konulan bir tür vergi cezası
niteliğinde ödemelerdir.
Sahip

satışından

14. Hisse esası yöntemi ile ilgili olarak
ifadelerden hangisi yanlıstır?

aşagıdaki

ii .

Al

Hisse

esasına

göre vergiler, elde eltigi geliri
diğer yönetimler1e paylaşan tek bir yönetim
tarafından yönetilir.
Bl Farldı yönetim kademeleri arasında vergi
kaynaklannın önceden belirli ölçütlere göre
dağ ıl ımına
çözüm getiren yöntemlerden
biridir.
cı Hisse esası genellikle verginin tahsil edildiği
yer esasına göre ve O yerdeki yönetim
yaranna olacak şekilde gerçekleşebilir.
OL Hisse esası çoğu zaman vergi toplamada
etkin olmayan birimin. bazı hizmetlerin
görülmeSinde etkin olabileceği düşüncesine

iii.

Para

dayanır.

El

Hisse

esası

toplanması .

yönteminde
çoğun l ukla merkezi

verginin
yönetim

tarafından yapılmaktadır.

15.

cezalarının

yukarıdakilerden

Al
Bl

Yalnız

cı

i ve ii
ii ve iii
I. ii ve II I

OL
El

Ya l nız

temeli yerel yönetimlerde
hangilerine dayanmaktadır?

i
ii

18. Temelde üç kaderneye ayrılan Fransa'daki
yerel
yönetim
birimleri aşagıdakilerden
hangisinde birlikte verilmiştir?

Aynı fonksiyonların yerine getirilmesi için
gerekli mali kapasitelerin yerel yönetimler
ara s ında
farklılık
göstermesiyle
aşagıdakilerden hangisi ortaya çıkmaktadır?

Al
Al
Bl
CL
OL
El

A

Belediyeler, Özel konumdaki yönetimler,
ilçaler
Bl Belediyeler, iller, bölgeler
CL Belediyeler. bÖlgeler. ilçaler
Dl Özel yönetimler, iller, bucaklar
El Özel konumdaki yönetimler, bucaklar, ilçaler

Dışsallıklann azalması

işlevsellik
Koşullu bağışlar
Dikeyeşitlik

Yatay dengesizlik
12

Izleyen sayfaya geçiniz.
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22. i.

19. Fransa'da yerel y ö netimlerin borç lanmalarına
ilişkin
a ş agıdaki
ifadele rde n
hangisi

olması

ya n l ıstır?

II .
Al

Borç anlaşmasında saptanan faız oranı hıç
bir şekilde yasal faız oranının üstüne

cı

Ilgili bakanlıgın onayı olmadan borç
alamazlar.
Yatırım bölümünde yer alan borçlar, içerik
olarak.
yatınm
harcamalanna
yöne lik

El

Ülkelerin seçilmiş temsilcilerinin söz sahibi
yönelik eleştirilerin olmas ı

yapılmasına

Yukarıdakilerden

çerçevesinde ,

olmalıd ı r.

OL

AB kamuoyunda Birliğin "başın ı alarak
gittigi" ve " h alkı ihmal ettigi" izlenim ve
endişesinin doğmasıyla bağlan tılı olması

iii.

çıkmamalıdır.

Bl

AB mevzuatının dörtte üçünün yerel ve
bölgesel düzeydeki uygulamalarla ilgili

oluşturulma sı nda

Yerel yönetimler herhangi bir kredi kuruluşu
ile ve herhangi bir para birimi üzerinden
sözleşme yapabilirler.
Borçlar hiç bir durumda ve koşu lda eski
borçlan n geri ödenmesinde kullanılamaz.

hangileri AB örgütlenmesi
Bölgeler
Komitesi'nin
etkili olan.illit kaygılardır ?

Al Yalnız ii
Bl Yalnız iii
c) i ve ii
OL ii ve iii
El I. ii ve II I

23. Yerel yöneticilerin ve kurumların kendi yetki
Ve sor umlul ukla n ile ye rel halkın çıkarları
doğrultusunda
düze nleme
ve
y ö netme
hakkına sahip olma s ına ne ad verilir?
20. Fe dera l s isteme sa hip dev letlerde yerel
yönetimlerin ortak özelliği a şağıdakilerden
hangisidir?
Al

Federe sistemdeki yasal
yetkilera sahip olması
Tüzel kişiliğe ve yönetsel

Al Yerinden yönetim
Bl Özerk yerel yönetim
c) Meskun saha merkezi
OL iltihak
El iı özel idaresi

düzenlemelerle

aynı

Bl

özerkliğe

sahip

olmaması
cı

OL
El

Yerel yönetim birimlerinin üçlü bir idari
kademe düzeni içinde b u l u nması
Federal
devletin
değil
fakat
federe
devletlerin birer birimi olması
Hizmet sunmak için her türlü hak ve
yetkilerinin bulunması

24. Intizamı

aşağıdakilerden

Al
Bl
c)
OL
El

21.

Komi s yonu'nun
hangisinde

.i.l.h.

önerileri
belediye

kurulmuştur?

Eyüp
Üsküdar ve Eminönü
Kadıköy

Beşiktaş
B eyoğlu ve

Galata

25. Istanbul'daki

bel ediye
daire lerinin
v e y e rl e rine 9 adet belediye
şubel e rinin kurulması 1912 yılında ç ıkarılan
hangi kanun ile gerçekle ş mi ş tir?

Aş ağıdakilerden

hangisi özel amaçlı ilçe
y ö netim
birimlerinden
biri
ola n
okul
yönetimlerinin sahip oldukları yetkilerden biri
degildir?

kaldırılması

Dersaadel Belediyesi Hakkında
Kanun
Bl Dersaadel Belediye Kanunu
CL Gülhane Hall-ı Hümayunu
Dl Tanzimat Fennanı
El Islahat Fennanı

Al

Al Okul müdürü ve personelini atamak
BlOkulun güvenliğini sağlamak
CL Okul çevresinin vergi limitlerini belirlemek
Dl Yıllık bütçe hazırlamak
El Tahvil çıkamıak

A

Şehir

doğrultusunda ıstanbul 'da fiilen
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Geçici

Izleyen sayfay a geçiniz.
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26. Iç me ve kullanma s uyu havza ları ile sit ve
diğer koruma alan l a r ında ve mesk un sahas ı
kurulu bir belediyenin kaç km'den daha yakın
olan
yerleşim
ye rıerinde
belediye
kurulamaz?

29. Aşağıdakilerden

hangis i
görev ve yetkilerinden biri

Al

8

OL 6

El 5

belediye

tara fın dan

havale edilen konularda
bildirmek
Bl Kanunlarda öngörülen cezalan vermek
c) Vergi , resim ve harçlar dışın da kalan ve
10000
Tl'ye
kadar
olan
miktan
uyuşmazlı k lan a n laşma ile çözmek
OL Belediye sınırlan dışındaki umuma açık
yerlerin
açılış
ve kapan ı ş saatlerini
belirlemek
E) Öngörülmeyen giderler ö deneğini n harcama
yerlerini belirlemek

Bl 9

27. Büyükşehir

encümeninin

görüş

Al 10
cı

Vali

il

değildir?

sınırları

iç inde ilçe
ve buyükşehir ilçe
belediyeleriyle aynı yetki,
imtiyaz ve
sorumluluk lara
sahip
belediye
aşağ ı dakilerden hangisidir?
kurulmaksızı n oluşturu l a n

30. Yerel topluluk üyelerinin yerel yönetimden

herhangi bir şika yetler i olduğunda , konuyu
inceleyip değerlendirecek başvuru makamı
aşağıdakilerden hangi sidir?

Al

Belediyenin
yetkilerine
sahip
hizmet
konisyonu
Bl Ilçe Belediyeleri
c) Ilk Kademe Belediyesi
OL Olağan Belediyeler
El Büyükşehir Belediyesi Sınırlan Içindeki Ilçe
Belediyeleri

Al

Vali
Bl Encümen
c) Iı meclisi
OL I ı özel idare görevlisi
E) Yerelombudsma n

28.
Sağlık ve sosyal
yardımla ~gili

Bayındırlılda ilgiıi

Tarım vıı
lliIyvarıcllıkla

göıııvIM

QCııılVler

20
görev

ile iIa~i
Sosyal
y::ım
la i~

ilgili

QÖfevlıır

YOL ve

8

in~aaı la

görev

iIg~i

7
görev

Go""

X

Y

2

ıarımla ilg~j

....

'~
ve ormanla

7
gÖf8V

ilqi~

Tabloda bir

kı smı

görülen Köy Kanunu' nun
kanun ve yönetmeliklerle köye
veri len görevler ve isteğa bağlı görevlerin
işlevleri itibarıyla sın ıflandırılması halinde X.
Y ve Z yerine aşağıdakilerden hang is i
dışında çeşitli

yaz ı lmalıdır?

A

14

Izleyen sayfaya geçiniz.

