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1. Aşağıdakilerden hangisi yasama organı 
tarafından yapılan denetimdir? 

Al Idari denetim 
Bl Siyasal denetim 
c) Performans denetimi 
D) Hiyerarşik denetim 
El Yargı denetimi 

2. Yapılan işlerin toplum yararını ve ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik olup olmadığı kıstası 

gözönüne alınarak yapılan denetime ne ad 
verilir? 

Al Siyasal denetim 
Bl Yerindenlik denetimi 
c) Hukukilik denetimi 
D) Iç denetimi 
El Yargı denetimi 

3. i. Fonlann ve kaynakların kullanımında 

yasalara ve kurallara uymak 
ii Fonların ve kaynaklann gereksiz, verimsiz 

ve .5avurgan kullanılmasından kaçınmak 
iii. Amaçlara ulaşmak için gerekli önlemleri 

almak 

Yukarıdakilerden hangileri 
denetimi kapsamında yerel 
soruml uluklarında ndır? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız ii 
c) i ve ii 
OL ii ve III 
El I, ii ve III 

performans 
görevlilerin 

4. Yerel yönetimlerin ilk kez ortaya çıkışlannın ilk 
ömekleri Antik Yunan 'da her kent-devletin idari 
özerkliğe sahip belediyelere bölünmüş 

olmasında görü lmektedir. 

Bu açıklamaya göre verilebilecek tipik örnek 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Topluluk 
Bl ilçe 
c) Köy 
Dl Yerieşke 

El Mezra 
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5. Idari yerinden yönetim anlayışına ilişkin 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlısbr? 

Al Yerel yönetimler, kavram olarak idari 
yönetim biçiminden kaynaklanmaktadır. 

Bl Uygulama alanı itibariyle idari yerinden 
yönetim iki kısımda konu edilmektedir. 

c) Yerel yönetimlerin varoluş nedeni, hukuksal 
yaklaşıma göre idari yerinden yönetimin bir 
sonucudur. 

OL Bu yönetim anlayışına state ve landıler 

ömek verilebilir. 
El Yasama ve yargı yetkileri merkezi yönetime 

aittir. 

6. i. 
ii. 
III. 

Adil gelir dagılımının gerçekleştirilmesi 
Iktisadi istikrann ve dengenin oluşturulması 
iktısadı ka lkınmanın ve büyümenin 
saglanması 

Yukarıdakilerden hangileri iktisadi refahı 
gerçekleştirmek yönünden kamu 
ekonomisinin görevleridir? 

Al Yalnız II 
Bl Yalnız III 
c) i ve ii 
OL ii ve III 
El ı. ii ve III 

7. Merkezi yönetim ve yerel yönetimler 
üstlenmiş oldukları kamu hizmetleri için 
gerekli olan gelirleri hangi kaynaktan 
sağlamak zorundadır? 

Al Yurtdışı kaynaklar 
Bl Milli gelir 
CL Harçlar 
OL Vergiler 
El Merkez bankası 

8. Aşağıdakilerden hangisi 
birimlerinin birbirlerinden 
niteliklerden biri değildir? 

Al Doğal kaynaklan 
Bl Kültürel özellikleri 
CL Vergi potansiyeli 
Dl Nüfusu 
El Beşeri sermayesi 

yerel 
farklı 

yönetim 
oldukları 

izleyen sayfaya geçiniz, 

ferhat
http://acikogretimx.com
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9, Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartı'nın 4, maddesine 
göre öngörülen amaçlardan biri değildir? 

Al Hizmetin sosyal açıdan etkisinin izlenmesi 
Bl Hizmetin yerel halkın çogunluguna yakın 

olması 
cı Hizmetin tüketiciye yakın olması 
Dl Hizmet talebinin yakından izlenebilmesi 
El Hizmetin halka en yakın birim tarafından 

üretilmesi 

10. Ölçek ekonomileri ile ilgili olarak aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanhıtır? 

Al Toplam üretim ve toplam maliyeııer artarken, 
ilave birim maliyet ve kişi başına hizmet 
maliyetleri düşmelidir. 

Bl Bu ekonomilerin var olması . optimal görev 
ve yetki alanının saptanmasında gözönüne 
alınması gerekli bir unsurdur. 

cı Hizmet üretiminin azalan maliyeııer koşuluna 
göre yapıldığı durumda . hizmet arzında 

ortalama birim maliyetleri düşer. 

Dl Bu ekonomide her zaman tüketilen mal 
veya hizmetin yerel birimin sın ırlannı aşan 

zararlan olur. 
El Eğer büyük ölçekli üretime uygun bir mal 

veya hizmet var ise, doğal tekelortaya 
çıkar. 

11 . Aşağıdakilerden hangisi 
derecedeki kamusal 
değildir? 

Al Yangın koruma 
Bl Sağlık kontrolleri 
CL Zabıta 

bölünmezliği 

hizmetlerden 

Dl imar planlannın düzenlenmesi 
El Kanalizasyon hizmetleri 

yerel 
biri 

12. Merkezi yönetimin genellikle kendi saptadığı 
vergi oranlanna, yerel yönetimler için ilave 
bir vergi oranı eklenmesiyle, onlar lehine 
vergi tahsil ebne yöntemine ne ad verilir? 

Al Hisse esası 
Bl Çifte vergileme 
CL Harç 
Dl Toplayıp paylaştırma 
El Munzam kesir 
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13. i. 
ii. 
III. 
LV 

Dikey eşiııik 
Yatayeşitlik 

istikrar 
Dışsalllğın azaltılması 

A 

Yukarıdakilerden hangileri yönetimlerarası 

mali yardım .... bağış sisteminin 
oluşturulmasında 
amaçlardır? 

Al i ve ii 
Bl livelV 
cı ı. ii ve 1111 
OL I. ii ve LV 
El 1. 1I . lIlveIV 

hedeflenen basıtea 

14. Bölgelerarası dışsallığı fazla olan projelerin 
merkezi yönetim için çok gerekli olmasına 
karşın yerel yönetimlerin bu tür projelere 
girmemeleri örneği aşağıdakilerden hangisi 
için verilebilir? 

Al Özel amaçlı bagışlam başvurulması 
Bl Yönetim birimleri arasındaki dışsallıklann 

azaltılması 
cı Qptimize etme 
OL Yatayeşitliğin sağlanması 

El Dikeyeşitliğin sağlanması 

15. i. 
ii. 

Yerel yönetimlere mali özerklik verilmesi 
Yerel yönetimlerde artan hizmet ihtiyacını 

karşılamaya yönelik esnek gelir yapısı 

sağlaması 

iii. Verginin toplanmasında etkinlik sağlanması 

Bir çok ülkede belirli sınırlar içinde kalmak 
üzere yerel yönetimlere, vergi tabanında 

kayıplara yol açmayacak düzeyde vergi 
orıınını belirleme ve orıın farklılaştırması 
yapma yetkisi verilmesi yukarıdakilerden 

hangilerini saglamaktadır? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız ii 
cı i ve ii 
OL ii ve iii 
El ı. ii ve iii 

16. I şyeri vergisi adı da alan, ticaret ve serbest 
meslek sahiplerinin yükümlü olduğu vergi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Satı~ vergisi 
Bl Deger artış vergisi 
CL Emlak vergisi 
OL Meslek vergisi 
El Oldruva vergisi 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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17, Aşağıdakilerden hangisi borçlanma 
konusunda yerel yönetimlere getirilen 
sınırlamalar arasında ili almaz? 

Al Borçlanılan miktann yerel gelirle rin belirli bir 
yüzdesini aşmaması 

B) Borçlanmanın gelecek kuşaklann 

yararlanacağı hizmetlere yöneltilmesi 
c) Borçlanmanın yurtdışı kaynaklardan 

yap ı lması 

D) Borçlanma gelirlerinin belirli hizmetlerin 
finansmanında kullanılması 

E) Borç ödemelerinin yeni borçlanma ile 
finanse edilmemesi 

18. ı. 

" 
Tarihsel gelişim sürecinin özellikleri 
Organlann oluşturulmasındaki demokratik 
yöntemler 

ııı. Sahip olduklan yetkiler 

1980'lerden sonra, Fransa 'da 
biriminin gucunun artırılma 

yukarıdakilerden hangileridir? 

Al Yalnız i 
B) Yalnız iii 
cı i ve ii 
D) ii ve iii 
E) i , ii ve iii 

il yönetim 
nedenleri 

19. Fransa'da bölgeler ile ilgili olarak aşağıdaki 
iladelerden hangisi yanlıştır? 

Al Bölge yönetim birimlerinin idari yapısı il 
yönetiminin yapısına benzer. 

B) Kurulu~u tümüyle iktisadi nedenlere 
dayanmaktadır. 

cı Kuruluşu 1960'larda olmuştur. 
D) BÖlge valisini yerel halk seçer. 
E) Yerel yönetim statüsü içinde 

örgütlendirilmiştir. 

20. ABD'de ilk yerel yönetimler kaçıncı yüzyılda 
ortaya çıkml1br1 

Al 14. 
GL 15. 
CL 16. 
Dl 17. 
El 18. 

A 12 

A 
21. ABO'de yerel yönetimlerin mali yapısı 

kapsamında yerel gelirler içinde !.!!. önemlisi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Emlak vergisi 
Bl Yerel işletme vergisi 
cı Motorlu taşıtlar vergisi 
OL Satış vergileri 
El Değerlenme vergileri 

22. Avrupa ıçın bır anayasa oluşturan anlaşmaya 
göre Avrupa Parlamentosu , Avrupa Konseyi 
ve Avrupa Komisyonu, anayasanın uygun 
gördüğü hallerde veya tüm konularda 
aşağıdakilerden hangisine danışır? 

Al Ekonomik ve sosyal komite 
Bl Ekonomi işbirliği ve kalkınma örgülü 
cı Bölgeler komitesi 
OL Merkezi yönetime 
El AB 'ye tam üye ülkelere 

23. Aşağıdakilerden hangisi AB'de hizmetlerin 
finansmanı politikasındaki temel öğelerden 

biri değildir? 

Al Merkezi yönetim mali bağış ve yardımlan 
Bl Emisyon 
cı Kullanıcı bedelleri ve ücreııer 
OL Denkleştinne fonlan 
El Bölgesel ve yerel vergileme 

24. A~ağıdakilerden hangisi Osmanlı 
Imparatorluğu 1854 öncesi döneminde, 
sadece yerel hizmetleri görmekle yükümlü 
bir birim olmamasının nedenlerinden biri 
değildir? 

Al Vakıf düzeni 
Bl Maliyesi 
cı Kadııık kurumu 
OL Osmanlı imparatorluğu 'nun kendine özgü 

idari yapısının olmaması 
El Toprak rejimi 

25. Osmanlı döneminde vilayet düzeninin 
oluşturulması açısından .il.!!. düzenlemeye 
ilişkin bilgi aşağıdakilerden hangisinde 
verilmiştir? 

Al 1912 'de çıkarılan Dersaadet Belediyesi 
Hakkında Geçici Kanun'la 

Bl 1855'de Padişahın yazılı izni ile 
CL 1856 'da Islahat Fermanı 'n da 

OL 1864 tarihli Teşkili Vilayet Nizamnamesi ile 
El 1839 tarihli Gülhane HaU- ı Hümayunu'nda 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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26. Yere[ yönetim birimleri arasında , halka !ll 
yakın olan aşağıdaki[erekın hangisidir? 

Al Be[ediye[er 
Bl Muhtarlık 
cı Emniyet teşki[atı 
OL Mü[ki amir 
El ihtiyar heyeti 

27_ 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları 

Içeris inde Ilçe Kurulmas ı ve Bazı Kanunlarda 
Değiş iklik Yapılmas ı Hakkındaki Kanun ile !.ll 
fazla ilçe kurulan kent aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al istanbul 
Bl Bursa 
cı Anta[ya 
Dl izmir 
El Eskişehir 

Her ikisinin de başının vali o[ması 28_ i. 

" I-ler ikisinin de faaliyet alanlannın , i[ sınırlan 
içinde kalan bölge olarak .saptanması 

iii. Her ikisinin de ekonomik şart[annın 

benzerlik göstermesi 

Yukarıdakilerden hangileri ilin genel idares i 
ile özel idaresinin ortak yönleridir? 

Al Ya[nız ii 
Bl Ya[nız ii [ 
CL [ve ii 
OL ii ve ii[ 
El [, ii ve ii[ 

29_ Aşağıdakilerden hangis i köy muhtarının 
görevlerinekın biri değildir? 

Al Salgın ve bu[aşıcı hastalık[a n 15 günde bir 
hükümete haber vermek 

Bl Asker toplamak , bakaya ve kaçaklan 
hükümete haber vermek 

CL Köy civannda eşkiya görürse hükümete 
haber vermek 

OL Hükümet tarafından bildirilecek nizam[an 
köy içinde ilan etmek 

El Hekim o[mayan[ann hastalara 

A 
yapmasını men etmek ve hükümete 
vermek 

ilaç 
haber 

13 

A 
lO. Yurtta şların , seçilmiş kamu yetkililerinin, 

görev süreleri dolmadan görevlerine son 
verebilmeleri hakkına sahip olmaları, yerel 
demokras inin geliştirilmesinde izl enen 
aşağıdaki yollardan hangis i ile ifade 
edilebilir? 

Al Halk toplantılan 
Bl Geri çağ ııma 

cı Sorun çözme 
OL Proje demokrasisi 
El Ombudsman 

izleyen sayfaya geçini z. 


