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1. Kendi içlerinde belli bir özerkliği koruyarak 
iki ya da daha fazla devletin aynı merkezi 
iktidara tabi olmak suretiyle oluşturduğu 

devlet topluluğuna ne ad verilir? 

Al flAetropol 
Bl Federal sistem 
c) Megapolis 
OL Üniter sıstem 
El Komün 

2. Aşağıdakilınden hangisi umter devlet 

3. 

sisteminde merkezi yönetimin gözetimi 
altındaki kentsel yönetimler arasında :ur: 
almaz? 

Al Belediyeler 
Bl Yerel yönetim bankalan 
c) ilıdaresı 
OL Büyükşehir belediyeleri 
El Köyler 

i. Yerel hizmetlerin idarenin 
çerçevesinde yürütülmesi 

bütünlüğü 

" K,,,,, görev '" hizmetlerinde birliğin 
sağlanması 

iii. K,,,,, yararının gözetilmesi ve yerel 
ihtiyaçlarının karşılanması 

Yukarıdakilerden hangileri yerel yönetimlerin 
hem kendi iç denetim süreci hem de kendileri 
dışındaki organlar tarafından denetlenmesi 
zorunluluğunun nedenlerindendir? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız ii 
c) i ve ii 
Dl ii ve iii 
El i , ii ve iii 

4. Performans denetimi konusu içinde, kamusal 
faaliyet ve uygulamaların eleştirel yaklaşımla 
ele alınması ve hem piyasa hem de kamu 
kesiminde yetersizlikler olması sonucunda 
aşağıdakilerden hangisi üçüncü bir öğa 

olarak ortaya çıkmışbr? 

Al Kamusal başanslZııklarteorisi 
Bl Yerel yönetimler 
CL Kamu iktisadi t e~ebbüsleri 
Dl Piyasa başansızlıklan teorisi 
El Gönüllü sektÖr 
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5. Sanayileşmeye ve ekonomik gelişmeye bağlı 
olarak kent sayısının artması ve toplum 
yapısında artan oranda örgütlenme, işbölümü 
ve uzmanlaşma yaratan, insan ilişkilerinde 

kentlere özgü değişikliklere yol açan nüfus 
birikim sürecine ne ad verilir? 

Al Kentleşme 
Bl Özel bölgeler oluşturma 
c) Büyükşehi r belediye oluşumu 
OL Komünlerin ortaya çıkması 
El Metropollerin doğuşu 

6. Aşağıdakilerelen hangisi yerel yönetim 
birimlerinin günümüzde sahip olmaları 

zorunlu önkoşul olan niteliklerinelen biri 
değildir? 

Al Karar1a n nın merkezi yönetimin onayına tabi 
olması 

Bl Yerel nitelikteki mal ve hizmetlerin üretilmesi 
için ayrı bir mal var1lğına sahip olması 

c) Kendi bütçelerini yapma yelkisinin olması 
OL Seçimle işbaşına gelerılerden oluşan karar 

organlarına sahip olması 
El Merkezi yönelimden ayrı bir lüzel kişiliğe 

sahip olması 

7. A~ağıdakilerden hangisi yerel yonetimlerin 
toplumun bireylerine ve kurumlarına merkezi 
yönetimden ayrı olarak mal v. hizmet 
sunmasının nedenlerini açıklayan 

yaklaşımlar arasında sayılamaz? 

Al Siyasal 
Bl Hukuksal 
c) Tarihsel ve sosyolojik 
OL Ekonomik 
El Psikoloj k 

8. Yerel yönetimlerin tarihsel gelişme 
sürecinde, yumuşablmış merkeziyetçi 
sistemi benimseyen ülkelere aşağıdakilerden 
hangisi örnek verilebilir? 

Al iskandinav ülkeleri 
Bl Fransa 
CL ABD 
OL Almanya 
El ispanya 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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9, Kamu ekonomisinde üretilecek 
hizmetlerin miktar V6 

aşağıdakilerden hangisi belirler? 

Al Siyasal talep 
Bl Piyasa talebi 
cı işlem amaçlı para talebi 

mal ve 
bileşimini 

OL Spekülasyon amacıyla para talebi 
El ihtiyat amacıyla para talebi 

10. Kamusal malların temel 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Yeterlilik 
Bl Sunulabilirlik 
CL Bölünmezlik 
OL Etkinlik 
El Tercih edilebilirlik 

11 . AşaQıdakllerden hangisi 
yönetimlerarası mali ilişkiler ile 
olarak kullanılamaz? 

Al Mali uyuşum 
Bl Mali federalizm 
CL Mali denkleştillTl8 
OL tı.Aali fayda 
El Mali tevzin 

niteliği 

literatürde 
eşanlamll 

12. Bir yıllık toplumsal üretimde, üretim araçları 
için harcananların düşulmesinden sonra 
kalan bölüme ne ad verilir? 

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

13. 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 hangileri net mali fayda 
farklıla§ması ve bölgelerarası göçlerin 
ardında yatan öğelerdir? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız iii 
cı i ve ii 
Dl ii ve iii 
El i , ii ve iii 
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14. Aşağıdakilerden hangisi 

yönetimlerin etkin olarak 
merkezi 

yönetebildiği 

vergilerden biri değildir? 

Al Gelir vergisi 
Bl Harcama vergisi 
cı Kurumlar vergisi 
OL Emlak vergisi 
El Gümrük vergisi 

15. Merkezi yonetimin, 
üzerindeki yetkisi 
hangisidir? 

yerel yönetimler 
aşağıdakilınden 

Al idari ve mali vesayet ve denetim 
Bl Alt ve üst düzeydeki birimler arasındaki mali 

ilişki 

cı Alt kademedeki yönetim birimlerine kıyasla 
daha fazla kaynak oluşturabilme 

OL Farklılıklara eşit muamele 
El Kaynak paylaşımı 

16. i. 
ii. 
iii. 

Hizmetin kapsamı ve niteliği 
Sorumuluklann paylaşımı 
Etkinlik ve ekonomik zorunluluk 

Yukarıdakilerden hangileri daha önce belli bir 
kamu biriminin ürettiği bir mal veya hizmetin 
bir üst düzeydeki birim tarafından 

üretilmesine karar verilirken geçerli 
olabilecek nedenlerdir? 

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

17. Iç ve dış güvenlik hizmetinin aşağıdakilerden 
hangisi tarafından yerine getirilmesi 
gereklidir? 

Al Yerel yönetim ve yerel halk birlikte 
Gl Merkezi yönetim tarafından 
cı Yerel halk tarafından 

OL Merkezi ve yerel yönetim birlikte 
El Yerel yönetim tarafından 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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18. Aşağıdakilerden hangisi 20 . yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren hemen her yerde bazı 

hizmetlerin giderek merkezileşmesinde 

önemli roloynayan etkenlerden biri değildir? 

A) Teknolofldeki gelişmeler 
Bl Gelirleıin mer1<ezileşmesi 

c) Fayda ve maliyet dışsallıklannın ağır 

basması 
Dl Göçler 
El Ulaştımıadaki gelişmeler 

19. Çevrenin korunması hizmetleri ile ilgili olarak 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? 

Al Bu hizmetlerin, bireylere doğrudan 
saQladlQI maddi yararlar nedeniyle faydası 
bölünebilen bir özelliQi vardır. 

Bl Kırsal alanlardan kentsel alanlara göç 
olgusu çevre sorunlannı da beraberinde 
getirmektedir. 

c) Çevre kirlenmesi sorununun sosyal refahı 

etkilemesi yanında gelir dağılımı ile ilgili bir 
boyutu da bulunmaktadır. 

Dl Çevre konusunda yerel yönetimlere de 
önemli görevler düşmektedir. 

El Çevre kirlenmesine yol açan üretici birimlere 
bunlan önleyecek yasal yükümlülükler 
getirmek yerel yönetimlere düşmektedir. 

20. i. Yerel yönetimlerin sunduğu temel kamusal 
hizmetler grubuna giren ve fakat 
bölünmezliği yerel derecede olan görevler 

ii Yan-kamusal ve özel hizmetler niteliğinde 
olanlar 

iii. Elki alanı belli bir yerel birimin veya 
bölgenin dışına yayılan imar ve bayındırlık 
faaliyetleri 

Doğrudan ve sadece yerel yönetimlerin 
gördükleri , özellikle yerel halkın yararlandığı 
günlük hizmetlerin gruplandırılmas ı halinde 
bu gruba yukarıdakilerden hangileri dahil 
edilmelidir? 

Al Yalnı z i 
GL Yalnız iii 
c) i ve ii 
Dl ii ve iii 
El i , ii ve iii 
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A 
21. Bir merkezi yönetimin veya örgütün yerel 

yönetimlere yönelik zayıf ve yetersiz vergi, 
bağıŞ veya transfer politikas ı uygulamasının 

bashca nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Milli gelirin düşük olması 
B) Ürelim araçları için harcamaların yüksek 

olması 
c) Enflasyonun yüksek olması 
D) Gelir bölüşümünde eşitsizlik olması 
El Safi milli hasılanın yüksek olması 

22. i. 
ii . 

ii i. 

Devlet yapısındaki far1<lılıklar 
Vergi yapısının toplum 
uydurulabilmesi 
idaıi etkinliğin sağlanması 

lercihlerine 

Yukarıdakııerden hangııerl gelir bölOşOmüne 
ilişkin etkenlerdir? 

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

23. Tahsil edilen verginin toplamı üzerinden pay 
verilmesine ne ad verilir? 

Al Ek oran 
Bl Qptimim etme 
c) Dikeyeşitlik 
OL Toplayıp paylaştınna 
El Hisse esası 

24. Aşağıdakilerden hangisi yönetimlerarası mali 
sistemin ana unsurlarından biri değildir? 

Al Harcamalar 
Bl Gelirler 
CL Borçlanma 
OL Vergiler 
El Yönetimleraraısı transferler 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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25. i. Mali yardım ve bağış yapılması 
ii Yerel yönetimlerin kaynak yaratma 

kapasitelerinin artı n ıması 

iii. Yerel yönetimlerin harcama 
sorumlu luklannın azaltılması 

Yukarıdakilerden hangileri 
dengesizliklerin çözümü için 
yollardır? 

A} Yalnız i 
B} Yalnız II 
c) i ve ii 
D} ii ve iii 
E} i , ii ve iii 

dikey 
izlenecek 

26_ Aşağıdakilerden hangis i yerel yönetimler 
açısından uygun gelir kaynaklarından biri 
değild - r? 

A} Tüketim vergileri 
B} Satış vergileri 
c) Gelir vergileri 
D} Genel tüketim vergileri 
E} Emlak vergisi 

27_ i. 

" iii. 
LV 

Vergiden kaçınma 
Denetim 
Kaynakta kesilememesi 
Verginin yönetim harcamalannın yüksekliği 

Yukarıdakilerden hangileri oktruva vergis inin 
hemen hemen tüm ülkelerde terk edilme 
nedenleridir? 

A} i ve ii 
B} ii ve LV 
CL i , ii ve LV 
D} ii , III ve LV 
E} I, ii , ii i ve LV 

28_ Emlak vergıs ının yerel yönetim gelirleri 
içinde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, 
önemli gelir kaynağı niteliğini 
kazanamamasının nedeni aşağıdakilerden 

hangis idir? 

A} Vergi tabanında kayıplara neden olması 
B} Bu verginin temel gelir kaynağı olarak 

güçlendirilememesi 
c) Verginin yönetiminin karmaşık ve maliyetli 

olması 

Dl Yerel bir finansman kaynağı niteliği 

taşımaması 

El Vergi değerlemelerinin sık güncellenmesi 

A 13 

A 
29, Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin 

motorlu taşıtlar vergisi uygulamasını veya 
gelirini pay laşmasını gerektiren nedenlerden 
biri değildir? 

A} Araç sayısının artması ile kent içi yol yapım , 

bakım , trafik düzenleme maliyetlerinin 
artması 

B) Araç sayısındaki artışın hava ve gürültü 
kirliliği gibi dışsallıklara neden olması 

c) Araç sayısındaki artışın özellikle kentsel 
alanlarda trafik slkışlkllQına neden olması 

O) Bu verginin fayda ilkesi özelliği taşımaması 
E) Yerel yönetimlerin kamu ulaş ımına öncelik 

vermesinin gerekli ha le gelmesi 

30. Fransa'da , bölgelerin 1960'Iarda gerçekleşen 
kuruluşu , tümüyle aşağıdaki nedenlerden 
hangis ine dayanmaktadır? 

Ai Çevresel 
Bi iktisadi 
cı Hukuksal 
Di idan 
Ei Siyasal 

izleyen sayfaya geçiniz. 


