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DiKKAT! 
Bu dersi n kapsamına giren bazı konularda, 
ders kitabınızın basıma hazırlanmasından 
sonra değişiklik yapılmış olabi lir. Bunun la 
birlikte, testteki soruları, ders kitabınızda 
verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir 
sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle 
değişmiş olsa bile, kitaptaki bi 19iye göre 
do-ru olan cevabı i aretle iniz. 

1. i. 
ii. 
iii. 

Hizmet üreten birim açısından 
Hizmetin özelliği açısından 
Finansman açısından 

Ülkenin siyasal ve yönetsel yapısının federal 
ve üniter olması yukarıdaki farklılıklardan 

hangilerini ortaya çıkarmaktadır? 

A) Yalnız i 
B) Yalnız II 
C) i ve II 
D) II ve III 
E) I, II ve III 

2. Aşağıdakilerden hangisi yönetimlerarası mali 
ilişkilerin literatürdeki tanımlamalarından biri 
değildir? 

A) Mali denetim 
B) Mali tevzin 
C) Mali uyuşum 
D) Mali denkleştirme 
E) Mali federalizm 

3. i. 
ii. 
iii. 

Tabipler odası 
Ticaret odası 
Baro 

Hizmet yerinden yönetiminde teknik 
nedenlerle bir hizmetin daha etkin 
görülebilmesi için hizmet alanı ile sınırlı 

olarak özerklik tanınan kuruluşlara örnek 
olarak yukarıdakilerden hangileri tam ve 
doğru olarak verilebilir? 

A) Yalnız i 
B) Yalnız II 
C) i ve II 
D) II ve III 
E) I, II ve III 
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4. Üniter sistemin tanımı aşağıdakilerden 
hangisinde verilmiştir? 

A) Halk hizmeti gören devlet organlarının 

tümünü barındıran topluluktur. 
B) Sadece bir yürütme organı, bir yasama 

organı ve bir yargı sistemine sahip devlettir. 
C) Hemşerilik anlayışı içinde yaşayan 

insanlardan oluşan, doğal yerleşme birimi 
niteliğindeki topluluktur. 

D) Belli bir toprak parçasını paylaşan ve belli 
hizmetlerden ortak yararlanan topluluktur. 

E) Kendi içlerinde belli bir özerkliği koruyarak iki 
ya da daha fazla devletin aynı merkezi 
iktidara tabi olduğu devlet topluluğudur. 

5. Yerel yönetimler üzerinde dış denetim türü, 
denetimi yapan organa göre değişmektedir. 

Buna göre 
hangisi tam 
verilmiştir? 

aşağıdaki 

ve doğru 

eşleştirmelerden 

olarak birlikte 

A) Parlamento tarafından vesayet denetimi, 
yürütme organı tarafından siyasal denetim 
ve yargı organları tarafından idari denetim 

B) Hükümet tarafından siyasal denetim, yargı 

organları tarafından hukuksal denetim ve 
Danıştay tarafından idari denetim 

C) Parlamento tarafından siyasal denetim, 
yargı organları tarafından hukuksal denetim 
ve yürütme organı tarafından idari denetim 

D) Parlamento tarafından hukuksal denetim, 
yürütme organı tarafından siyasal denetim, 
Danıştay tarafından vesayet denetimi 

E) Yürütme organı tarafından siyasal denetim, 
Danıştay tarafından hukuksal denetim ve 
parlamento tarafından vesayet denetimi 

6. Merkeziyet ile ilgili olarak aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Siyasal, hukuksal ve yönetsel bakımdan 

ülkenin merkezden yönetilmesi anlayışına 

dayanır. 

B) Siyasal merkeziyet, idari merkeziyete kıyasla 
daha geniş bir kavramdır. 

C) idari merkezden yönetimin doğrudan ve 
dolaylı olarak oluşması, ışın niteliğini 

değiştirmemektedir. 

D) Yetki genişliği tanınması hali de gerçekte 
merkeziyet sistemi içinde yer almaktadır. 

E) Seçimle işbaşına gelenlerden oluşan karar 
organlarına sahiptirler. 
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7. Yerel yönetimlerin ekonomik faaliyetlere 
gırışmesının temel belirleyicisi 
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 

A) Doğru kaynak kullanımının gerçekleştirilmesi 
B) Optimum hizmet alanı yaratılması 
C) Hizmetlerin arz etkinliği ve talep etkinliğinin 

incelenmesi 
D) ister özel ister kamusal nitelikte olsun tüm 

ihtiyaçların karşılanması veya giderilmesi 
E) Yerel hizmet sunum maliyetlerinin 

düşürülmesi 

8. i. En üst düzeyde ve çaptaki merkezi yönetim 
tarafından yerel yönetimlere ani veya yüklü 
görevler yüklenmesi 

ii. Yerel yönetimlerin beklenmeyen bir hizmet 
veya harcama yükü ile karşı karşıya kalması 

iii. Hizmet ve gelirlerde yerelleşme eğilimini 

doğurması 

Yönetimlerarası mali ilişkiler, merkezi ve yerel 
yönetim birimleri arasındaki ilişkilerin bir plana 
bağlanmasını gerekli kılmaktadır. 

Bu planlama yapılmazsa yukarıdakilerden 

hangileri ortaya çıkabilir? 

A) Yalnız i 
B) Yalnız II 
C) i ve II 
D) II ve III 
E) I, II ve III 

9. Yönetimlerarasında gelir ve harcamalar, 
diğer bir deyişle kaynaklar ve görevler 
açısı ndan ortaya çıkan dengesizliklerin 
çözümü aşağıdakilerden hangisinde birlikte 
verilmiştir? 

A) Dengeleme ve etkin idari yönetim 
B) Etkin bir mali bölüşüm ve dengeleme 
C) Etkin bir mali bölüşüm ve maliyetlerde 

kısıtlama 

D) Alt ve üst düzeydeki birimler arası mali ilişki 

ve dengeleme 
E) Etkin bir mali bölüşüm ve idari özerklik 

A 11 

A 
10. imar ve bayındırlık hizmetlerine ilişkin 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Baraj, şehirlerarası yol, liman yapımı gibi 
faa liyetler yerel yönetimlerin görevleri 
içindedir. 

B) Temelde, etki alanı belli bir yerel birimin 
veya bölgenin dışına yayılan imar ve 
bayındırlık faaliyetleri, merkezi yönetim 
görevleri içindedir. 

C) Bazı imar ve bayındırlık hizmetleri belli bir 
yerel birimin veya bölge yönetiminin görev 
ve etki alanı sınırları içindedir. 

D) Yerel birimleri birbirine bağlayan yollar, 
köprülerin yapımı gibi hizmetler çoğunlukla 
yapıldığı bölgelerdeki toplulukları ilgilendirir. 

E) Yerel yönetimlerin yol genişlemesi gibi 
nedenlerden binaların kazandıkları değer 

artışını ve rantı vergilendirmesi mümkün 
olabilir. 

11. "Gördükleri hizmetlere göre yönetimlerarasındaki 
gelir eşitsizliğini gidermek, yani kaynaklar 
açısından yetersiz olanlar ile mali olanakları 

yeterli bulunan yönetimler arasında dengeyi 
sağlamak için yapılan dengeleyici ödemelerdir." 

Bu tanım aşağıdakilerden hangisi için 
verilmiştir? 

A) Milli gelir 
B) Kullanım harcı 

C) Çifte vergileme 
D) Vergi tabanı 
E) Dar anlamda gelir bölüşümü 

12. Dışsallıkların 

yardım ve 
amaçlardan 
yöneliktir? 

azaltılmasına yönelik mali 
bağış sistemi aşağıdaki 

hangisini gerçekleştirmeye 

A) Özgelirlerini artırmak için çaba gösteren 
yerel yönetimlerin ödüllendirilmesi 

B) iyi işleyen bir yönetimlerarası sistemin, kamu 
hizmetlerini herkese eşit ve benzer bir vergi 
yükü karşılığında sağlayabilecek unsurlara 
sahip olabilmesi 

C) Aynı fonksiyonların yerine getirilmesi için 
gerekli mali kapasitelerin yerel yönetimler 
arasındaki farklılıklarının ortaya çıkarılması 

D) Bölgelerarası dışsallığı fazla olan projelerin 
merkezi yönetim ıçın gerekliliğinin 

vurgulanması 

E) Ülkeden ülkeye çok farklı mali yardım ve 
bağışlar ıçın transfer sisteminin 
oluşturulması 
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13. 

Kıstasları 

Hizmetleri 

itfaiye 
Çevre 
kirliliği 

Savunma 

Ölçek Fayda-
Ekono- Maliyet 
mileri Dışsaliık-

ları 

Y Y 
A B 

M M 

(Y: Yerel, B: Bölgesel, M: Merkezi) 

Tüketi-
ciye 
Yakınlık 

Y 
C 

M 

Kamusal hizmetlerin özellikleri itibariyle 
üretildikleri yönetim düzeylerine ilişkin 

tabloda A, B ve C yerine aşağıdakilerden 

hangisi sırasıyla ve birlikte yazılmalıdır? 

A) BIM, Y, Y/B/M 
B) BIM, BIM, Y/B/M 
C) M, M, BIM 
D) Y, Y, BIM 
E) M, Y, Y/B/M 

14. Ücretlerde, 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? 

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

15. Meslek vergisinin yerel bir gelir olarak kabul 
edilmesinin temel gerekçesi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Genel fayda ilkesi 
B) Verginin matrahı 
C) Değer artışı 

D) Eşitlik ilkesi 
E) Mali güç ilkesi 
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A 
16. Aşağıdakilerden hangisi Fransa'da 

dolaysız vergiler içerisinde ilk 
sayılanlardan biri değildir? 

yerel 
sırada 

17. 

A) Oturma vergisi 
B) Arsa vergisi 
C) Eğlence vergisi 
D) Bina vergisi 
E) Meslek vergisi 

Eğitim Çevre ve Kamu 
Saqlıqı 

Belediyeler Bölgeler Belediyeler 
-Okulöncesi X -Su ve kanalizasyon 
eğitim ve hizmetleri 
ilköğretimde -Atık toplama ve 
altyapı arıtma hizmetleri 
hizmetleri -Mezarlıklar hizmetleri 

Fransa'daki yerel yönetimlerin yetkilerine 
ilişkin verilen tabloda X yerine 
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 

A) Büyük ölçekli planlama hizmetleri 
B) Tiyatro ve konser, müze ve kütüphane 

hizmetleri 
C) Ortaöğretim, mesleki teknik eğitim ve 

yetişkin eğitimi hizmetleri 
D) Krematoryumlar ve çevre koruma hizmetleri 
E) Limanlar ve bölgeler şehiriçi ulaşım 

hizmetleri 

18. County'lerle ilgili olarak aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Belediyelerden daha önemli kamu 
hizmetlerini yürütürler. 

B) ABO'nin birçok eyaletindeki en büyük yerel 
yönetim birimidir. 

C) County'lerin ortalama nüfusu 60 bin 
civarındadır. 

D) County'ler sağlık, özel bölgeler, patlayıcı 

maddeler ile ilgili karar alma yetkisine 
sahiptir. 

E) County'lerin planlama, eğlence, okulların 

finansmanı gibi geniş konularda takdir 
yetkileri vardır. 
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19. i. itfaiye 
ii. Sağlık 

iii. Karayolları 

iV. Toplu taşıma 

ABD'de yerel yönetimlere ait görev ve 
yetkilerin dağılımı konusunda kamu 
esenliğine ilişkin olanlar grubunda 
yukarıdakilerden hangileri yer almaktadır? 

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

20. Yetki devrine ilişkin AB 
gelişmelerle ilgili olarak 
ifadelerden hangisi yanlıstır? 

ülkelerindeki 
aşağıdaki 

A) itaiya'da çeşitli vergi oranlarını saptama 
yetkisi verilerek yerel yönetimlerin mali 
özerklikleri artı rı Imıştı r. 

B) Yunanistan'da 5879 adet olan belediyeler 
ve köy toplulukları 1000 dolayına 

indirilmiştir. 

C) ispanya'da kamu harcamalarının merkezi 
yönetimden daha alt birimlere kaydırılması 

öngörülmüştür. 

D) Almanya'da merkezi yönetimin kaybettiği 

paylar bölgesel birimlere kaydırılmıştır. 
E) Birleşik Krallık'ta Yeni Büyük Londra 

Otoritesi 2000 yılında oluşturulmuştur. 

21. AB'ne üye ülkelerde çoğunlukla mali 
kapasiteler arasındaki farklılıkların 

kapatılması için aşağıdaki yöntemlerden 
hangisi tercih edilmektedir? 

A) Borçlanma 
B) Kullanıcı bedelleri ve ücretler 
C) Denkleştirme fonları 

D) Bağış ve yardımlar 
El Bölgesel ve yerel vergiler 
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A 
22. istanbul Şehremaneti'nin çeşitli nedenlerle 

başarılı olamaması üzerine 1855'de 
Padişahın yazılı izni ile aşağıdakilerden 

hangisi kurulmuştur? 

A) Muhassıllık Meclisleri 
B) Teşkili Vilayet 
C) Şehir Meclisi 
D) Şehremaneti Meclisi Encümeni 
E) intizamı Şehir Komisyonu 

23. Aşağıdakilerden hangisi 1858 tarihli bir 
talimat ile oluşturulan Osmanlı 

imparatorluğu'nun mülki idare bölümleri 
arasında y.2.!:. almaz? 

A) Liva 
B) Eyalet 
C) Kaza 
D) Nahiye 
E) Kariye 

24. 1. Mahalli seçim kurulları, on beş gün içinde 
köyde veya köy kısımlarında kayıtlı 

seçmenlerin oylarını alır ve sonucu bir 
tutanakla valiliğe bildirir. 

2. Belediye kurulmasını vali kendiliğinden 

gerekli görerek bildirimde bulunur. 
3. Danıştay'ın goruşu alınarak müşterek 

kararname ile ilgili yerde belediye kurulur. 
4. işlem dosyası valinin görüşüyle birlikte içişleri 

Bakanlığına gönderilir. 

Köylerin veya muhtelif köy kısımlarının 

birleşerek belediye kurabilmeleri ıçın 

yukarıdaki işlem adımlarının doğru sıralaması 

nasılolmalıdır? 

A) 2, 1,4,3 
B) 1,2,4,3 
C) 1,2,3,4 
D) 3,4,2, 1 
E) 4,3,2, 1 
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25. Belde, köy veya bunların bazı kısımlarının bir 
başka beldeye katılabilmesi için bu yerlerin 
mesken sahalarının katılınacak beldenin 
mesken sahasına uzaklığı kaç metreden fazla 
olamaz? 

A) 500 
B) 1000 
C) 2000 
D) 3000 
E) 5000 

26. iı genel meclisi üyeleri, görevlerinin sona 
ermesinden itibaren kaç yıl süreyle il özel 
idaresi ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan 
doğruya ve dolaylı olarak taahhüde giremez. 
komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz? 

A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
E) 5 

27. içişleri Bakanlığının bildirisi üzerine il genel 
meclisinin fesh edilebilmesi ıçın 

aşağıdakilerden hangisinin kararı gereklidir? 

A) Yargıtayın 

B) iı encümeninin 
C) Valinin 
D) Danıştayın 

E) Belediye başkanının 

28. Nüfusu 1000'den az olan köylerde ihtiyar 
meclisine seçimle gelen üye sayısı 

aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 

A) 5 
B) 6 
C) 8 
D) 10 
El 12 

A 14 

A 
29. Aşağıdakilerden hangisi köyün zorunlu 

görevlerinden biri değildir? 

A) Köylerdeki kuyu ağızlarına bir arşın 

yüksekliğinde bilezik ve etrafını iki metre 
eninde harçlı döşeme ile çevirmek 

B) Köy sınırı dahilindeki su birikintilerini 
kurutmak 

C) Köye kapalı yoldan içilecek su getirmek 
D) Köye ortaklama değirmen yapmak ve 

getirtmek 
E) Evlerde, odalarda ahırları bir duvarla 

birbirinden ayırmak 

30. Belediye Gelirleri Kanunu'nda yer verilen 
belediye vergilerinden bazı vergilerin 
kaldırılması, kalanların daha esaslı bir 
yapıda düzenlenerek iyileştirmeler 

yapılmasına yönelik önerilere ilişkin aşağıda 
verilen örneklerden hangisi yanlıstır? 

A) ilan ve reklam vergisi için saptanan vergi 
miktarının enflasyon etkisi ile kısa zamanda 
erimemesi için, çeşitli yöntemlerle otomatik 
olarak artması sağlanmalıdır. 

B) Zorunlu deprem sigortası kaldırılmalıdır. 
C) Haberleşme, elektrik ve havagazı tüketim ve 

yangın sigortası vergileri kaldırılmalıdır veya 
iyileştirilmelidir. 

D) ilan ve reklam, eğlence ve çevre temizlik 
vergileri iyi bir düzenlemeye tabi tutulmalıdır. 

E) ilan ve reklam vergısı ile eğlence 
vergisindeki tarifeler gözden geçirilmelidir. 
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