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1. i. 
ii. 
iii. 
iV. 

Soru önergesi 
Meclis araştırması 
Vesayet 
Gensoru 

Yukarıdakilerden hangileri siyasal denetim 
yollarıdır? 

Al Yalnız i 
Bl i ve ii 
CL ii ve LV 
Dl i, ii ve IV 
El ii, iii ve LV 

2. i. 
ii. 
iii. 
ıv. 

Hiyerarşik denetim 
Vesayet denetimi 
Siyasal denetim 
Hukuksal denetim 

Yukarıdakilerden hangileri kamu kurumları 

üzerinde yapılan idari denetimdir? 

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

3. iktidar ve üretim araçlarının halk tarafından 
kontrol edildiği bir toplum fikrine dayanan 
düşünce sistemine ne ad verilir? 

Al Sosyalizm 
B) Demokrasi 
cı Anarşizm 
D) Faşizm 

El Kapitalizm 
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4. Bir topluluğun, bir kuruluşun ayrı bir yasaya 
bağlı olarak kendi kendini yönetme hakkı, 

muhtariyet, otonomiye ne ad verilir? 

Al Yetki genişliği 
B) Koalisyon 
cı Tüzel kişi 
Dl Hiyerarşi 
E) Özerklik 

5. Yatay mali ilişkilerle ilgili olarak aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıstır? 

Al Üniter sistemli devletlerde merkezi yönetim 
ve yerel yönetimler arasındaki yukarıdan 

aşağıya ilişkileri ifade eder. 
B) Aynı düzeydeki yönetim birim veya 

kademeleri arasındaki ilişkileri ifade eder. 
cı Kaynak dağılımındaki eşitsizlikler nedeniyle, 

bölgeler veya yerel birimler arasında 

dengesizlikler ortaya çıkmaktadır. 
D) Gelirler açısından ortaya çıkan farklılıklar 

yerel hizmetlere yansımaktadır. 
El Düşük gelirli yönetim birimlerine aktarılacak 

kaynaklarla, birimler arasında kamu hizmeti 
dengesizlikleri kısmen giderilebilir. 

6. Aşağıdakilerden hangisi aynı ülke 
içerisindeki yerel yönetim birimlerinin 
birbirlerinden farklı oldukları ve eşitsizliklere 
yol açan niteliklerden biri değildir? 

A) Kültürel özellikleri 
B) Nüfusu 
cı Doğal kaynakları 

D) Beşeri sermayesi 
E) Vergi potansiyeli 

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

A) Eğitim 
B) iç güvenlik 
cı Adalet 
Dl Sağlık 

E) itfaiye 
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8. ı. Hizmetin kapsamı ve niteliği 
ıı. Sorumlulukların paylaşımı 

ııı. 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? 

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

9. Kamu yönetimince belirli kamu hizmetlerini 
karşılamak amacıyla, bu hizmetlerden 
yararlananlardan yasaya dayalı olarak zorla 
tahsil edilen paralara ne ad verilir? 

A) Advolorem vergiler 
B) Özel tüketim vergisi 
C) Kurumlar vergisi 
D) Spesifik vergiler 
E) Harç 

10. i. 
ıı. 

Devlet yapısındaki farklılıklar 
Vergi yapısının toplum 
uydurulabilmesi 

ııı. idari etkinliğin sağlanması 

tercihlerine 

Yukarıdakilerden hangileri gelir bölüşümüne 
ilişkin etkenlerdir? 

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

11. Merkezi Fransa'da bulunan, amacı ekonomik 
işbirliği ve ekonomik gelişim için ülkeler 
arasında fikir paylaşımı ortamı oluşturmak 
olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? 

A) EFTA 
B) NATO 
c) OPEC 
D) OECD 
E) IMF 
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A 
12. Tarihsel gelişim açısından bakıldığında, bazı 

ülkelerin yerel yönetimlerinin kendi sınırları 
içinde gıda maddelerini ve bir kısım dayanıklı 
tüketim mallarını kapsayan genel satış 

vergısı uygulaması aşağıdakilerden 
hangisine örnektir? 

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

13. Aşağıdakilerden hangisi Fransa'da merkezi 
yönetim tarafından yerel yönetimlere 
ihtiyaçları ölçüsünde bulundukları mali 
yardım ve bağışların, hizmet yardımları 

kısmında ~almaz? 

A) Kırsal kalkınma yardımı 
B) Genel hizmet yardımı 
c) rıe-de-France Bölgesi yardımı 
D) Katma değer telafi fonu 
E) Bölgelerarası farklılığı giderme fonu 

14. Fransa'da yerel yönetimlerin borçlanmalarına 
ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıstır? 

A) Borç anlaşmasında saptanan faiz oranı hiç 
bir şekilde yasal faiz oranının üstüne 
çıkmamalıdır. 

B) ilgili bakanlığın onayı olmadan borç 
alamazlar. 

C) Yatırım bölümünde yer alan borçlar, içerik 
olarak, yatırım harcamalarına yönelik 
olmalıdır. 

D) Yerel yönetimler herhangi bir kredi kuruluşu 
ile ve herhangi bir para birimi üzerinden 
sözleşme yapabilirler. 

E) Borçlar hiç bir durumda ve koşulda eski 
borçların geri ödenmesinde kullanılamaz. 

15. ABD'de yerel yönetimlerin mali yapısı 

kapsamında yerel gelirler içinde ~ önemlisi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Emlak vergisi 
B) Yerel işletme vergisi 
C) Motorlu taşıtlar vergisi 
D) Satış vergileri 
E) Değerlenme vergileri 
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16. Federal sisteme sahip devletlerde yerel 
yönetimlerin ortak özelliği aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Federe devletlerle aynı yetkilere sahip 
olması 

B) Tüzel kişiliğe ve yönetsel özerkliğe sahip 
olmaması 

cı Yerel yönetim birimlerinin üçlü bir idari 
kademe düzeni içinde bulunması 

D) Yönetsel hiyerarşi yönünden en üst sırada 
yer alması 

El Karar organlarının atama ile işbaşı na 
gelmesi 

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

Al Köye yeterli miktarda su sağlamak 
Bl Köyün yeniden imarı için toplum kalkınma 

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

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

hangisidir? 

Al Kopenhag Antlaşması 
Bl Amsterdam Antlaşması 
cı Paris Sözleşmesi 
Dl Maastricht Antlaşması 
E) Zürih Antlaşması 

19. AB ülkelerinde yerel yönetim birimlerinin 
mali yapısında son on yıllarda ortaya çıkan 
yetki devri ve birleşmeyle ilgili olarak 
Yunanistan'daki gelişme aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Çeşitli vergi oranlarını saptama yetkisi 
verilerek yerel yönetimlerin mali 
özerkliklerinin artırılması 

Bl Merkezi yönetimin kaybettiği payların 
bölgesel birimlere kaydırılması 

CL Bölgesel yönetimleri güçlendirmek için 
sorumluluk ve yetkilerin bölgesel 
yönetimlere devredilmesi 

Dl 2000 yılında Londra otoritesinin başkent 

dışındaki bölgesel yönetimler için model 
olarak görülmesi 

E) 5879 adet olan belediyeler ve köy 
topluluklarının 1000 dolayına indirilmesi 

A 12 

A 
20. Köylere ilk tüzel kişilik kaç tarihli kanun ile 

kaza ndı rıl m IŞtl r? 

Al 1913 
Bl 1924 
CL 1876 
D) 1870 
E) 1864 

hangisi istanbul 21. Aşağıdakilerden 

Şehremaneti'ne 

değildir? 

verilen görevlerden biri 

Al Şehrin temizlik işlerinin yürütülmesi 
Bl Yol, kaldırım yapım ve onarımı 
C) Zorunlu ihtiyaç malzemelerinin kolaylıkla 

bulunmasını sağlama 

Dl Şehrin güvenliğinin sağlanması 

El Çarşı, pazar ve esnaf denetimi 

22. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı 

imparatorluğu'nun 1854 öncesi döneminde, 
sadece yerel hizmetleri görmekle yükümlü 
bir birim olmamasının nedenlerinden biri 
değildir? 

A) Vakıf düzeni 
B) Maliyesi 
C) Kadılık kurumu 
D) Eğitim sistemi 
El Toprak rejimi 

23. Aşağıdakilerden hangisi il encümenının 

görev ve yetkilerinden biri değildir? 

Al Valı tarafından havale edılen konularda 
görüş bildirmek 

B) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek 
cı Borçlanmaya karar vermek 
Dl Belediye sınırları dışındaki umuma açık 

yerlerin açılış ve kapanış saatlerini 
belirlemek 

El Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama 
yerlerini belirlemek 

24. Yerel yönetim birimleri arasında, halka 2!!. 
yakın olan aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Mülki amir 
Bl Emniyet teşkilatı 
cı Belediyeler 
Dl Muhtarlık 

E) ihtiyar heyeti 
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25. iı genel meclisi tarafından alınan kararların 29. 
tam metni, 2.!l. ~ kaç gün içinde valiye 
gönderil ir? 

Al 15 
B) 10 
CL 5 
D) 2 
E) 1 

26. Meskun sahası kurulu bir belediyenin 
sınırlarına kaç km'den daha yakın olan 
yerleşim yerlerinde belediye kurulamaz? 

Al 10 
B) 9 
cı 8 
D) 6 
E) 5 

27. Aşağıdakilerden hangisi köyün isteğe bağlı 

görevleri arasında LL!!!. almaz? 

28. 

Al Köyde bir çamaşırlık yapmak 
B) Köyde bir hamam yapmak 
CL Köye kapalı yoldan içilecek su getirmek 
D) Köylüden ayakkabıcı yetiştirmek 
E) Pazar ve çarşı yerleri yapmak 

Büyükşehir belediyesince tahsilolunacak at 
yarışıarı dahil müşterek bahislerden elde 
edilen eğlence vergisinin dağılımı 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
verilmiştir? 

Yarışıarın 

yapıldığı 
yerin 
belediyesi 

Al %20 
B) %25 
cı %15 
D) %10 
El %5 

Nüfusa 
diğer ilçe 
kademe 
belediyeleri 

%30 
%35 
%45 
%10 
%45 

göre 
ve ilk Büyükşehir 

Belediyesi 

%50 
%40 
%40 
%80 
%50 
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Sağlık ve sosyal Bayındırlıkla ilgili Tarım ve 
yardımla ilgili görevler hayvancılıkla ilgili 

aörevler aörevler 
Çevre 20 Genel X 
sağlığı görev Yol ve 8 larımla ilgili 
ile ilaili inşaaıla görev 
Sosyal 7 ilgili Y Z 
yardım görev 
la ilqili 

Ağaçlama 7 
ve ormanla görev 
ilqili 

Tabloda bir kısmı görülen Köy Kanunu'nun 
dışında çeşitli kanun ve yönetmelikler le köye 
veri len görevler ve isteğe bağlı görevleri n 
işlevleri itibarıyla sınıflandırılması halinde X, 
Y ve Z yerine aşağıdakilerden hangisi 
yazılmalıdır? 

x Y z 

Al 30 görev Hayvancılıkla 6 görev 
ilgili 

Bl 15 görev Ekonomi ile 14 görev 
ilgili 

cı 10 görev Çeşitli işlerle 12 görev 
ilgili 

Dl 7 görev Köyesenliği 10 görev 
ile ilgili 

E) 5 görev Kültürle ilgili 7 görev 

30. Yurttaşların, seçilmiş kamu yetkililerinin, 
görev süreleri dolmadan görevlerine son 
verebilmeleri hakkına sahip olmaları, yerel 
demokrasinin geliştirilmesinde izlenen 
aşağıdaki yollardan hangisi ile ifade 
edilebilir? 

A) Halk toplantıları 
B) Sorun çözme 
CL Geri çağırma 
D) Proje demokrasisi 
E) Ombudsman 
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