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1. Avrupa Kentsel Şartı’nın amaçları arasında aşağı-
dakilerden hangisi yer almaz?
A) Yerel yönetimler için pratik bir kent yönetimi el kitabı 

oluşturmak
B) Gelecekteki olası bir Kentli Hakları Kongresi için te-

mel ilkeleri oluşturmak
C) Şartın ilkelerini yerine getiren kentler için verilecek 

uluslar arası ödüllere bir baz oluşturmak
D) Fiziksel çevre ve yasalarıyla ilgili yaptırımlar için Av-

rupa Konseyi’nin bu konulara ilişkin katılımına bir 
“vize” oluşturmak

E) Merkezî yönetimin kendi örgüt yapısını taşraya yay-
mak

2. Aşağıdakilerden hangisi hizmet yerinden yönetim 
kuruluşlarının özelliklerinden biri değildir?
A) Merkezî yönetimin yapısı için de örgütlenmişlerdir.
B) Yasalarda gösterilen derecede özerkliğe sahiptirler.
C) Kendilerine ait karar ve yürütme organları bulunur.
D) Merkezî otoritenin vesayet denetimine tâbi değildir-

ler.
E) Hizmet konuları, belirli hizmetlerle sınırlıdır, genel-

likle tek amaçları bulunur.

3. Mahalli idarelerin özgelirlerin bölüşümü ilkeleri 
arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Yerindenlik
B) İç piyasanın etkinliği
C) İdari maliyetler
D) İstikrarlılık ve esneklik
E) Ulusal eşitlik

4. Klasik kamu maliyesi teorisine göre devletin yal-
nızca yatırım amacıyla borçlanabilmesi kuralı aşa-
ğıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Öncü kural
B) Tek taraflılık kuralı
C) Altın kural
D) Yararlılık kuralı
E) Üstünlük kuralı

5. Devletin ülke, millet ve egemenlik unsurları ile ya-
sama, yürütme ve yargı organları bakımından tek-
lik özelliği gösteren devlet şekli aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Federal devlet
B) Üniter devlet
C) Parlamenter devlet
D) Totaliter devlet
E) Meşruti devlet

6. ABD’de vilayet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?
A) ABD’nin en fonksiyonel mahalli idare birimidir.
B) Eyalet hükümetlerinin yürütme organı gibi işlev gör-

mektedir.
C) Eyaletin hizmetlerini sunmaktadır.
D) Eyaletin yasalarını uygulamaktadır.
E) Çok sayıda yerleşim yerini ve diğer coğrafi alanları 

kapsar.

7. Vergi gelirlerinden pay verilmesi yönteminin en 
önemli avantajı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yerel yönetimlerin özerk olması
B) Birlik ilkesini uygulaması
C) İdari yapıya uygun vergi bölüşümü
D) Çifte vergilendirmenin önlenmesi
E) Ekonomik istikrara katkısı

8. Yerel yönetimlerin şirket kurma, var olan şirkete 
ortak olma ya da ortak girişimde bulunmalarının 
nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer al-
maz?
A) Yerel halkın ortak ve yerel ihtiyaçlarını karşılamak
B) Kamu hizmetlerini daha etkin sunmak amacıyla 

kamu hukuku hükümlerinden çıkarak özel hukuk 
hükümlerine tabii olmak

C) Ekonomik yaşamın düzenlenmesi ve rekabetin teş-
viki

D) Merkezî idare denetiminden kurtulmak
E) Yarı kamusal mal ve hizmetlerin üretimini teşvik et-

mek

9. Belediyenin karar organı aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) Belediye meclisi
B) Belediye encümeni
C) Belediye başkanı
D) Denetim komisyonu
E) İhtisas komisyonu

10. Meclis görevinin belediye encümeninin memur 
üyeleri tarafından yürütüldüğü durumlar arasında 
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Danıştay tarafından feshi veya meclis toplantıları-

nın ertelenmesi
B) Meclis üye tam sayısının yarıdan fazlasının tutuk-

lanması
C) Yedek üyelerin getirilmesinden sonra da meclis üye 

tam sayısının yarısından aşağı düşmesi
D) Meclisin tatil edilmiş durumda olması
E) Geçici olarak görevden uzaklaştırılması
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11. Aşağıdakilerden hangisi belediye görevleri ile ilgili 
ilkelerden biri değildir?
A) Genellik ilkesi
B) Yetki ilkesi
C) Açıklık ilkesi
D) Liste ilkesi
E) Karma sistem ilkesi

12. Belediyenin giderleri arasında aşağıdakilerden 
hangisi yer almaz?
A) Her türlü altyapı, yapım, onarım ve bakım giderleri
B) Dava takip ve icra giderleri
C) Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri
D) Şartlı bağışlarla ilgili yapılacak harcamalar
E) İlçe belediyeleri ile bağlı kuruluşlara yapacakları 

yardımlar ve ortak proje giderleri

13. Belediyece konmuş kuralları uygulamak ve halkın 
sağlığını koruyabilmek amacıyla getirilen kuralla-
ra uymayanlardan alınan tutarlar aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Para cezaları
B) Faizler
C) Bağışlar
D) Taşınmaz gelirleri
E) İştirak bedelleri

14. Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının yüz-
de kaçı büyükşehir dışındaki belediyelere ayrılır?
A) %2,50
B) %3,01
C) %1,89
D) %2,85
E) %2,42

15. İl özel idarelerinin görevli olduğu mahalli ve müş-
terek ihtiyaçların kapsamı ve sınırı aşağıdakilerden 
hangisi tarafından tespit olunur?
A) İçişleri Bakanlığınca
B) Bakanlar Kurulunca
C) Valilikçe
D) Maliye Bakanlığınca
E) Büyükşehir Belediyesince

16. İl özel idaresinde gündem ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?
A) Meclis başkanı tarafından belirlenir.
B) Valinin önerdiği hususlar meclisin ilk toplantısında 

gündeme alınır.
C) Üyelere en az iki gün önceden bildirilir.
D) Gündem, çeşitli yollarla da halka duyurulur.
E) İl genel meclisi üyeleri de il özel idaresine ait işlerle 

ilgili konuların gündeme alınmasını önerebilir.

17. İl encümeninin görev ve yetkileri arasında aşağıda-
kilerden hangisi yer almaz?
A) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamu-

laştırma kararlarını almak ve uygulamak
B) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bil-

dirmek
C) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak
D) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzey-

leri arasında aktarma yapmak
E) Şartlı bağışları kabul etmek

18. Yerel yönetimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?
A) Türkiye’de yerel yönetimler deyiminin kapsamına 

giren kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve köy-
lerdir.

B) Yerel yönetim seçilmiş organlarının, organlık sıfatı-
nı kazanma ve kaybetmeleri konusundaki denetim 
yargı yolu ile yapılabilir.

C) Yerel yönetimler kamu tüzel kişiliğine sahip anaya-
sal kuruluşlardır.

D) Yerel yönetimlerin karar organları kendilerince oluş-
turulacaktır.

E) Büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçim-
leri getirilebilir.

19. Aşağıdakilerden hangisi İller Bankası’nın üstün 
yönlerinden biri değildir?
A) Ar-Ge çalışmalarının olmaması
B) Köklü bir kurum kimliğinin olması
C) Bankanın geniş bir bilgi ve deneyim ile arşive sahip 

olması
D) Hizmet sunumunda kullanılacak kuruma ait teknik 

standartların ve yayınların bulunması
E) Kurumun görevlerini yerine getirirken farklı finans 

kaynaklarını kullanabilmesi

20. Yerel demokrasiyi geliştirme yolları arasında aşa-
ğıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Geri çağırma
B) Proje demokrasisi
C) Anketler 
D) Halk toplantıları
E) Ombudsman
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CEVAP ANAHTARI

1 E 11 C

2 D 12 E

3 A 13 A

4 C 14 D

5 B 15 B

6 A 16 C

7 D 17 E

8 E 18 D

9 A 19 A

10 D 20 C


