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1. Gelir ve giderler dolayısıyla görevler dahil her türlü 
yönetim sorumluluklarının, merkezi yönetimden, 
merkezi yönetimin taşra birimlerine, merkezin 
kontrolü altındaki diğer birimlere, merkezi yöne-
timin dışındaki özel birimlere aktarılmasına ne ad 
verilir?

A) Kamulaşma
B) Merkezileşme
C) Yerelleşme 
D) Özelleşme
E) Bölgeselleşme

2. Merkezi yönetimin bazı belirlenmiş yetkilerini, mer-
kezi yönetimin uzantısı olan taşradaki kendi me-
murlarına devretmesine ne ad verilir?

A) Yetki genişliği
B) Yetki devri
C) Yetki – imza
D) Yetki genelliği
E) Yetki vekaleti

3. I. Maliyetlerde tasarruf sağlamak
II. Hizmet kalitesinde artışa neden olmak
III. İstihdamda artışı sağlamak
Yukarıdakilerden hangileri kamusal ve yarı kamusal 
mal ve hizmetlerin üretilmesi konusunda yapılan 
özelleştirmelerin amaçları arasında yer alır?
A) I ve III
B) I ve II
C) I, II ve III
D) II ve III
E) Yalnız I

4. İhalelerde, teklif edilen bedelin % kaçından az ol-
mamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda 
geçici teminat alınır?

A) 12
B) 10
C) 7
D) 5
E) 3

5. Aşağıdakilerden hangisi birlik tüzüğünde bulun-
ması zorunlu olan hususlardan biri değildir?

A) Birliğin merkezi
B) Birliğin görev süresi, sona ermesi ve tasfiyesi
C) Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderle-

rine katılma payları ve bu payların tespit yöntemi
D) Birliğe başkanlık edecek mahalli idarenin adı
E) Tüzük değişikliğinin nasıl yapılacağı

6. Mahalli İdare Birliklerinin denetimi aşağıdakilerden 
hangisi tarafından yapılır?

A) İç İşleri Bakanlığı
B) Danıştay
C) Sayıştay
D) Başbakanlık
E) Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

7. Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistem-
lerini oluşturan unsurlar arasında aşağıdakilerden 
hangisi yer almaz?

A) Harcama birimleri
B) Dış denetim
C) Muhasebe ve mali hizmetler
D) Ön mali kontrol
E) İç denetim

8. İç denetçi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış-
tır?

A) Görevinde bağımsızdır.
B) İç denetçiye asli görevi dışında hiçbir görev verile-

mez ve yaptırılamaz.
C) Yetki devri konusunda bağımsızdır.
D) Raporlarını doğrudan üst yöneticiye sunar.
E) Bakanlıklar ve bağlı idarelerde, üst yöneticilerin 

teklifi üzerine Bakan, diğer idarelerde üst yöneti-
ciler tarafından sertifikalı adaylar arasından atanır.

9. Aşağıdakilerden hangisi denetimin ilkelerinden 
biri değildir?

A) Gerçeklik
B) Kanunilik
C) Açıklık
D) Tamamlık
E) Genellik

10. Kamusal denetim ile aşağıdakilerden hangisi ya-
pılmaz?

A) Stratejik denetim
B) Hukuka uygunluk denetimi
C) Performans denetimi
D) Mali denetim
E) Yerindelik denetimi
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11. Aşağıdakilerden hangisi siyasi denetimin yerine 
getirildiği yöntemlerden biri değildir?

A) Soru
B) Fezleke çıkarılması
C) Meclis soruşturması
D) Gensoru
E) Genel görüşme

12. Bir örgütün esas hedefine varmasını sağlamak 
amacı ile bu örgüte ait personelin sağlanması, ye-
tiştirilmesi, geliştirilmesi, maddi bakımdan tatmini, 
sağlık ve korunmasının sağlanmasına ne ad veri-
lir?

A) İnsan kaynakları yönetimi
B) İstihdam yönetimi
C) Personel sağlığı ve güvenliği
D) Personel yönetimi
E) Emek gücü planlaması

13. Kamu personel yönetiminin ilkeleri arasında aşağı-
dakilerden hangisi yer almaz?

A) Kariyer ilkesi
B) Sınıflandırma ilkesi
C) Şeffaflık ilkesi
D) Yeterli ücret ilkesi
E) Uzman kişilere başvurma ilkesi

14. Açık kadro sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Kişinin çalıştığı örgüt ve yer aldığı ‘görev’ değil şa-
hıs önemlidir.

B) Önemli olan “işe uygun kişiyi” seçmektir.
C) Yönetim, yürütme, büro hizmetleri ve alt hizmetler-

de görev alacak kişileri bulmak açık sistemin temel 
hedefidir.

D) Kariyerden söz edilmez sadece belirlenen göreve 
uygun olan kişinin yapmış olduğu iş temel alınır.

E) İşin tanımı, karmaşıklığı, güçlüğü ve niteliği; 
personelde aranan özellikleri ve personele 
sağlanacak getiriyi belirlemede temel sayılmaktadır.

15. Yerel demokrasinin geliştirilmesinde en önemli öl-
çüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yerel halkın seçme hakkına katılım oranı
B) Yerel halkın yönetimde bulunma oranı
C) Yerel halkın kamusal işlere katılma derecesi
D) Yerel halkın yönetimden memnuniyet derecesi
E) Yerel halkın kararlara yaptığı katkının derecesi

16. Aşağıdakilerden hangisi katılımın genel amaçların-
dan biri değildir?

A) Karar vericilerin halkın önceliklerini anlaması ve 
kararlarında bu önceliklere yer vermesi

B) Yöneticilerin meşruluğunun sağlanması
C) Bireylerin yerel bilgisinin kararlara dahil edilmesi
D) Kamusal kararların meşruluğunun arttırılması
E) Sorunların daha hızlı ve etkin çözümlenmesi

17. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerde karar 
süreçlerine katılımın uygulama biçimleri arasında 
yer almaz?

A) Geri çağırma
B) Halk toplantıları
C) Örgüt üyeliği
D) Ombudsman
E) Planlama çemberleri/formları

18. Aşağıdaki ilkelerden hangisi merkezi yönetimin 
ikincil konumda kalmasını ve görevlerin orta ve ye-
rel düzeydeki birimler tarafından etkili bir biçimde 
yerine getirilememesi halinde devreye girmesini 
öngören bir ilke olarak tanımlanmaktadır?

A) Vekalet ilkesi
B) Yerindenlik ilkesi
C) Adem-i merkeziyet ilkesi
D) Vesayet ilkesi
E) Yetkinin devri ilkesi

19. I. AB merkez yönetiminin görev yükünün azaltılması
II. AB yasalarının yerel ve bölgesel düzeyde uygulan-

ması
III. AB’nin ilerleme süreci içerisinde vatandaşların ge-

lişmelerini yakından takip edememesi
Yukarıdakilerden hangileri bölgeler komitesinin ku-
rulmasının temel gerekçeleri arasında yer alır?
A) I ve II
B) I ve III
C) Yalnız II
D) I, II ve III
E) II ve III

20. Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu’nun kaynak aktar-
dığı alanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer 
almaz?

A) Çevrenin korunması ve geliştirilmesi
B) Küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi
C) Üretken yatırımların teşvik edilmesi
D) Alt yapının iyileştirilmesi
E) Yerel kalkınmanın hızlandırılması
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CEVAP ANAHTARI

1 C 11 B

2 A 12 D

3 B 13 C

4 E 14 A

5 D 15 E

6 A 16 B

7 B 17 C

8 C 18 B

9 E 19 E

10 A 20 A


