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1. Toplum tarafından yeteri kadar talep edilmeyen, 
ancak toplum için yararlı olan mal/hizmetlere ne 
ad verilir? 

A) Erdemsiz mal 
B) Erdemli mal 
C) Dayanıklı mal 
D) Dayanıksız mal 
E) Aranmayan mal 

 
 
 

2. I.  Ortak tüketim 
II. Tam kamusal malların tüketiminden bireylerin 
     dışlanamaması 
III. Tüketimde rekabetin olması 
Yukarıdakilerden hangileri tam kamusal malların 
özellikleri arasında yer alır? 

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

 
 
 
 

3. Yerel kamusal malların yerel otoritelerce veril-
mesinin avantajları arasında aşağıdakilerden 
hangisi yer almaz? 

A) Yerel yöneticilerin yerel halkla bütünleşmesini 
kolaylaştırması 

B) Yerel halkın taleplerinin öğrenilmesini 
kolaylaştırması 

C) Yerel otoritelerin, yerel çalışanların kontrolünü 
kolaylaştırması 

D) Seçmenlerin verilen yerel hizmetlerin fayda ve 
maliyetlerini daha iyi değerlendirebilmesini 
sağlaması 

E) Yerel otoritelerin topladığı vergilerin daha kolay 
ihraç edilmesini sağlaması 

 
 
 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi siyaset biliminin eko-
nomik analizi olarak tanımlanabilecek olan teo-
ridir? 

A) King teorisi 
B) Kamusal tercihler teorisi 
C) Mali tevzin teorisi 
D) Vergilendirme teorisi 
E) Ekonomi politik teorisi 

 
 
 

5. Yasama, yargı ve yürütme yetkilerini ellerinde 
toplamış devletlerin bir birlik meydana getir-
mesine ne ad verilir? 

A) Konfederasyon 
B) İdari merkeziyet 
C) Üniter devlet 
D) Siyasal merkeziyet 
E) Federasyon 

6. Merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasındaki 
görevlerin ve kaynakların bölüşülmesine ne ad 
verilir? 

A) Kamusal tercih 
B) Mali kural 
C) Mali tevzin 
D) İdari vesayet 
E) Hiyerarşi 

 
 
 
 
 
 

7. Bir mal veya hizmetin üretim ve tüketiminin 
üçüncü kişiler üzerinde olumlu veya olumsuz 
etkiler yaratmasına ne ad verilir? 

A) Ölçek ekonomileri 
B) Subsidarite 
C) Açıklık 
D) Saydamlık 
E) Dışsallık 

 
 
 
 
 

8. Vergi kaynaklarının çeşitli idari üniteler arasında 
paylaştırılarak bazı vergilerin merkezi yönetime, 
bazılarının da yerel yönetimlere bırakılmasını 
öngören sistem aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sınırsız vergileme yöntemi 
B) Ek oran yöntemi 
C) Ortalama oran yöntemi 
D) Vergilerin bölüşümü yöntemi 
E) Bağış yöntemi 

 
 
 
 
 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi özgelirlerin bölüşümü 
ilkeleri arasında yer almaz? 

A) Ulusal eşitlik 
B) İstikrarlılık ve esneklik 
C) İdari maliyetler  
D) İç piyasanın etkinliği 
E) Rijitlik 

 
 
 
 
 
 

10. Klasik kamu maliyesi teorisine göre devletin 
yalnızca yatırım amacıyla borçlanabilmesi kura-
lına ne ad verilir? 

A) Bağış yöntemi 
B) Altın kural 
C) Ek oran yöntemi 
D) Ortalama oran yöntemi 
E) Marjinal oran yöntemi 
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11. Yerel nitelikteki kamu hizmetleriyle iktisadi, 
ticari, kültürel ve teknik bazı fonksiyonların 
merkezi idarenin hiyerarşi yapısı dışındaki kamu 
tüzel kişiliklerince yürütülmesine ne ad verilir? 

A) Siyasal yerinden yönetim 
B) İdari yerinden yönetim 
C) Stratejik yerinden yönetim 
D) Hukuki yerinden yönetim 
E) Hizmet yerinden yönetim 

 
 
 
 
 
 

12. İki veya daha fazla, uluslararası kişiliği olmayan 
bölgesel devlet yönetiminin bir araya gelerek 
oluşturdukları merkezi devlet şekli aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) Refah devleti 
B) Üniter devlet 
C) Konfederal devlet 
D) Federal devlet 
E) Minimal devlet 

 
 
 
 

13. I.   Arazi vergisi 
II.  Kira vergisi 
III. Meslek vergisi 
IV. Emlak vergisi 
Yukarıdakilerden hangileri Fransa’da dört ihti-
yarlar olarak adlandırılan yerel yönetim vergileri 
arasında yer alır? 

A) I ve II 
B) III ve IV 
C) I, II ve III 
D) II, III ve IV 
E) I, II, III ve IV 

 
 
 
 

14. ABD’de mahalli vergiler arasında en önemli yere 
sahip olanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Arazi vergisi 
B) Kira vergisi 
C) Meslek vergisi 
D) Emlak vergisi 
E) İlan vergisi 

 
 
 
 
 

15. Aşağıdakilerden hangisi üniter devletlere örnek 
olarak gösterilemez? 

A) Yunanistan 
B) Türkiye 
C) İsviçre 
D) Fransa 
E) Macaristan 

16. Bağımsız vergilendirme yetkisi sisteminin deza-
vantajları arasında aşağıdakilerden hangisi yer 
almaz? 

A) Merkezî idare ve yerel idarenin ayrı ayrı vergi 
idaresi kurması verginin tarh, tahakkuk ve tahsil 
maliyetini artırabilir. 

B) Vergilendirme yetkisine sahip hem merkezî 
idare hem de yerel idarenin bulunması kişilerin 
bireysel vergi yükünü arttırabilir. 

C) Aynı ülke sınırları içinde farklı oranlarda 
uygulanan yerel vergilerin varlığı bölgeler arası 
eşitsizliğe yol açabilir. 

D) Yerel yönetimin vergi kaynağına fiziki olarak 
yakındır. 

E) Vergi sisteminde birlik ilkesi bozulabilir. 
 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlere ya-
pılan bağış ve yardımların amaçları arasında yer 
almaz? 

A) Yönetimin değişik kademeleri arasında dikey 
eşitliğin ve her kademede çeşitli birimler 
arasında yatay eşitliğin sağlanması 

B) Yarı kamusal mal ve hizmetlerin üretiminin 
teşvik edilmesi 

C) Mal ve hizmetlerin üretiminde standart bir 
düzeyin sağlanması 

D) Mal ve hizmetlerin üretim ve tüketiminin 
doğuracağı dışsallıkların içselleştirilmesi 

E) Yerel yönetimlere mali özerklik verilmesi 
 
 
 

18. Karşılıksız olarak ya da yerel yönetimlerin 
hizmetlerinden faydalanma karşılığında ya da bir 
hakkın elde edilmesinin bedeli olarak tahsil 
edilebilen kamu gelirlerine ne ad verilir? 

A) Resim  
B) Harç  
C) Şerefiye 
D) Vergi 
E) Parafiskal gelir 

 
 

19. Aşağıdakilerden hangisi merkezi ve mahalli ida-
relerin gelir bölüşümündeki yöntemlerinden biri 
değildir? 

A) Bağımsız vergileme yetkisi sistemi 
B) Bağımlılık sistemi 
C) Ayırma sistemi 
D) Vergi gelirlerinden pay verilmesi sistemi 
E) Yerel yönetim birleştirme sistemi 

 
 
 

20. ABD’de gerçekleştirilmiş tek bir hizmeti ger-
çekleştirme amacına yönelik mahalli idare birimi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Köy kent 
B) Metropol alanlar 
C) Belediyeler 
D) Özel bölgeler 
E) Mahalli idare birlikleri 
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CEVAP ANAHTARI 
1 B 11 B 
2 A 12 D 
3 E 13 E 
4 B 14 D 
5 E 15 C 
6 C 16 D 
7 E 17 E 
8 D 18 A 
9 E 19 E 

10 B 20 D 
 
 


