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1. Aşağıdakilerden hangisi ülke sınırları içinde 
yerleşik değişik büyüklüklerdeki köy, kasaba, 
kent gibi yerleşim yerlerinde yaşayan başta 
insan olmak üzere tüm canlıların ortak ve yerel 
nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belli 
bir hukuk düzeni içinde oluşturulmuş anayasal 
kuruluşlardır? 

A) Yerel yönetim 
B) Bölgesel yönetim 
C) Merkezden yönetim 
D) İdari yönetim 
E) Yerinden yönetim 

 
 

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

A) Ademi merkeziyet 
B) Amenajman 
C) Yerelleşme 
D) Küreyelleşme 
E) Bölgeselleşme 

 
 

3. I.   Geniş bir yerleşim alanını kapsaması 
II.  Geniş bir sosyal, ekonomik ve kültürel etki alanı 
     bulunması 
III. Hızlı göç alması ve bunun devamlılık kazanması 
Yukarıdakilerden hangileri bir kentin büyük şe-
hir olarak nitelenebilmesi için taşıması gereken 
özellikler arasında yer alır? 

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

 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde yerel yö-
netimlerin sahip olmaları gereken niteliklerden 
biri değildir? 

A) Merkezi yönetimden ayrı bir tüzel kişiliğe sa-
hiptirler. 

B) Kendi bütçelerini yapma yetkileri vardır. 
C) Seçimle işbaşına gelenlerden oluşan karar 

organlarına sahiptirler. 
D) Bağımlı bir malvarlığına sahiptirler. 
E) Kendilerine özgü gelirleri vardır. 

 
 
 
 

5. Merkezi yönetimin bazı belirlenmiş yetkilerini, 
merkezi yönetimin uzantısı olan taşradaki kendi 
memurlarına devretmesine ne ad verilir? 

A) Yetki devri 
B) Yetki genişliği 
C) Amenajman 
D) İdari vesayet 
E) Yetkide sakatlık 

6. Yerel yönetimler gider getiren işlerini aşağıdaki 
kanunların hangisine dayalı olarak yapar? 

A) Kurumlar Vergisi Kanunu 
B) Kamu İhale Kanunu 
C) Gider Vergisi Kanunu 
D) Devlet İhale Kanunu 
E) Şirketler Kanunu 

 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi ihale dışı bırakılma 
halleri arasında yer almaz? 

A) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hü-
kümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan 

B) Kanunda ihaleye katılamayacağı belirtildiği 
halde ihaleye katılan 

C) Kanunda belirtilen yasak fiil veya davranışlarda 
bulundukları tespit edilen 

D) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı 
olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men 
edilmiş olan 

E) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilen 
 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi pazarlık usulü ile ihale 
yapılabilecek hallerden biri değildir? 

A) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı 
veya kiralanması 

B) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında 
ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif 
çıkmaması 

C) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların 
ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak 
yapılmasının zorunlu olması 

D) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihti-
yaç gösteren ve seri üretime konu olmayan 
nitelikte olması 

E) İdarelerin yaklaşık maliyeti Kamu İhale Ku-
rumunun her yıl belirlediği tutara kadar olan 
mamul mal, malzeme veya hizmet alımları 

 
 

9. Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hü-
kümlerine uygun olarak yerine getirilmesini 
sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından 
önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli 
üzerinden hesaplanmak suretiyle % kaç ora-
nında kesin teminat alınır? 

A) 10 
B) 8 
C) 6 
D) 5 
E) 15 

 
 

10. Ön ilan yapılan hallerde, süre indiriminden 
faydalanılabilmesi için ihale ilanının ön ilan tari-
hinden itibaren en az kaç gün sonra yayım-
lanması gerekir? 

A) 10 
B) 20 
C) 30 
D) 40 
E) 50 
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11. Mahalli İdare Birliklerinin denetimi aşağıdakiler-
den hangisi tarafından yapılır? 

A) İçişleri Bakanlığı 
B) Maliye Bakanlığı 
C) Danıştay 
D) Başbakanlık 
E) TBMM 

 
 
 
 
 
 

12. Aşağıdakilerden hangisi birlik tüzüğünde bulun-
ması zorunlu olan hususlar arasında yer almaz? 

A) Birliğin adı ve amacı 
B) Birliğe devredilen görev ve hizmetler 
C) Tüzük değişikliğinin nasıl yapılacağı 
D) Birliğin merkezi 
E) Birliğin organları 

 
 
 
 
 

13. Türkiye’de mahalli idare birliklerine ilişkin ilk 
anayasal düzenleme aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

A) 1921 Anayasası 
B) 1924 Anayasası 
C) 1961 Anayasası 
D) 1982 Anayasası 
E) 1876 Anayasası 

 
 
 
 
 
 

14. Aşağıdakilerden hangisi ülke düzeyinde kurula-
cak birliklerin amaçları arasında yer almaz? 

A) Mahalli idarelerin menfaatlerini korumak 
B) Mahalli idareleri tek bir çatıda toplamak 
C) Mahalli idarelere rehberlik etmek 
D) Mahalli idareler arasında yardımlaşma ve 

işbirliğini, teknik ve idari deneyim bilgi 
değişimini teşvik etmek 

E) İyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasına 
yardım etmek 

 
 
 
 

15. Birliğin gelirleri arasında aşağıdakilerden hangi-
si yer almaz? 

A) Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet 
giderlerine katılma payları 

B) Kira ve faiz gelirleri 
C) Bağışlar 
D) Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri 
E) Köylere hizmet götürme birlikleri için il özel 

idaresi bütçesinden ayrılacak pay 
 

16. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelde yer 
alan özel bütçeli idareler arasında yer almaz? 

A) Yükseköğretim Kurulu 
B) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Baş-

kanlığı 
C) Üniversiteler 
D) Yüksek teknoloji enstitüleri 
E) Kamu İhale Kurumu 

 
 
 

17. I.   Genel bütçe 
II.  Özel bütçe 
III. Düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesi 
Yukarıdakilerden hangileri merkezi yönetim büt-
çe türleri arasında yer alır? 

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

 
 
 

18. Merkezi yönetim kapsamındaki idareler ile sos-
yal güvenlik kurumlarının bir mali yıldaki faaliyet 
sonuçlarını gösteren faaliyet raporu aşağıdaki-
lerden hangisi tarafından hazırlanır? 

A) Maliye Bakanlığı 
B) İçişleri Bakanlığı 
C) Sayıştay 
D) Devlet Denetleme Kurulu 
E) Danıştay  

 
 
 

19. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde 
uygulanacak muhasebe ve raporlama stan-
dartlarının uluslararası standartlara uygun ola-
rak belirlenmesinde görevli Devlet Muhasebesi 
Standartları Kurulu'nda aşağıdakilerden hangisi 
yer almaz? 

A) Sayıştay Başkanlığı 
B) İçişleri Bakanlığı 
C) Maliye Bakanlığı 
D) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
E) Hazine Müsteşarlığı 

 
 
 

20. Kamu zararının belirlenmesinde aşağıdakilerden 
hangisi esas alınmaz? 

A) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan 
ödeme yapılması 

B) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya 
yersiz ödemede bulunulması  

C) İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha 
yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması  

D) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen 
tutardan az ödeme yapılması 

E) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme ya-
pılması 
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CEVAP ANAHTARI 
1 A 11 A 
2 C 12 E 
3 E 13 C 
4 D 14 B 
5 B 15 D 
6 B 16 E 
7 E 17 C 
8 A 18 A 
9 C 19 B 

10 D 20 D 
 
 


