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DEVLET BÜTÇESi A 
2009 BS 2300-A 

1. Hükümetlerin, vatandaşların isteklerini bütçe 
aracılığı ile gerçekleştirmeyi amaçlaması 

bütçenin hangi işlevi ile ilgilidir? 

A) Hukuksal 
B) Adil gelir dağılımı 
C) Denetim 
D) Siyasal 
E) Mali-iktisadi 

2. Bütçenin hukuki yapısına içerik olarak 
yaklaşan ve bütçenin gerçek anlamda bir 
yasa sayılamayacağını ileri süren 
hukukçular, bütçe konusundaki meclis 
kararlarını aşağıdakilerden hangisi ile 
tanımlar? 

A) Meclis kararı 
B) Kanun hükmünde kararname 
C) Tüzük 
D) Yönetmelik 
E) Şartlı tasarruf 

3. Bütçeni n, konjonktürel dalgalanmaların 

gereklerine uygun bir biçimde hazırlanması 
bütçenin hangi işlevinin kapsamındadır? 

A) Adil gelir dağılımı 
B) iktisadi istikrar 
C) Kaynakların tahsisi 
D) Siyasal 
E) Denetim 

4. ingiltere Parlamentosu'nun 1628 yılında 

A 

çıkararak, krala vergi hakkı uyarısı yaptığı 

belge aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Büyük şart 
B) Bağımsızlık beyannamesi 
C) Haklar dilekçesi 
D) Büyük özgürlük fermanı 
E) insan ve vatandaş hakları bildirgesi 

5. Aşağıdakilerden hangisi, tarihteki ilk 
demokrasi metni ve anayasal belge olarak 
kabul edilir? 

A) Büyük özgürlük fermanı 
B) Haklar dilekçesi 
C) Haklar bildirgesi 
D) Bağımsızlık beyannamesi 
E) insan ve vatandaş hakları bi Idirgesi 

6. Kuruluşların bütçe ile aldıkları ödeneklere, 
kendi faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri 
ekleyerek harcamalarını çoğaitmalarmı 

en gelleyen bütçe i lkesi aşağıdaki lerden 
hangisidir? 

A) Yıllıkolma 

B) Genellik 
C) Tasarruf 
D) Önceden izin alma 
E) Denklik 

7. Belirli bir süre içinde gelir ve gider 
tahminlerinde doğruluk derecesini artırmak, 
bütçe denetimini daha kolay ve verimli 
yapabilmek amacından kaynaklanan bütçe 
ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Samimiyet 
B) Önceden izin alma 
C) Birlik 
D) Yıllık olma 
E) Açıklık 

8. Aşağıdakilerden hangisi yatırım bütçesinden 
beklenen yararlardan biri değildir? 

A) Bütçe tahminlerinin daha isabetli 
yapılmasına yardımcı olması 

B) Bütçe uygulamasının daha iyi yapılmasına 
yardımcı olması 

C) Alt yapı yatırımlarının daha iyi yapılmasına 
yardımcı olması 

D) Devletin net malvarlığındaki değişmelerin 

görülmesine yardımcı olması 
E) Devletin yatırım harcamalarının daha iyi 

görülmesine yardımcı olması 
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9. Aşağıdakilerden hangisi sıfır esaslı bütçeleme 
sisteminin sakıncalarından değildir? 

A) Diğer bütçeleme sistemlerinde görülen 
artırımeılık özelliğini ortadan kaldırmayı 

amaçlaması 

B) Karar paketlerinin hazırlanmasının çok zaman 
alması 

C) Dairelerin faaliyetlerine uymayan karar 
birimleri ve performans ölçülerinin 
geliştirilmesi 

D) Kamu kesiminde bir çok hizmetin sıfır esaslı 

olmasının söz konusu olmaması 
E) Kamu kurumlarının yöneticilerinin karar 

paketlerini hazırlarken kullandıkları öncelik 
sıralamasının sosyal önceliklerinden farklılık 

gösterebilmesi 

10. Torba bütçeleme sistemiyle ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Bürokrasiye çok geniş takdir yetkisi verir. 
B) Sosyal önceliklerin belirlenerek, farklı 

programların bu önceliklere göre 
koordinasyonunun sağlanması zordur. 

C) Bütçelerin hazırlanması kolaydır. 
D) Harcamaların nerelere yapıldığı konusunda 

bilgi almak zordur. 
E) Yapılan harcamaların etkileri konusunda 

kolaylıkla bilgi alınabilir. 

11. Ölçümlenemeyen faktörler ol du ğu zaman 
diğer yöntemlere göre üstünlüğe sahip olan 
nitel yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Basit yöntem 
B) Birim maliyete dayalı tahmin yöntemi 
C) Yargıya dayalı tahmin 
D) Regresyon analizi 
E) Zaman serisi yöntemi 

12. Kamu hizmetlerinin ve projelerinin 

A 

maliyetlerini parasalolarak ifade eden ama 
sonuçları parasalolarak ölcmeyen proje 
analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Nedensel maliyet yöntemi 
B) Basit maliyet yöntemi 
C) Stratejik analiz 
D) Maliyet etkenlik analizi 
E) Yön eylem araştırması 

7 

A 
13. Kamu programının istenen hedefe ulaşma 

derecesini ortaya koyan ölçü 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Verimlilik 
B) Hesap verilebilirlik 
C) Eşitlik 

D) Performans 
E) Etkenlik 

14. Malvarlığı ve işletme hesaplarını birlikte 
gösteren ve bir italyan sistemi olan devlet 
muhasebe sistemi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) BoIogna 
B) Schneider 
C) Constante 
D) Logismografi 
E) Kameral 

15. Aşağıdaki lerden hangisi devlet 
muhasebesinin görevlerinden biri değildir? 

A) Devlete ait malların değerlerinin 

belirlenmesine yardımcı olmak 
B) Devletin mal varlığı ile ilgili bilgilerin kaydını 

tutmak 
C) Harcamacı kuruluşlar arasında eşgüdümü 

sağlamak amacıyla kamu hesapları tutmak 
D) Nakit hareketlerini izlemek 
E) Kamu giderlerinin yasal sınırlar içinde harcanıp 

harcanmadığını ortaya koyarak denetim için 
gerekli bilgileri sağlamak 

16. Bir kurum yönetiminin kendi denetim 
ele manlarını görevlendirerek yaptığı denetim 
türü aşağıdakilerden hangisidir? 

Al işlem 
Bl iç denetim 
CL Yüksek denetim 
Dl Tek düzen denetim 
El Dış denetim 
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17. Türk Sayıştayı hangi yılda INTOSAI'ye üye 
olmuştur? 

Al 1965 
B) 1970 
CL 1974 
D) 1980 
E) 1989 

18. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde 
Tanzimat öncesi mali sistemin genel 
özelliklerinden biri değildir? 

Al Toplam gelirler içinde dolaysız vergilerle, 
toprak ve tarı m ürünl eri üzeri nden alınan 

vergiler en büyük paya sahip olmuştur. 
Bl Vergilendirme bölgelere göre farklılık 

gösterm i şti r. 
CL Kamu gelirleri içinde ayni vergiler büyük bir 

öneme sahip olmuştur. 
Dl Vergilendirmede müslümarı-müslüman 

olmayan ayırım i yapılmamıştır. 
El Vergi sistemi kesin ve sağlam kurallara 

bağlanm ıştır. 

19. 1961 Anayasası'na göre Bakanlar Kurulu genel 
ve katma bütçe tasarılarıyla milli bütçe 
tahminlerini gösteren raporu, mali 
yılbaşından .!ın. g kaç ay önce TBMM 'ne 
sunmak zorundaydı? 

A) 1 
Bl 2 
CL 3 
Dl 4 
El 5 

20. Türkiye'de gerçek anlamda 
onaylanan ve uygulanan 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al 1911 bütçesi 
Bl 1909 bütçesi 
CL 1876 bütçesi 
Dl 1871 bütçesi 
El 1855 bütçesi 

A 

düzenlenen, 
ilk bütçe 

LI 

A 
21. Aşağıdakilerden hangisi, 2006 yılı itibariyle 

Türkiye'de, kamu yönetimine temel mali 
mevzuat dışında kaynak kullanma imkanı 
veren ve hazine birliğini bozan bütçe dışı 

fonlardan biri değildir? 

Al Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonu 

Bl Tanıtma Fonu 
CL Top~ KonutFonu 
Dl Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
El Özelleştirme Fonu 

22. Aşağıdakilerden hangisi hem büyükşehir 

belediyesi hem de ilçe belediyeler tarafından 
görülebi len hizmetler arasında ~ almaz? 

Al Yerel hizmetler için finansman sağlamak 
Bl Yeşil saha yapmak 
CL Toptancı hali yapmak 
Dl Spor merkezi yapmak 
El Park-bahçe yapmak 

23. Devlet faaliyetlerinin ve hizmetlerinin türünü 
gösteren analitik bütçe sınıflandırması 

aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Finansman tipi sın ıflandınna 
Bl Kurumsal sınıflandırma 
CL Harcama kalemi sınıflandırması 
D) Fonksiyonel sınıflandınna 
El Ekonomik sınıflandırma 

24. Analitik bütçe sınıflandırması Türkiye'de 
hangi yıldan itibaren kamu kurumları için 
zorunlu hale gelmiştir? 

A) 1995 
Bl 1998 
CL 2000 
Dl 2002 
El 2004 
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25. Gümrük denetimine ait her türlü eşya için 
sundurma ve antrepo açmak Maliye 
Bakanlığı'na bağlı hangi ana hizmet biriminin 
görevidir? 

A) Gelirler Genel Müdürlüğü 
B) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 
C) Milli Emlak Genel Müdürlüğü 
D) M uhasebat Genel M üdürl üğü 
E) Tasfiye işleri Döner Sermaye işletmeleri 

Genel Müdürlüğü 

26. Aşağıdakilerden hangisi Bakanlık 

hizmetlerini, Bakan adına ve Bakanlığın amaç 
ve politikalarına uygun olarak düzenler ve 
yürütür? 

A) Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürü 
B) Müsteşar 

C) Müşavir 
D) MüsteşarYardımcısl 

E) Sayman 

27. Aşağıdakilerden hangisi, Sayıştay'ın 

kararlarına karşı yapılan karar düzeltilmesi 
isteğinin nedenlerinden biri değildir? 

A) Kararın yasaya aykırı olması 
B) Temyiz sebeplerinden en az birinin mevcut 

olması 
C) Temyiz incelemesi sırasında hükmün esasını 

etkileyen belgelerde hile ve sahtekarlığın ortaya 
çıkması 

D) Hükmün esasına etkili olan iddia ve itirazların 
kararda karşılanmam ıŞ olm ası 

E) Bir kararda aynı konu hakkında birbirine aykırı 
hükümlerin bulunması 

28. Temyiz kurulu kararları hakkında, karar 
düzeltilmesi isteği kararın bildirim 
tarihinden itibaren en ~ kaç gün içinde 
yapılmalıdır? 

A) 5 
B) 10 
C) 15 
D) 20 
E) 25 

A Q 

A 
29. AB bütçesinde zorunlu ve zorunlu olmayan 

harcamalar arasındaki aktarmalara ne ad 
verilir? 

A) Geleneksel aktarmalar 
B) Karışık aktarmalar 
C) Kurumsal aktarmalar 
D) Basit aktarmalar 
E) Ayrıştırılm ıŞ aktarmalar 

30. AR-GE harcamaları veteknik ilerlemelerle ilgili 
harcamalar AB bütçesi nde hangi harcama 
kalemi kapsamında yer alır? 

A) Katılım öncesi yardımlar 
B) idari harcamalar 
C) Dış politikalar 
D) Rezervler 
E) içsel politikalar 
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