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1.

Bütçenin yasama organı genel kurulunda
reddedilmesi nin,
hükümete
güvenoyu
verilmemesi anlamına gelmesi bütçenin hangi
i şlevi ileilgilidir?

A)

Mali -iktisaci

Bl

Htkuksal

4. PPBS ile ilgili

Al
B)

CL Derıetim
D) Kaynakların tahsisi

El

a ş ağıdaki

ifadelerden hangis i

yanlısbr?

cı

Siyasal

Kamu yönetiminde verimliliğin artınımasına
yardln"CI olur.
Kamu kurumannın her yıı e n azından bir
önceki yı lı n ödeneği kadar ö deneğe hak
kazandlQI varsayımını ortadan kaldınnayı
amaçlar.
Bilinen
tüm
analiz
tekn iklerinden
yararlanarak bütçe kararlarında rasyonelliği
sağlamaya ça lı şır.

D)

Ka rnı

hizmetlerinin
gerektirir.

fonksiyonel

sınıflandınlmasını

E)

5. Çok

Planlamaya

dayalıdır.

farklı

kaynaklardan veri toplamak ve
dayalı olan analiz
yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
de~erlendırmek amacına

2.

Aşağıdakilerden

hangis i

Fransa 'da

1789

büyük devrim s onrası dönemde hazırlanan
Insa n ve Vatandaş Hakları Bildirgesi'nde yer

alan hükümlerden biri
Al

Vergiler, tüm

Al
B)

değildir?

yurtta~lara

cı

D)
E)

adil bir biçimde

dağıtılmalıdır.

Bl
CL

Dj

Tüm yurttaşlann , verginin kullanılmasını
izleme hakkı vard ır.
Vergi, ekonomik istikran sağlamak için alınır.
Tüm
yurttaşlann ,
verginin
gerekliliğini
saptama

El

hakkı vardır.

6.

Ka rru gücünün sürdürülmesi ve idare
giderleri için ortak bir vergi alınması
zorunludur.

Malvarlığı
ve i~etm. hesaplarını birlikte
gösteren ve bir ıtalyan sistemi olan devlet
muhasebe
sistemi
aşağıdakilerden
hangisidir?

A)
B)

CL
Dl
El

3. En az maliyetle en fazla
ifade eden
hangis idir?
Al

GL
cı

Dl
El

A

Meta analizi
Birim maliyet yöntemi
Toplam maliyet yöntemi
Nedensel maliyet analizi
Basit maliyet yöntemi

bfrtçe

ilkesi

ışın

Bdog:-ıa

Kameral
Logismogafi
Sctrıeider
Conslarıte

7. Bir i§i yapan bireyin ya da örgUtün o i§le
amaçlanan hedefe yönelik olarak nereye
vardığının miktar ve kalite olarak anlabmına
ne ad verilir?

görülmesini

a § ağıdakilerden

Birlik
Denklik
Alenilik
Tasarruf
Yıllık olma

Al
cı

Otomasyan
Kalite
Ölçme

El

Performans

GL

OL
5

Sınıflama

izleyen sayfaya geçiniz.
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8,

Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fennanı'nda
yer alan hükümlerden biri değildir?

Al

Bl
cı

Dl
El

12.

Vergilemede sınıf ve mezhep ayınmına
gidilmemesi
Vergilerin toptan degil parça parça alınması
Aşann alınmasında yolsuzluk yapılmaması
Vergilerin ödeme gücüne göre alınması
Saraya ait yıllık gelir ve gider defterlerinin
tanzim edilmesi

cı

Dl
El

10.

hangisi hem büyükşehir
belediyesi hem de ilçe belediyeler tarafından
görülebilen hizmetler arasındam.~

A)
Bl
cı

Dl
El

9, Osmanlı Imparatorluğu döneminde,
örfi
vergilerin nasıl dağıtıldığını belirten defterlere
ne ad verili rdi?

Al
Bl

Aşağıdakilerden

Yerel hizmetler için finansman sagamak
Yeşil saha yapmak
Toı:tancı hali yapma<:
Sp:r mefkezi yapmak
Park-ba'lçe yapmak

tamamı devlete ait olan, t&k&l
mal ve hizmetleri üreten ve
pazarlayan kuruluşlara ne ad verilir?

13. Sermayesinin
niteliğindeki

Muhtıra defterleri
T ekalif defterleri
Tevzi defterleri
sal defterleri
Envanter defterleri

Al iktisadi devlet teşekkülleri
Bl Döner sefmayeli işletmeler
C) Yerel idareler
Dl Kamu iktisad kur uluşları
El Sosyal gjverılik kuruluşları

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

Al

Verg

sistemi

Bl

Verglendirme

kesin ve

sağlam

kurallara

bagslera

!#ıra

farklılık

14. Türkiye'de fon tasfiye

baganmıştır.

Dl
El

gerçek anlamda
ve
uygulanan
a~ıdakil"rd"n hangisidir?
Al
Gl

C)

1995
1998
cı 2000
OL 2002
El 2003

Dl
E)

A

15. Siyasi ya da bürokratik olarak yönetim
yetkisinin temel kriter kabul edildiği analitik
bütçe
sınıflandırması
aşağıdakilerden
hangisidir?

düzenlenen ,
bütçe

i..!h.

A)

1911 bUçesi
1909 bUçesi
1876 bUçesi
1871 bUçesi
1855 bUçesi

yılda

Bl

T~am gelirler içinde cblaysız v9fglefle,
toprak ve !arım ürünleri ÜZefinden alınan
vefglef en büyük paya sahipdm~tur.
Kamu geliriefi içinde ayni vefgiler büyl1<: bir
öneme sahip olmuştur.
Vf'lfglendirmede
müslüman-müslüman
olmayan ayırımı yapılmamıştır.

11 . Türkiye'de
onaylanan

hangi

Al

göstermiştir.

C)

çalışmaları

başlamıştır?

Kurumsal

sınıflandırma

GL Fonksiyonel sınıflandırma
CL Ekaıomik sınıflandırma

Dl

,

El

Harcama kalemi sınıflandırması
Finansman tipi sınıflandırma
izleyen sayfaya geçiniz.
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16. Özel gelir yasalannda öngörülen hükümlere
göre mali yıl içinde tahsil edilecek devlet
gelirlerine ilişkin tahminleri gösteren cetvel
a ş ağıdakilerden hangisidir?

Al
Bl
c)
Dl
El

20.

A cetveli
B cetveli
H cetveli
P cetveli
T cetveli

1995
1998
2000
2002

El

2004

tarafından
hazırlanan
bütçe
inceleyerek, bunların kalkınma
planlarına ve yıllık programlara uygunluğunu
sağlamak Maliye Bakanlığı'na bağlı hangi ana
hizmet biriminin görevidir ?

Al

Gelirler Genel Müci..irlügi.i
Milli Emlak Genel MüdJrlüği.j
c) Kamu Firıa1Smanı Genel Müd.irlüğü
Dl Bütçe ve Mali Kertrol Genel Müd.irlüği.j
El M uhasebat Genel M üd.irl üği.j

Bl

21. Gümrük denetimine ait her türlü eşya için
sundurma
\19
antrepo
açmak
Maliye
Bakanlığı'na bağlı hangi ana hizmet biriminin
görevidir?

17. Analitik bütçe sınıflandırması Tür kiye'de
hangi yıldan itibaren kamu kurumları için
zorunlu halegelmi ştir?

Al
Bl
CL
Dl

Kuruluşlar

tekliflerini

Tasfiye işleri Döner Sermaye Işletmeleri
Genel Müci.irlü!)j
Bl Muhasebat Genel Müd.irlüği.j
CL Bütçe ve Mali Kortrol Genel Müdirlüğü
Dl Gelirler Genel Müci..irlügi.i
El Milli Emlak Genel MüdJrlüği.j
Al

22. Vergi

18. Gelir

bütçesi

aşağıdakilerden

yükümlüsünün
ve
konusunun
belirlenmesinden sonra vergi
borcunun
miktarının , yasalarda belirtilmi ;t matraha ve
vergi oranlarına göre saptanmasına ne ad
ver ilir?

hangisi

tarafından hazırlanır?

Al
Bl
CL
Dl
El

19.

Devlet Planlama

Teşkilatı

Dış Tıcaret Müsteşarlığı

TC Merkez Bankası
Maliye Bakanlığı
Hazine Müste şarlığı

Al

Verf} tarhı
Verginintahsili
CL Verginin lal-ıao;kuku
Dl Vergi t~iği
El Vef(J taı:nIUÜ

Bl

Aşağıdakilerden

hangisi
Bakanlık
hizmetlerini, Bakan adına ve Bakanlığın amaç
ve politikalanna uygun olarak düzenler ve
yürütür?
Al
Bl
c)
Dl
El

A

23. Temyiz

kurulu kar arları hakkında, karar
düzeltilmesi
i steği
kararın
bildirim
tarihinden itibaren !ll Z
kaç gün içinde
yapılmalıdır?

Müşavir

Al 5

Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürü

G)

Müsteşar Yardımcısı

10

CL 15
Dl 20

Sayman
Müsteşar

El

7

25

izleyen sayfaya geçiniz.

A
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24.

Sayıştay ilamının tebliğ tarihinden itibaren
kaç yıl içinde yargılamanın iadesi talebinde

28.

Aşağıdakilerden hangi si ,
kaynakları ar asında

AB bütçesinin öz

m..iIImia.

bulunulabilir?

Al
Bl

1
2

CL

3

Al Tarımsal vergiler
Bl Mali yardıml a
c) GSMH katkısı
Dl Gümrük vergileri
El Katma değer vergisi

OL 4

El 5

29. Aşağıdakilerden
hangisi
Avrupa
Birliği
bütçesinin ilkelerinden biri değildir?

25.

Al Yasallık
Bl Birlik
C) Denklik
Dl Özellik
El Genellik

Aşağıdakilerden

hangisi ,
Sayıştay' ı n
kararlarına karşı yapılan karar düzeltilmesi
isteğinin nedenlerinden biri değildir ?

Al

Hükmün esasına etkili dan iddia ve
kararda ka-şılanmarıış olması

itirazların

B) Ka-a-ın yas~a ~kırı olması
CL Temyiz sebeplerinden en az birinin mevcut
olmas ı

30. AR-GE harcamaları veteknik ilerlemeler le ilgili
harcamalar AB butçesinde hangi harcama
kalemi kapsamında yer alır?

D) Temyiz incelemesi sırasında hükmliı esasını
etkileyen belgelerde hile ve sahtekarlığın ortaya
çıkması

E)

Bir ka-ada aynı konu
hükÜTIlerin bulunması

hakkında

birbirine

aykırı

A)
Bl
CL

Dış

OL

Katılım aıcesi yardımlar

poIitika/a
içsel politikalar
Rezervler

El idari harcamalar

26. Avrupa

Kalkınma

Fonu hangi

anlaşma

ile

oluşturulmuştur ?

Al
Bl
C)
Dl
El

Paris Anlaşması
Ankara Anlaşması
Roma Anla~ması
Essen Anlaşması
Brüksel Anlaşması

27. AB butçesinde zo runlu ve zo runlu olmayan
harcamalar ar ası nd aki aktarmalara ne ad
verilir ?
A)
Bl
CL
Dl
El

A

Geleneksel aktarmalar
Ayrıştırılmış aktarmalar
KLruıısal aktarmalar
Karışık aktarmalar
Basit aktarmala

8

izleyen sayfaya geçiniz.

