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DEVLET BÜTÇESi A 
2011 AS 2300-A 

1. Hükümetlerin, valandaşlann Isteklerini bütçe 
aracılığı Ile gerçekleştlrmeyl amaçlaması 

bütçenin hangi i.levi ile ilgilidir? 

A) Siyasal 
B) Hukuksal 
cı Mali-iklisadi 
D) Denetim 
E) Adil gelirdağılımı 

2. Bütçenin hukuki yapısına içerik olarak 
yakla.an ve bütçenin gerçek anlamda bir 
yasa sayılamayacağını ileri süren 
hukukçular, bütçe konusundaki meclis 
kararlarmı aşağıdakilerden hangisi ile 
lanımlar? 

A) Bildirim 
B) Tüzük 
cı Yönetmelik 
D) Kanun hükmünde karamame 
E) Şart tasarruf 

3. Bütçenı n, konjonktürel dalgalanmaların 
gereklerine uygun bir biçimde hazırlanması 
bütçenin hangi i.lavinin kapsamındadır? 

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

4. Aşağıdakilerden hangisi bütçenin çağdaş 
işlevlerinden biridir? 

A) Mali-iklisadi 
B) Kaynak tahsisi 
C) Siyasal 
D) Denetim 
E) Hukuksal 

A 5 

5. Aşağıdakilerden hangisi Fransa'da 1789 
büyük devrım sonrası dönemde hazırlanan 
insan ve Valanda. Hakları Bildirgesi'nde yer 
alan hükümlerden biri değildir? 

A) Tüm yurttaşıann, veıgının gerekliligini 
saptama hakkı vardır. 

B) Veıgiler, tüm yurttaşıara adil bir biçimde 
dağıtılmalıdır. 

C) Kamu gücünün sürdürülmesi ve idare 
giderleri için ortak bir vergi alınması 

zorunludur. 
D) Veıgi, ekonomik istikran sağlamak için alınır. 
E) Tüm yurttaşıann, verginin kullanılmasını 

izleme hakkı vardır. 

6. ABD'de bağımsızlık öncesi dönemde, 
ingiltere'nin 1765 yılında uygulamaya 
koyduğu ve Amerikalıların parlamentoda 
temsil edilmedikieri ıçın karşı çıktıklan vergı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gelir veıgisi 
B) Eniak veıgisi 
C) Pul veıgisi 
D) çay veıgisi 
E) Towns-hend veıgileri 

7. Aşağıdakilerden 

demokrasi metni 
kabul edilir? 

hangisiı tarihteki ilk 
ve anayasal belge olarak 

A) Bağımsızlık beyannamesi 
B) Haklar dilekçesi 
C) i nsan ve valandaş hakları bildirgesi 
D) Büyük özgürlük fermanı 
E) Haklar bildrgesi 

8. ıngıltere'de parlamento lara~ndan 
onaylanmadıkça ve bu onay Ilan edllmedlkçe 
hiç kimsenin vergi ödemeye 
zorlanamayacağı, a.ağıdaki belgelerden 
hangisinde hüküm altına alınmışbr? 

A) Haklar Dilekçesi 
B) Kapnilizasyon Fennanı 
C) Bagımsızlık Beyannamesi 
D) i nsan ve Valandaş Hakları Bildiıgesi 
E) Haklar Bildiıgesi 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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9. En az maliyetle en fazla i. ın görülmes ini 
Ifade eden bütçe ilkesi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Al Bi~ik 
Bl Denklik 
CL Alenilik 
Dl Tasaıruf 
El Yıllık olma 

10. Bır üniversitenin malı yılbaşında aldığı 
ödeneği, öğrencilerden aldığı katkı payları ile 
çoğaııması aşagıdaki bütçe ilkelerinden 
hangisine aykındır? 

Al Doğruluk 
Bl Yıllık 
cı Genellik 
Dl Denklik 
El Samimiyet 

11. Halkın kendisi için yapılan harcamalar la ilgili 
bılgı sahibi olmasını sağlayan bütçe ilkesi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Alenilik 
Bl Denklik 
CL Genellik 
Dl Teklik 
El Doğruluk 

12. Kuruluşun her bölümünün ödenek mıktarının 
yasama organı tarafından onaylanıp, 
deği.,tirilmasinin de ancak yasama organı 

tarafından yapılmasını sağlayan bütçe ilkıısi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Genellik 
Bl Önceden izin alma 
CL Denklik 
Dl Bölüm bazında onaylanma 
El Birlik 

A 6 

A 
13. Kamu kurumlarının faaliyetleri ile bunları 

başarma dereceleri üzerıne yoğunlaşan 
bütçe sıstemı aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Sıfır esaslı bütçe 
Bl Yatınm bütçesi 
CL Program bütçe 
Dl Klasik bütçe 
El Perfonnans bütçe 

14. Aşağıdakilerden hangisi sıfır esaelı bütçeleme 
sıstemının sakıncalarından değildir? 

Al Dairelerin faaliyellerine uymayan karar 
birimleri ve performans ölçülerinin 
geli.tirilmesi 

Bl Kamu kesiminde bir çok hizmetin s~ır esaslı 
olmasının söz. konusu olmaması 

CL Diğer bütçeleme sistemlerinde görülen 
artırımeılık özelliğini ortadan kaldırmayı 

amaçlarnas. 
D) Karar paketlerinin hazırlanmasının çok zaman 

alması 
E) Kamu kurumlarının yöneticilerinin kara" 

pakellerini hazırlarken kIJlandlklarl öncelik 
sıralamasının sosyal önceliklerinden fa-klılık 
gösterebilmesi 

15. PPBS ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
vanlistır? 

A) Kamu yönetiminde verimliliğin artınımasına 
yardımcı olur. 

Bl Kamu hizmellerinin fonksiyonel 
sınıflandırılmasını gerektirir. 

CL Bilinen tüm analiz tekniklerinden 
yaraMnarak bütçe karaMnnda rasyonelliği 
sağlamaya çalışır. 

Dl Planlarnaya dayalıdır. 
E) Kamu kurumlannın her yıı en azından bir 

önceki yılın ödeneğ i kadar ödeneğe hak 
kazandıgı varsayımını ortadan kaldırmayı 
amaçlar. 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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16. Kaynak kullanım sürecinin ilk ~ması ile ilgili 
olan ve kamu harcamalarının denetlenmesi, 
Israf ve suistimalierin önlenmesı amacını 
taşıyan bütçeleme sistemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Al Sıfır esaslı bütçeleme 
Bl Torba bütçeleme 
CL Klasik bütçe 
Dl Performans bütçe 
El Program bütçe 

17. Çok farklı kaynaklardan veri toplamak ve 
değerlendirmek amacına dayalı olan analiz 
yöntemı aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Meta analizi 
Bl Birim maliyet yöntemi 
CL Toplam maliyet yöntemi 
Dl Nedensel maliyet analizi 
El Basit maliyet yöntemi 

18. Harcama ve gelir tahminleri aenel olarak kaç 
kategoriye aynıır? 

Al 1 
Bl 2 
cı 3 
Dl 4 
El 5 

19. Hareketli ortalamalar yönteminin önemli 
değişikliklerin etkilerini dikkate 
almamasında" kaynaklanan sorunların 

çözümünde yardımcı olan ve tahminlerde 
yakın geçmi~e daha çok ağırlık veren tahmin 
aracı a~ağıdakilerden hangisidir? 

Al Box.Jenkins tekniği 
Bl Delphi yöntemi 
CL Beyin fırtınası yöntemi 
Dl ARMA tekniği 
El Ostsel düze~me tekniği 

A 7 

A 
20. Analizlerde karar almada kullanılan ölçülerden 

hangisi, alternatifler arasında karşılaştırma 
yapmayı ya da dolaylı olarak kamusal fonların 
özel kesime bırakılması halinde ortaya çıkacak 
fayda ile kamu kesiminin kullanması halinde 
ortaya çıkacak faydanın kar~laştırllmasınl 
gereıdırır? 

Al V ... imlilik 
Bl Dayanıklılık 
CL Etkinlik 
Dl Eşitlik 
El Etkenlik 

21. Fayda maliyet analizinin maliyet etkenlik 
analizine göre .iiiiiiıı yanı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Al Kolay tahmin edilebilmesi 
Bl AkematW projeler arasında karşılaştınna 

yapılabilmesi 

CL GideMerin a~ematW değeMerine ağ ıMık 
vermesi 

Dl Kolayanlaşılabilmesi 
El Kolay hesaplanabilmesi 

22. Devlet tüzel kişiliğinin mali yönünü 
aşağıdaki lerden hangisi temsil eder? 

Al Hazine 
Bl TBMM 
CL Bakanlar Kurulu 
Dl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
El DPT 

23. Mahsup Işlemleri Ile, bütçe dışı alacak ve borç 
hesaplarının da yer aldığı devlet muhaselbe 
sistemi aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Schneidll" Muhasebe Sis1emi 
Bl logismografi Muhaseibe Sislerni 
CL Constante Muhasebe Sis1emi 
Dl Yeni Kameral Muhasebe Sis1emi 
El Eski Kameral Muhasebe Sis1emi 
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24. A~ağıdakilerden hangisi davlel 
muhasebesinin görevlerinden biri değildir? 

Al Nakit harekBllerini izlemek 
Bl Kamu giderlerinin yasal sınırı ... içinde harcanıp 

harcanmadığını or1aya koyarak denetim için 
gerekli bilgileri sağlamak 

CL Harcamacı kurLluşlar arasında eşgüdümü 
sağlamak amacıyla kamu hesapları tutmak 

Dl Devletin mal v ... lığı ile ilgili bilgilerin kaydını 
Mmak 

El Devlete ait malların değerlerinin 
belirlenmesine yardımcı olmak 

25. Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumlannın 

mali denııti mi ni n kapsamında ııııı:. iIıııiK7. 

Al Mali kaynakların kullanımından sorumlu olan 
kişilerin sorumluluklarını yerine getirip 
gelirmedği 

Bl Mali işlemlerde matematiksel doğruluğun 
sağlanıp sağlanmadığı 

CL Mali uygLlama sonuçlarının mevcut mali yasal 
dayanağın içinde kalıp kalmadığı 

Dl Uygun gelir kaynaklarının bLlunup bulunmadığı 
El Bütün işlemlerin kaylU ... a geçirilip 

geçirilmediği 

26. Maliye Bakanlığı'nın Türk Hava Yolları'nı 
kendi elemanlarıyla denetlernesi aşağıdaki 
denetim türlerinden hangisine örnektir? 

Al Peıformans denetimi 
Bl Dış denetim 
cı Etkenlik denetimi 
Dl Organizasyon denetimi 
El Yasama denetimi 

27. Bır ışı yapan bireyin ya da örgütün o Işle 
amaçlanan hedefe yönelık olarak nereye 
vardığının miktar va kalite olarak anlatımına 
na ad verilir? 

Al Olomasyon 
Bl Performans 
cı Kalite 
Dl Ölçme 
El Sınıflama 

A 8 

A 
28. Uluslararası Sayı~taylar Birliği (INTOSAll 

hangi yılda kurulmuştur? 

Al 1940 
Bl 1950 
CL 1953 
Dl 1960 
El 1961 

29. Aşağıdakilerden hangisi, hataların 

önlenmesini, ortaya çıkanlmasını, 
düzeltilmesini ve ek kontrollerin eksikliğinin 
giderilmesini amaçlar? 

Al Otomatik denetim 
Bl i ç kontrol 
CL Etkinlik denetimi 
Dl Dış kontrol 
El Etkenlik denetimi 

30. Türk Sayıştayı hangi yılda INTOSAI'ye üye 
Olmuştur? 

Al 1965 
Bl 1970 
CL 1974 
Dl 1980 
El 1989 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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kişilerin sorumluluklarını yerine getirip 
gelirmedği 

Bl Mali işlemlerde matematiksel doğruluğun 
sağlanıp sağlanmadığı 

CL Mali uygLlama sonuçlarının mevcut mali yasal 
dayanağın içinde kalıp kalmadığı 

Dl Uygun gelir kaynaklarının bLlunup bulunmadığı 
El Bütün işlemlerin kaylU ... a geçirilip 

geçirilmediği 

26. Maliye Bakanlığı'nın Türk Hava Yolları'nı 
kendi elemanlarıyla denetlernesi aşağıdaki 
denetim türlerinden hangisine örnektir? 

Al Peıformans denetimi 
Bl Dış denetim 
cı Etkenlik denetimi 
Dl Organizasyon denetimi 
El Yasama denetimi 

27. Bır ışı yapan bireyin ya da örgütün o Işle 
amaçlanan hedefe yönelık olarak nereye 
vardığının miktar va kalite olarak anlatımına 
na ad verilir? 

Al Olomasyon 
Bl Performans 
cı Kalite 
Dl Ölçme 
El Sınıflama 
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28. Uluslararası Sayı~taylar Birliği (INTOSAll 

hangi yılda kurulmuştur? 

Al 1940 
Bl 1950 
CL 1953 
Dl 1960 
El 1961 

29. Aşağıdakilerden hangisi, hataların 

önlenmesini, ortaya çıkanlmasını, 
düzeltilmesini ve ek kontrollerin eksikliğinin 
giderilmesini amaçlar? 

Al Otomatik denetim 
Bl i ç kontrol 
CL Etkinlik denetimi 
Dl Dış kontrol 
El Etkenlik denetimi 

30. Türk Sayıştayı hangi yılda INTOSAI'ye üye 
Olmuştur? 

Al 1965 
Bl 1970 
CL 1974 
Dl 1980 
El 1989 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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