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5.

DiKKAT!
Bu dersi n kapsamına giren bazı konularda,
ders kitabınızın basıma hazırlanmasından
sonra değişiklik yapılmış olabi lir. Bunun la
birlikte, testteki soruları, ders kitabınızda
verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir
sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle
değişmiş olsa bile, kitaptaki bi 19iye göre
do-ru olan cevabı i aretle iniz.
1. Harcamalar ve gelirler
oluşturmaya çalışması

Hiçbir vergi gelirinin herhangi bir hizmete
tahsis edilememesine ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)

Bütçe birliği
Gayrisafi usul
Tahsisi varidat yöntemi
Ademi tahsis yöntemi
Safi usul

arasında bir denge
bütçenin hangi işlevi

ile ilgilidir?
A)
B)
C)
D)
E)

2.

6.

Denetim
Mali-iktisadi
Siyasal
Adil gelir dağılımı
iktisadi istikrar

Aşağıdaki

bütçe

ilkelerinden hangisinin
zamanda
bütçeni n
ve
doğruluk
ilkelerine
de
gösterir?

gerçekleşmesi

samirniyet
uyulduğunu

aynı

A) Yıllık olma
B) Denklik
C) Anlaşılır olma
D) Genellik
E) Tasarruf

Bütçeni n,
konjonktürel
dalgalanmaların
gereklerine uygun bir biçimde hazırlanması
bütçeni n hangi işlevi ni n kapsamındadır?
A) Denetim
B) Adil gelir dağılımı
C) Siyasal
D) Kaynakların tahsisi
E) iktisadi istikrar

7.

Kuruluşun

her bölümünün ödenek

miktarının

yasama

organı

onaylanıp,

tarafından

değiştirilmesinin

de ancak yasama organı
tarafından yapılmasını sağlayan bütçe i lkesi
aşağıdakilerden hangisidir?
3.

"Genel Meclisler", aşağıdaki ülkelerden
hangisinde bütçenin tarihsel gelişiminde yer

A)
B)
C)
D)
E)

almıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

italya
ABD
ispanya
Almanya
Fransa

8.
Parlamentosu'nun
1628 yılında
krala vergi hakkı uyarısı yaptığı
belge aşağıdakilerden hangisidir?

4. ingiltere

çıkararak,

A)
B)
C)
D)
E)

A

Bağımsızlık beyannamesi
Haklar dilekçesi
insan ve vatandaş hakları bildirgesi
Büyük özgürlük fermanı
Büyük şart

Genellik
Önceden izin alma
Denklik
Bölüm bazında onaylanma
Birlik

Kaynak kullanım sürecinin ilk aşaması ile ilgili
olan ve kamu harcamalarının denetlenmesi,
israf ve suistimalierin önlenmesi amacını
taşıyan
bütçeleme sistemi aşağıdaki lerden
hangisidir?
A) Klasik bütçe
B) Performans bütçe
C) Program bütçe
D) Sıfır esaslı bütçeleme
E) Torba bütçeleme
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9. Torba bütçeleme sistemiyle ilgili
ifadelerden hangisi yanlıstır?

aşağıdaki

13. Aşağıdakilerden

hangisi devlet muhasebe
sistemlerinden biri değildir?

önceliklerin
belirlenerek,
farklı
bu
önceliklere
göre
koordinasyonunun sağlanması zordur.
B) Harcamaların nerelere yapıldığı konusunda
bilgi almak zordur.
konusunda
C) Yapılan harcamaların etkileri
kolaylıkla bilgi alınabilir.
D) Bütçelerin hazırlanması kolaydır.
E) Bürokrasiye çok geniş takdir yetkisi verir.

A)

Sosyal

A)
B)
C)
D)
E)

programların

14.

10. Diğer

11.

Program bütçe
bütçesi
Klasik bütçe
Sıfır esaslı bütçe
Performans bütçe

A)
B)
C)
D)
E)

nedensel

devlet
değildir?

harcanmadiğını

Yatırım

hangisi
tekniklerinden biridir?

hangisi
muhasebesinin görevlerinden biri

Kamu giderlerinin yasal sınırlar içinde harcanıp
ortaya koyarak denetim için
gerekli bilgileri sağlamak
B) Devlete
ait
malların
değerlerinin
belirlenmesine yardımcı olmak
C) Nakit hareketlerini izlemek
D) Devletin mal varlığı ile ilgili bilgilerin kaydını
tutmak
E) Harcamacı kuruluşlar arasında eşgüdümü
sağlamak amacıyla kamu hesapları tutmak

bütçe

Aşağıdakilerden

Aşağıdakilerden

A)

sistemlerinde
görülen
"artırımeıiık"
özelliğini
ortadan kaldırmayı
amaçlayan b ütçe si stern i aşağ ıdaki ler den
hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Logismografi muhasebe sistemi
Kameral muhasebe sistemi
Schneider muhasebe sistemi
Musgrave muhasebe sistemi
Constante muhasebe sistemi

15.

tahmin

Ekonometrik model
ARMA
Box-Jenkins
Hareketli ortalamalar tekniği
Otomatik usuller

Aşağıdakilerden

hangisi,
hataların
önlenmesini,
ortaya
çıkarılmasını,
düzeltilmesini ve ek kontrollerin eksikliğinin
giderilmesini amaçlar?

A)
B)
C)
D)
E)

hizmetlerinin
ve
projelerinin
maliyetlerini parasalolarak ifade eden ama
sonuçları parasalolarak ölemeyen proje
analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Dış kontrol
Etkinlik denetimi
iç kontrol
Etkenlik denetimi
Otomatik denetim

12. Kamu

A)
B)
C)
D)
El

A

16.

Aşağıdakilerden

denetiminin

A)
B)
C)
D)
E)

Yön eylem araştırması
Nedensel maliyet yöntemi
Basit maliyet yöntemi
Stratejik analiz
Maliyet etkenlik analizi

hangisi
biri

öğelerinden

kamu

kesimi

değildir?

iç kontrol
Dış denetim
iç denetim
Yüksek denetim
işlem
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17. 1961 Anayasası'na göre Bakanlar Kurulu genel
ve katma bütçe tasarılarıyla milli bütçe
tahminlerini
gösteren
raporu,
mali
yılbaşından !ın.. ~ kaç ay önce TBMM'ne

22.

sunmakzorundaydı?

Osmanlı

Devleti
ilk

uygulaması

döneminde maktu vergi
kez
kimin
zamanında

sağlamak

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

başlamıştır?

A)
B)
C)
D)
E)

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

A) Toptancı hali yapmak
B) Yeşil saha yapmak
C) Yerel hizmetler için finansman
D) Park-bahçe yapmak
E) Spor merkezi yapmak

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

18.

Aşağıdakilerden

i. Mehmet
i. Murat
i. Beyazıt
ii. Mahmut
ii. Murat

A)
B)
C)
D)
E)

Kurumsal sınıflandırma
Fonksiyonel sınıflandırma
Ekonomik sınıflandırma
Harcama kalemi sınıflandırması
Finansman tipi sınıflandırma

19. 1982 Anayasası'na göre, bütçe tasarısı, bütçe
komisyonunda kaç gün içinde görüşülür?
A)
B)
C)

D)
E)

30
45
50
55
60

20. Türkiye'de fon tasfiye

24. Maliye

D)
E)

tarafından

hazırlanıp

gönderilen, bütçe tekniğine göre
ve ayr ıntılı
olarak, o
yılın
bütçesi ni n
özelliklerini gösteren ilkelerin yer aldığı belge
aşağıdakilerden hangisidir?

çalışmaları

hangi

A)
B)
C)
D)
E)

yılda

başlamıştır?

A)
B)
C)

Bakanlığı

kuruluşlara

Bütçe çağrısı
Kalkınma planı

Bütçe gerekçesi
Bütçe hazırlama rehberi
Yıllık ekonomik rapor

1995
1998
2000
2002
2003
25.

Kuruluşlar

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

tekliflerini
21. iktisadi devlet teşekküllerinin sermayelerinin
yüzde kaçı devlete aittir?
A)
B)
C)
D)
E)

A

A) Milli Emlak Genel Müdürlüğü
B) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
C) Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü
D) Muhasebat Genel Müdürlüğü
E) Gelirler Genel Müdürlüğü

20
40
50
80
100
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26. Vergi
yükümlüsünün
ve
konusunun
belirlenmesinden sonra vergi borcunun
miktarının, yasalarda belirtilmiş matraha ve
vergi oranlarına göre saptanmasına ne ad
verilir?
A)
B)
C)
D)
E)

30. AB bütçesinde zorunlu ve zorunlu olmayan
harcamalar arasındaki aktarmalara ne ad
verilir?
A)
B)
C)
D)
E)

Vergi tarhı
Verginin tahsili
Verginin tahakkuku
Vergi tebliği
Vergi taahhütü

Karışık

aktarmalar
aktarmalar
Geleneksel aktarmalar
Kurumsal aktarmalar
Basit aktarmalar

Ayrıştırılmış

27. Temyiz kurulu kararları hakkında, karar
düzeltilmesi
isteği
kararın
bildirim
tarihinden itibaren 2!!.. ~ kaç gün içinde
yapılmalıdır?

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

28.

Sayıştay ilamının

kaç yıl içinde
bulunulabi lir?

tebliğ

tarihinden itibaren
iadesi talebinde

yargılamanın

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

29.

Aşağıdakilerden

hangisi, AB bütçesinin öz

kaynakları arasında ~almaz?

A)
B)
C)
D)
E)

A

Mali

yardımlar

Tarımsal

vergiler
Katma değer vergisi
GSMH katkısı
Gümrük vergileri
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