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Aşağıdakilerden
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Devletin yatırım harcamalarının daha iyi
görülmesine yardımcı olması
Alt yapı yatırımlarının daha iyi yapılmasına
yardımcı olması
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C)
D)

Devletin net malvarlığındaki değişmelerin
görülmesine yardımcı olması
Bütçe
tahminlerinin
daha
isabetli
yapılmasına yardımcı olması

1. Bütçe kanun tasarısının onaylanmamasının
hükümete güven oyu verilmemesi anlamına
gelmesi bütçenin hangi işlevi ile ilgilidir?
Al
B)
CL
D)
E)

E)

Bütçe

uygulamasının

daha iyi

yapılmasına

yardımcı olması

Siyasal
Mali-iktisadi
Hukuksal
iktisadi kalkınma
Kaynakların tahsisi

5.

Beyin
fırtınası
aşağıdaki
tahmin
yöntemlerinden hangisinde kullanılan bir
tekniktir?
A)
B)
C)
D)
E)

Birim maliyete dayalı tahmin yöntemi
Ekonometrik yöntem
Yargıya dayalı tahmin yöntemi
Zaman serisi yöntemi
Basit yöntem

2. ABD'de, vergi ve benzeri yükümlülükleri
salmak, borçlanmak, ulusal savunma ve
genel refaha yönelik hizmetler yapmak
görevleri aşağıdakilerden hangisi ile federal
devlete verilmiştir?
A)
B)
CL
D)
E)

3.

6.

insan ve Vatandaşlık Hakları Bildirgesi
1688 HaklarBildirgesi
1776 Bağımsızlık Beyannamesi
1783 Barış Anlaşması
1791 Anayasası

A)
B)
C)
D)
E)

Hükümetin
yapısının,
fonksiyonlarının,
mali-politik planlarının kamu oyuna açık
olması bütçenin hangi ilkesini ifade eder?
Al
B)
CL
D)
E)

A

Malvarlığı
ve işletme hesaplarını birlikte
gösteren ve bir italyan sistemi olan devlet
muhasebe
sistemi
aşağıdakilerden
hangisidir?

7.

iç

BoIogna
Kameral
Logismografı

Schneider
Constante

ve

dış

aşağıdakilerden

Genellik
Hesap verilebilirlik
Önceden izin alma
Mali saydamlık
Anlaşılır olma

A)
B)
c)
D)
E)

denetim
arasındaki
hangisidir?

fark

Denetçinin örgütsel statüsü
Denetimin süresi
Denetimin yasallığı
Denetimin işleyişi
Denetlenen kurumun statüsü
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8.

Aşağıdakilerden

hangisi Tanzimat öncesi
bugünkü
anlamda
bir bütçe
uygulamasının
gerceklesmemesinin
nedenlerinden biri değildir?

12.

dönemde

Al

Belgelerin kesin hesap cetveli

D)
E)

9.

Al
B)
c)

elde edilmiş olması
Mutlakıyetçi bir yönetimde bütçeden söz
etmenin mümkün olmaması
Bütçe dönemi olarak, gelirlerde güneş
yılının, giderlerde ay yılının esas alınması
Hesap pusulaları ve cetvellerin kendi
aralarında bir seri oluşturmamaları

Vergileme

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?

niteliğinde

olması

B)
c)

Aşağıdakilerden

hakkının

Dl
El

Osmanlı
imparatorluğu
döneminde, örfi
vergilerin nasıl dağıtıldığını belirten defterlere
ne ad veri lirdi?

Özelleştirme Fonu
Tanıtma

Fonu
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı
Fonu
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Toplu Konut Fonu

Teşvik

tamamı devlete ait olan, tekel
mal ve hizmetleri üreten ve
pazar layan kur u luşlar a ne ad ver i li r?

13. Sermayesinin
niteliğindeki

A) iktisadi devlet teşekkülleri
B) Yerel idareler
CL Kamu iktisadi kuruluşları
D) Döner sermayeli işletmeler
E) Sosyal güvenlik kuruluşları

A) Muhtıra defterleri
Bl Tevzı defterlerı
C) Tekalif defterleri
D) Sal defterleri
E) Envanter defterleri

10. 1982 Anayasası'na göre, bütçe tasarısı, bütçe
komisyonunda kaç gün içinde görüşülür?

14.
A)
B)
C)

D)

30
45
50
55

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

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

E) 60

11.

Aşağıdakilerden

sağlamak

Aşağıdaki

lerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde
Tanzimat
öncesi
mali
sistemin
genel
özelliklerinden biri değildir?

A)

Vergilendirme

bölgelere

göre

farklılık

15. Analitik
hangisinin

göstermiştir.

Vergilendirmede
müslüman-müslüman
olmayan ayırımı yapılmamıştır.
CL Kamu gelirleri içinde aynı vergiler büyük bir
öneme sahip olmuştur.
D) Vergi sistemi kesin ve sağlam kurallara

A

sınıflandırmalarından

amacı

sorumluluğun

Al
Bl
C)
D)
E)

bağlanm ıştır.

El

bütçe

siyasi
ve
idari
belirlenmesi
ve
program
sorumlulukları nın tespit edilmesidir?

B)

Toplam gelirler içinde dolaysız vergilerle,
toprak ve tarım ürünleri üzerinden alınan
vergiler en büyük paya sahip olmuştur.

Kurumsal sınıflandırma
Finansman tipi sınıflandırma
Fonksiyonel sınıflandırma
Ekonomik sınıflandırma
Harcama kalemi sınıflandırması
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16. Analitik bütçe sınıflandırması Türkiye'de
hangi yıldan itibaren kamu kurumları için
zorunlu halegelmiştir?

20.

Al 1995
Bl 1998
CL 2000
Dl 2002
El 2004

17. Gelir

bütçesi

aşağıdakilerden

Dış Ticaret Müsteşarlığı
Devlet Planlama Teşkilatı
Maliye Bakanlığı
TC Merkez Bankası
Hazine Müsteşarlığı

A) Muhasebat Genel Müdürlüğü
Bl Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
CL Gelirler Genel Müdürlüğü
D) Tasfiye işleri Döner Sermaye işletmeleri
Genel Müdürlüğü
El Milli Emlak Genel Müdürlüğü

22. Vergi
yükümlüsünün
ve
konusunun
belirlenmesinden sonra vergi
borcunun
miktarının, yasalarda belirtilmiş matraha ve
vergi oranlarına göre saptanmasına ne ad
veri lir?

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

Al
Bl
CL
Dl
El

19. Özel gelir yasalarında öngörülen hükümlere
göre mali yıl içinde tahsil edilecek devlet
gelirlerine ilişkin tahminleri gösteren cetvel
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
cı

D)
E)

A

Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Gelirler Genel Müdürlüğü
Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

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

hangisi

18. Devlet faaliyetlerinin ve hizmetlerinin türünü
gösteren
analitik
bütçe
sınıflandırması
aşağıdakilerden hangisidir?
Al
B)
C)
D)
E)

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

A)
Bl
CL
D)
El

tarafından hazırlanır?

Al
B)
CL
D)
E)

Kuruluşlar

tekliflerini

23.

A cetveli
B cetveli
H cetveli
P cetveli
T cetveli

Vergi tarhı
Verginin tahsili
Verginin tahakkuku
Vergi tebliği
Vergi taahhütü

Aşağıdakilerden

hangisi
Bakanlık
hizmetlerini, Bakan adına ve Bakanlığın amaç
ve politikalarına uygun olarak düzenler ve
yürütür?
Al
Bl
CL
D)
El

Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürü
Müsteşar Yardımcısı

Sayman
Müsteşar

Müşavir
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28. içinde bulunulan yıla ve izleyen yıllara ilişkin
ödenekleri n yer aldığı AB ödenek türü
aşağıdakilerden hangisidir?

24. T emyi z ku r u iu kar ar lar i h akkın da, kar ar
düzeltilmesi
isteği
kararın
bildirim
tarihinden itibaren !ll ~ kaç gün içinde
yapılmalıdır?

Al
Bl

5
10

C)
D)

15
20

A)
B)
C)
D)
E)

Basit ödenek
Ödeme ödeneği
Karışık ödenek
Taahhüt ödeneği
Safi ödenek

El 25

bütçe anlaşmalarının
kaynaklar la ilgili kararların
verildiği
topluluğun
mali ve bütçe
hukukunun niteliğinin açıklandığı dönem
aşağıdakilerden hangisidir?

29. Avrupa

Birliği'nde

yapıldığı,

25. Aşağıdakilerden
hangisi,
Sayıştay'ın
kararlar ına karşı yapılan karar düzelti Imesi
isteğinin nedenlerinden biri değildir?
A)

A)
B)
C)
D)
E)

Temyiz incelemesi sırasında hükmün esasını
etki leyen bel gelerde hi le ve sahtekarlığın ortaya
çıkması

B)
C)
D)
E)

Bir kararda aynı konu hakkında birbirine aykırı
hükümlerin bulunması
Hükmün esasına etkili olan iddia ve itirazların
kararda karşılanmamış olması
Kararın yasaya aykırı olması
Temyiz sebeplerinden en az birinin mevcut

kalemi

Sayıştay ilamının

A)
B)
C)

MaastrichtAntiaşması sonrası

Schengen Antlaşması

yardımlar,

A)
B)
C)
D)
E)
kaç yıl içinde
bulunulabilir?

Derinleşme dönemi
Reform dönemi
Kurul uş dönem i

tebliğ

sonrası

dönem
dönem

30. Diğer ülke ve bölgelere yapılan insani veteknik

olması

26.

öz
ve

AB

bütçesinde
yer alır?

hangi

harcama

kapsamında

içsel politika harcamaları
politika harcamaları
idari harcamalar
Rezerv
Dış politika harcamaları

Yapısal

tarihinden itibaren
iadesi talebinde

yargılamanın

1
2
3

D) 4
E) 5

27. Avrupa Birliği'nde tek
hangi yılda başlamıştır?

bütçe

uygulaması

1964
Bl 1968
C) 1970

A)

D)
E)

A

1972
1974
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