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DEVLET BÜTÇESi A 
2009 AS 2300-A 

1. Parlementerleri n hem kamusal hem de özel 
çıkarlara yönelmesi, özel ve bölgesel çıkarlar 

i Çı n kaynaklar ın kend i seçi m bölgeler i ne 
yöneltilmesini istemesi, aşağıdakilerden 

hangisi ile ifade edilir? 

A) Mali şizofreni 
B) Sosyal fikir birliği 
C) Siyasi yatırım 
Dl Bütçenin ekonomik niteliği 
El Kamusal seçim 

2. Aşağıdakilerden hangisi bütçenin çağdaş 

işlevlerinden biridir? 

Al Mali-iktisadi 
Bl Siyasal 
C) Denetim 
Dl Hukuksal 
E) Kaynak tahsisi 

3. Bütçeiemenin çıkar gruplarının taleplerini açık 
ya da gizli bir biçimde yansıtması, bütçenin 
hangi işlevinin kapsamındadır? 

Al Kaynak tahsisi 
Bl Denetim 
C) Mali-iktisadi 
Dl Siyasal 
El Hukuksal 

4. Harcamalar ve gelirler arasında bir denge 
oluşturmaya çalışması bütçenin hangi işlevi 

ile ilgilidir? 

A) Mali-iktisadi 
Bl Denetim 
CL Siyasal 
D) iktisadi istikrar 
E) Adil gelir dağılımı 
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5. ingiltere'de vergileme hakkını ilk kez meşru 
güvenceye kavuşt u r an belge aşağıdaki ler den 
hangisidir? 

Al Bağımsızlık Beyannamesi 
B) Vatandaş Hakları Bildirgesi 
C) Haklar Dilekçesi 
D) Haklar Bildirgesi 
E) Büyük Özgürlük Fermanı 

6. ing i Itere'de parlamento tarafından 
onaylanmadıkça ve bu onay ilan edilmedikçe 
hiç kimsenin vergi ödemeye zorlanamayacağı, 
aşağıdaki belgelerden hangisi nde hüküm 
altına alınmıştır? 

A) insan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi 
B) Haklar Bildirgesi 
C) Bağımsızlık Beyannamesi 
Dl Haklar Dilekçesi 
E) Büyük Özgürlük Fermanı 

7. Aşağıdakilerden hangisi Fransa'da 1789 büyük 
devrim sonrası dönemde hazırlanan insan ve 
Vatandaş Hakları Bildirgesi'nde yer alan 
hükümlerden biri değildir? 

A) Tüm yurttaşların verginin gerekliliğini saptama 
hakkı vardır. 

B) Vergiler tüm yurttaşlara adil bir biçimde 
dağıtılmalıdır. 

C) Temsilsiz vergi olmaz. 
D) Tüm yurttaşların verginin kullanılmasını izleme 

hakkı vardır. 
E) Kamu gücünün sürdürülmesi ve idare giderleri 

için ortak bir vergi alınması zorunludur. 

8. ABD 'de, vergi ve benzeri yükümlülükleri 
salmak, borçlanmak, ulusal savunma ve 
genel refaha yönelik hizmetler yapmak 
görevleri aşağıdakilerden hangisi ile federal 
devlete verilmiştir? 

A) 1628 Haklar dilekçesi 
B) 1688 Haklar bildirgesi 
cı 1776 Bağımsızlık beyannamesi 
D) 1783 Barış Anlaşması 
E) 1791 ABD Anayasası 
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9. Hükümetin yapısının, fonksiyonlarının, 
mali-politik planlarının kamu oyuna açık 

olması bütçenin hangi ilkesini ifade eder? 

A) Mali saydamlık 
B) Hesap verilebilirlik 
C) Önceden izin alma 
D) Anlaşılır olma 
E) Genellik 

10. En az maliyetle en fazla ışın görülmesini 
ifade eden bütçe ilkesi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Denklik 
B) Tasarruf 
C) Alenilik 
D) Yıllık olma 
E) Birlik 

11. Bir üniversitenin mali yılbaşında aldığı 

ödeneği, öğrencilerden aldığı katkı payları ile 
çoğaitması aşağıdaki bütçe ilkelerinden 
hangisine aykırıdır? 

A) Doğruluk 
B) Yıllık 

C) Genellik 
D) Denklik 
E) Samimiyet 

12. Halkın kendisi için yapılan harcamalarla ilgili 
bilgi sahibi olmasını sağlayan bütçe ilkesi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Genellik 
Bl Alenilik 
C) Denklik 
D) Doğruluk 
E) Teklik 
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13. Kuruluşun her bölümünün ödenek miktarının 

yasama organı tarafından onaylanıp, 

değiştirilmesinin de ancak yasama organı 
tarafından yapılmasını sağlayan bütçe ilkesi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Genellik 
B) Önceden izin alma 
C) Denklik 
D) Bölüm bazında onaylanma 
E) Birlik 

14. Yatırım bütçesinin !ın eski uygulama örneği 
aşağıdaki ülkelerden hangisinde 
görülmüştür? 

A) Hollanda 
B) isveç 
C) ispanya 
D) Portekiz 
E) italya 

15. Aynı kamusal amaca yönelik çalışan tüm 
faaliyetler i ve programları, bu faaliyet ve 
programların hangi kamu kurumunun 
sorumluluğunda olduğuna bakmaksızın 
düzenlemeye çalışan bütçe sistemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Performans bütçe 
B) Yatırım bütçesi 
C) Torba bütçe 
D) Klasik bütçe 
E) Program bütçe 

16. Kaynak kullanım sürecinin ilk aşaması ile ilgili 
olan ve kamu harcamalarının denetlenmesi, 
israf ve suistimalierin önlenmesi amacını 
taşıyan bütçeleme sistemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Sıfır esaslı bütçeleme 
Bl Performans bütçe 
C) Torba bütçeleme 
D) Klasik bütçe 
E) Program bütçe 
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17. PPBS ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıstır? 

A) Kamu yönetiminde verimliliğin artırılmasına 

yardımcı dur. 
B) Kamu hizmetlerinin fonksiyonel 

sınıflandırılmasını gerektirir. 
C) Diğer adı örgüt bütçesidir. 
Dl Bilinen tüm analiz tekniklerinden yararlanarak 

bütçe kararlarında rasyonelliği sağlamaya 

çalışır. 

E) Planlamaya dayalıdır. 

18. Çok farklı kaynaklardan veri toplamak ve 
değerlendirmek amacına dayalı olan analiz 
yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Birim maliyet yöntemi 
B) Meta analizi 
C) Nedensel maliyet analizi 
D) Toplam maliyet yöntemi 
E) Basit maliyet yöntemi 

19. Analizlerde karar almada kullanılan ölçülerden 
hangisi kamu programından elde edilen net 
kazançların bireyler arasındaki dağılımı ile 
ilgilidir? 

A) Hesapverilebilirlik 
B) Verimlilik 
C) Etkinlik 
D) Etkenlik 
E) Eşitlik 

20. Tahmi n edi lecek değişkendeki geçmiş yıla ait 
veri leri ele alıp, bu verilere dayalı olarak ortaya 
çıkan trendin devam edeceğini varsayan 
tahmin yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Birim maliyete dayalı yöntem 
B) Basit yöntem 
C) Nedensel teknikler 
D) Zaman serisi yöntemi 
E) Delphi tekniği 

A 8 

A 
21. Otoregresiv ve hareketli ortalamalar 

tekniklerinden hangisinin ARMA tekniğinde 

daha uygun olduğunun test edilmesini 
sağlayan teknik aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Delphi tekniği 
B) Ekonometrik teknik 
cı Box-Jenkins tekniği 
Dl Basit teknik 
E) Üstsel düzeltme tekniği 

22. Kullanılması çok fazla teknik bilgi 
gerektirmeyen, daha çok gelir tahminlerinde 
kullanılan ve tahmi n edi lecek yıllardaki 
ekonomik ve sosyal değişmeleri göz ardı eden 
nicel yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Basit yöntem 
B) Zaman serisi yöntemi 
C) Ekonometrik model 
D) Delphi tekniği 
E) Regresyon analizi 

23. Aşağıdakilerden hangisi devlet muhasebe 
sistemlerinden biri değildir? 

A) Logismografı muhasebe sistemi 
B) Kameral muhasebe sistemi 
C) Schneider muhasebe istemi 
D) Musgrave muhasebe sistemi 
E) Constante m uhasebe sistem i 

24. Aşağıdakilerden hangisi "nakit esasının" 

faydalarından biri değildir? 

A) Sade ve basit olması 
B) Değerlendirmelerin kolayolması 

cı Analiz için bilgileri kolay sağlaması 
D) Hesap sonuçlarının kolay çıkması 
E) işlemlerin izlenmesinin kolayolması 
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25. Devlet muhasebesinde, kamu hizmetlerinin 
maliyetlerinin bir bütün olarak görülmesine, 
maliyet-fayda analizleri ile önceliklere göre 
seçenek programlarının değerlendirilmesine 

olanak hazırlayan kayıt esası aşağıdakilerden 
hangisidir? 

Al Yönetim dönemi hesabı 
Bl Bilanço esası 
CL Nakit esası 
Dl Jestiyon dönemi esası 
El Tahakkuk esası 

26. Devlet tüzel kişiliğinin mali yönünü 
aşağıdakilerden hangisi temsil eder? 

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

27. Bir işi yapan bireyin ya da örgütün o işle 
amaçlanan hedefe yönelik olarak nereye 
vardığının miktar ve kalite olarak anlatımına 
ne ad verilir? 

Al Otomasyon 
Bl Performans 
CL Kalite 
Dl Ölçme 
El Sınıflama 

28. Uluslararası Sayıştaylar Birliği (INTOSAI) 
hangi yılda kurulmuştur? 

Al 1940 
Bl 1950 
CL 1953 
Dl 1960 
El 1961 
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29. Aşağıdakilerden hangisi, hataların 

önlenmesini, ortaya çıkarılmasını, 

düzeltilmesi ni ve ek kontrollerin eksikliğinin 
giderilmesini amaçlar? 

Al Etkenlik denetimi 
BlOtomatik denetim 
cı Etkinlik denetimi 
Dl iç kontrol 
El Dış kontrol 

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

Al 1965 
Bl 1970 
cı 1974 
Dl 1980 
El 1989 
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