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1. Bütçe kanun tasarısının onavlanmamasının 
hükümete güven oyu verilmemesi anlamına 
gelmesi bütçenin hangi işlevi ile ilgilidir? 

Al Hukuksal 
Bl Siyasal 
c) Iktisadi kalkınma 
OL Kaynaklann tahsisi 
El Mali-iktisadi 

2. Harcamalar ve gelirler arasında bir denge 
oluşturmaya çalışması bütçenin hangi işlevi 
ile ilgilidir? 

Al Iktisadi istikrar 
Bl Adil gelir dagılımı 
c) Mali-iktisadi 
OL Denetim 
El Siyasal 

3. Bütçenin hukuki yapısına içerik olarak 
yaklaşan ve bütçenin gerçek anlamda bir 
yasa sayılamayacağını ileri süren 
hukukç ular, bütçe konusundaki meclis 
kararlarını aşağıdakilerden hangisi il. 
tanımlar? 

Al Şartlı tasarruf 
Bl Tüzük 
c) Yönetmelik 
Dl Kanun hükmünde karamame 
El Bildirim 

4. Bütçenin , konjonktur&! dalgalanmaların 
gereklerine uygun bir biçimde hazırlanması 
bütçenin hangi işlevinin kapsamındadır? 

Al Adı galir dağılımı 
Bl Kaynakların tahsisi 
CL Siyasal 
Dl iktisadi istikrar 
El Denetim 

5. "Genel Meclisier", aşağıdaki ülkelerden 
hangisinde bütçenin tarihsel gelişiminde yer 
almışbr? 

Al Fransa 
GL iıalya 
c) Almanya 
Dl ispanya 
El ABD 

A 
, 

6. Ingiltare Parlamentosu'nun 1628 
çıkararak , krala yergi hakkı uyarısı 

belge aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Büyük şart 
Bl Bagımsızlık beyannamesi 
c) Büyük özgürlük femıanı 
OL Haklar dilekçesi 
El insan ve vatandaş haklan bildirgesi 

yılında 
yapbğı 

7. Ingillara'de Büyük Özgürlük Farrnam ile, 
bütçeyle ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi 
konulmuştur? 

Al Vergiler yıllık toplanır. 
Bl Bütçe dok[rnanı halkın denetimine açıktır. 
cı Yasasız vergi olmaz. 
OL Harcamalar ganei meclis tarafırdan onaylanır. 
El Harcamalar yıllık verilir. 

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

Al insan ve Vatandaşlık Haklan Bildirgesi 
Bl 1688 Haklar Bildirgesi 
CL 1776 Bağımsızlık Beyannamesi 
OL 1783 Banş Anlaşması 
El 1791 Anayasası 

9. Bütçe hakkının g8lişimi konusunda dünyaya 
örnek olmuş ilk ülke aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al ABD 
Bl ingiltere 

isviçre 
italya 
Fransa 

CL 
Dl 
El 

10. Hükümetin yapısının , fonksiyonlarının , 

mali-politik planlarının kamu oyuna açık 

olması bütçenin hangi ilkesini ifade eder? 

Al Genellik 
Bl Hesap verilebilirlik 
CL Önceden izin alma 
OL Mali saydamlık 
El Anlaşılır olma 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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11 . Hiçbir vergi gelirinin herhangi bir hizmete 
tahsis edilememes ine ne ad verilir? 

A} Tahsisi varidat yöntemi 
B} Bütçe birliği 
cı Ademi tahsis yöntemi 
D} Gayrisafi usul 
E} Safi usul 

12. Aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangi sinin 
gen;ekleşm8Si aynı zı:wnanda bütçenin 
samimiyel ve doğruluk ilkelerine de 
uyulduğunu gösterir ? 

Al Arlaşılır olma 
B} Yıllık olma 
C} Genellik 
OL Denklik 
E) Tasarruf 

13. Halkın kendisi için yapılan harcamalad a ilgili 
bilgi sahibi olmasını sağlayan bütçe ilkesi 
aşağıdakilerden hangi sidir? 

Al Alenilik 
B} Denklik 
C) Genellik 
D) Teklik 
E) Doguluk 

14. A~ağıdakilerden hangis i yabnm bütçesinden 
beklenen yararlardan biri değjldjr? 

A) Devletin net malvarlığındaki değişmelerin 

görülmesine yardımcı olması 

B) Bütçe uygulamasının daha iyi yapılmasına 
yardımcı olması 

CL Devletin yatırım harcamalannı n daha iyi 
görülmesine yardımcı olması 

D) Alt yapı yatınmlannın daha iyi yapılmasına 
yardımcı olması 

E) Bütçe lahminierinin daha isabetli 
yapılmasına yardımcı olması 

15. Yatırım bütçesinin iD. eski 
aşağıdaki ülkelerden 
görülmüşt ür? 

Al italya 
G) Hdlanda 
C) isveç 
D) ispanya 
E) Pertekiz 

A 

uygulama örneği 
hangi sinde 
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16. Diğer bütçe sistemlerinde görülen 

"artır ı mcılık" özelliğini ortadan kaldırmayı 

amaçlayan bütçe sistemi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Performans bütçe 
B} Sıfır esaslı bütçe 
C) Progam bütçe 
D) Yatırım bütçesi 
E} Klasik bütçe 

17. Torba bütçeleme sistemiyle ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır ? 

A) Bürokrasiye çok geniş takdir yetkisi verir. 
B) Sosyal Cnceliklerin belirlenerek, farkl ı 

progamların bu önceliklere göre 
koordinasyonunun sagamıası zordu". 

C) Bütçelerin hazırlanması kdaydır. 
OL Harcamaların nerelere yapıldıgı konusunda 

bilgi almak zordJr. 
E) Yapılan harcamaların etkileri konusı.nda 

kolaylıkla bilgi alınabilir. 

18. Aşa ğıdakilerden hangis i nedensel tahmin 
tekniklerinden biridir? 

A) Ekonometrik model 
Bl ARMA 
cı Box-Jenkins 
OL Hareketli ortalamalartekniği 
El Otomalik usuller 

19. Kamu hizmetlerinin ve projelerinin 
maliyetlerini parasalolarak ifade eden ama 
sonuç ları parasalolarak ölemeyen proje 
analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Maliyet etkenlik analizi 
Bl Basit maliyet yöntemi 
c) Nedensel maliyet yöntemi 
D) Stratejik analiz 
El Yön eylem araştırması 

20. Harcama ve gelir tahminlerı 9!!!!.!. olarak ka ç 
katagoriye aynlır? 

Ai 1 
Bi 2 
Ci 3 
Di 4 
Ei 5 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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21. Analizlerde kar ar almada kullanılan ölçülerden 
hangi si , 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 karşılaştırılmasını 

gerektirir? 

Al Dayanıklılık 

Bl Verimlilik 
CL Etkenlik 
OL Eşitlik 

El Etkinlik 

22. Otoregresiv ve hareketli ortal amalar 
tekniklerinden hangisinin ARMA tekniğinde 

daha uygun olduğunun test edilmesini 
sağlayan teknik aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Ekonemetrik teknik 
Bl Üstsel düzeltma tekniği 
cı Delphi tekniği 

OL Basit teknik 
El Bex-Jenkins tekniği 

23. Devlet tüzel ki şiliğinin mali yönünü 
aşağıdakilerden hangi si tem si l eder ? 

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

24. Mahsup işlemleri ile, bütçe dışı alacak vv borç 
hesaplarının da yer aldığı deVıet muhasebe 
si stemi aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Yeni Kameral Muhasebe Sistemi 
Bl Eski Kameral Muhasebe Sistemi 
CL CcırıstanteMuhasebeSistemi 

Dl Logsmcgafi Muhasebe Sistemi 
El Schneidar Muhasebe Sistemi 

25. Aşağıdakilerden hangisi deVıet 
muhasebesinin görevlerinden biri değildir? 

Al Devletin mal v;rlığı ile ilgli bilgierin kaydını 
tutm'" 

Bl Harcamacı kuruluşlar ;rasında eşgüdimü 

sağlamak amacıyla kamu hesapları tutmak 
CL Nakit hareketlerini izlemek 
OL Devlete ait malların değerlerinin 

belirlenmesine yardımcı olmak 
El Kamu gderlerinin yasal sınırlar içinde harcanıp 

harcaımadıgını ortaya koyarak denetim için 
gerekli ölgleri sağlamak 

A 8 
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26, Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumlarının 

mali denetiminin kapsamında~almaz? 

Al Mali uygulama sonuçlarının mevcut mali yasal 
dayanağın içinde kalıp kalmadığı 

Bl Uygun gelir kayna<l;rının bJIlIlupWıxımadlğl 
CL Mali işlemlerde matematiksel d:ığı"uluğ..ın 

sağlanıp sağlanmadığı 

OL Mali kaynakların kullanımından sorumlu olan 
kişilerin sorumlıJuklarını yerine getirip 
getirmedği 

El Bütün işlemlerin kayıtlara geçirilip 
geçirilmediği 

ZT. Iç ve dış denetim arasındaki fark 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Denetlenen kurumun statüsü 
Bl Denetimin süresi 
cı Denetimin işleyişi 
OL Denetimin yasalııgı 
El Denetçinin örgütsel statüsü 

28. Türk Sayıştayı hangi yılda INTOSAI'ye ilye 
olmuştur? 

Al 1965 
Bl 1970 
CL 1974 
OL 1980 
El 1989 

29. Aşağıdakilerden hangi si kamu kesimi 
denetiminin öğelerinden biri değildir? 

Al Yüksek denetim 
Bl işlem 
cı iç denetim 
OL iç kontrol 
El Dış denetim 

30. Uluslarara s ı Sayıştaylar Birliği (INTOSAll 
hangi yılda kurulmuştur? 

Al 1940 
Bl 1950 
cı 1953 
OL 1960 
El 1961 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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DIKKATI 
Bu d_sin lıap5amına giren bazılrDnularda, 
It.rs kitabınızın bMıma hazırlanmasından 
sonra deQi,iklikyapımlf olabilir. Bununla 
biriikili, t_ttaki soruları, d.-s kitabınııda 
veril.n bilgiı... gOr. cevaplayınız. Bir 
sorunun cevabı sonraki diizenlemelllrlll 
değiımiı olsa bile, kitaptaki bilgiye gOra 

L doiru olan cevabı ifaretı.yiniz. 

1. Asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete 
ilişkin idari i şlem ve eylemlerden doğan 

uyuşmazhklar aşağıdakilerden hangisinde 
çözulur? 

Al Danıştay 
B) Askeri Yüksek Idare Mahkemesi 
cı Yargıtay 

Dj Anayasa Mahkemesi 
E) Sayıştay 

2. Toplum için yaşamsal bir değer ve önem 
taşıyan bazı faaliyetlerin kar amacı 

gözetilmeksizin, idarec. yurutülm.k sur.tiyl. 
toplumun bu hizmetlerden faydalandırılması 
aşağıdakilerden hangis iyle adlandırıhr? 

Al Kamu yaran 
B) Kamu gücü 
cı idari işlem 
Dl idari fonkSiyon 
E) idari karar 

3. Idare, milli guvenliği sağlama görevinin yanı 
sıra , toplumun gundelik duzenini de 
koruyarak bireylerin ve toplulukların toplum 
içinde guvenli .... huzurlu bir biçimde 
ya şamalarını sağlamakla da görevlidir. Diğer 
bir deyimle, Idare toplumun maddi düzenini 
korumak iç in önlemler ahr ve ancak 
toplumun gündelik düzeninin bozulmas ı 

tehlikes i ortaya çıktığında bu alanlara 
mudahale eder. Idarenin toplumun gündelik 
duzenini korumak için giriştiği bu faaliyetlere 
ne ad verilir? 

Al Planlama faaliyetleri 
GL Te~vik faaliyetleri 
c) Özyönetim faaliyetleri 
OL Kamu hizmeti 
El Kolluk faaliyeti 

A 
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4. Idarenin, bazı alanlarda toplum yararı 
görmekle beraber , bu alanları kendi uğraş 

konusu yapmaması ancak bu alanla rda 
çalışmak isteyen birey ve topluluklarına 
destek , yardım ve kolaylıklar sağlamas ı nas ıl 

adlandırıhr? 

A) Özendirme •• 
faaliyetleri 

Bl Özyönetim faaliyetleri 
c) Planlama faaliyetleri 
OL Kamu hizmeti 
El Kolluk faaliyeti 

destekleme (teşvik) 

5. liberalizmle sosyalizmi bağdaştıran, bazı 

alanlarda kamu yararının Devletin bizzat bu 
alanlarda faaliyet göstererek 
saglanabilece{Jini, kimi bazı alanlarda da 
kamu yararının bireylerin ve topluluklarının 
bu alanlarda serbest rekabet içinde faaliyet 
göster.rek sağlanabil.ceğini benimsey.n 
Devlet aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Sosyal Devlet 
Bl Faşist Devlet 
c) Jandanna Devleti 
OL Polis Devleti 
El Totaliter Devlet 

6. Aşağıdakilerden hangis i seçimlere ilişkin 
şikayetl.ri ve itirazları karara bağlamakla 

görevli ilçe ve il seçim kurullarının 

kararlarını kesin olarak incelemekle 
görevlidir? 

A) Danıştay 
Bl Anayasa Mahkemesi 
CL Yüksek Seçim Kurulu 
OL Uyuşmazlık Mahkemesi 
El Sayıştay 

7. Aşağıdakilerden hangis i merkezden 
yönetimin taşrada etkin bir şekilde işleyişini 

sağlamak için yalnızca il idaresinde valiye 
tanınmış karar alabilme ... 0 uygulama 
yetkisini ifade eder? 

Al Yerinden yönetim 
Bl Hiyerarşi 
CL Yetki geni~liği 
OL idari vesayet 
El idarenin bütünlÜ ğü 

izleyen sayfaya geçiniz. 


