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ÜNİTE-1 

KAMU MALĠ YÖNETĠMĠNĠN GENEL ĠLKELERĠ 

Doğru-YanlıĢ Soruları 

1- Kamu yönetiminin faaliyetleri; yasama, yürütme ve yargı faaliyetleri olarak üç grupta toplanmaktadır. (D / Y) 

2- Kurumsal anlamda yönetim, insanları belli bir amaca doğru yönelten bir dizi işlemden oluşan toplumsal bir süreçtir. (D 
/ Y) 

3- Yasama faaliyeti; kamu hizmetlerinin sunulması veya toplumun düzeni ve ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli olan 
faaliyetlerdir. (D / Y) 

4- Mali yönetim; kamusal alandaki faaliyetler ile bu faaliyetleri yürüten örgütleri ifade eder. (D / Y) 

5- Yeni kamu yönetimi, çok aktörlüdür. (D / Y) 

    Cevaplar:  

1- (D) 

2- (D) 

3- (Y) (Yürütme faaliyeti; …) 

4- (Y) (Kamu yönetimi; …) 

5- (D) 

BoĢluk Doldurma Soruları 

1-  ……………………….., önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için gerekli olan araçlarla ilgili etkinlikler bütü-
nüdür. 

2-  ……………………….., eldeki kaynakları en uygun yoldan belirlenen amaçlara yönetebilme çabasıdır. 

3-  ………………………..; devletin politika oluşturma, uygulama ve denetleme sürecine vatandaşların ve sivil toplum ör-
gütlerinin dahil olmasını anlatan bir kavramdır. 

4-  ………………………...; kamu hizmetinin değişen koşullara ve kamunun ihtiyaçlarına uyumlu biçimde görülmesidir. 

5-  ………………………..; belirlenen planları uygulamak için gerekli etkinlikleri gruplandırarak, yönetim üniteleri oluştur-
mak ve bu ünitelerdeki yönetici ve çalışanlar arasındaki ilişkileri düzenlemektir. 

    Cevaplar:  

1- Yönetim 

2- Yönlendirme 

3- Katılımcılık 

4- DeğiĢkenlik ve Uyum Ġlkesi 

5- Örgütlenme 
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Test Soruları 
 

1- AĢağıdakilerden hangisi yeni kamu mali yönetimi anlayıĢının öne çıkan ilkelerinden değildir? 

A) Saydamlık 

B) Hesap verilebilirlik 

C) Stratejik planlama 

D) Hizmeti bizzat sağlama 

E) Yönetişim 

Çözüm-1 (D) 

YENĠ KAMU MALĠ YÖNETĠMĠ ANLAYIġININ ÖNE ÇIKAN ĠLKELERĠ: 

 Saydamlık, 

 Hesap verilebilirlik, 

 Stratejik planlama, 

 Yönetişim, 

 Verimlilik ve etkinlik, 

 Etik ve dürüstlük, olarak sıralanabilir. 
 

2- AĢağıdakilerden hangisi kamu mali yönetiminin kapsadığı konulardan değildir? 

A) Gelirlerin yönetimi 

B) Giderlerin yönetimi 

C) Borç yönetimi 

D) Devlet taşınmazlarının yönetimi 

E) Nüfus yönetimi  

Çözüm-2 (E) 

Nüfus yönetimi, kamu mali yönetiminin kapsadığı konulardan değildir 
 

3- AĢağıdakilerden hangisi kamu yönetiminin temel unsurları arasında yer almaz? 

A) Halk 

B) Norm düzeni 

C) Özel işletme politikaları 

D) Mali kaynak 

E) Örgüt 

Çözüm-3 (C) 

KAMU YÖNETĠMĠNĠN TEMEL UNSURLARI: 

 Halk 

 Örgüt 

 Kamu politikası 

 Norm düzeni 

 Mali kaynak 

 Kamu görevlileri 
 

4- AĢağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin yürütülme ilkelerden biri değildir? 

A) Kusursuzluk 

B) Tarafsızlık 

C) Değişkenlik ve uyum 

D) Eşitlik 

E) Süreklilik 

Çözüm-4 (A) 

KAMU HĠZMETLERĠNĠN YÜRÜTÜLME ĠLKELERĠ: 

 Süreklilik ilkesi 

 Değişkenlik ve uyum ilkesi 
 Eşitlik ilkesi 
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 Tarafsızlık ilkesi

5- AĢağıdakilerden hangisi yönetim sürecinin temel ilkelerinden biri değildir? 

A) Örgütlenme

B) Kombinasyon

C) Yönlendirme

D) Koordinasyon

E) Denetim

Çözüm-5 (B) 

YÖNETĠMĠN SÜRECĠNĠN TEMEL ĠLKELERĠ: 

 Planlama

 Örgütlenme

 Yönlendirme

 Koordinasyon

 Denetim

 Bütçe ve finansman.

6- AĢağıdakilerden hangisi katılımcılığın ön Ģartlarından biridir? 

A) Etkinlik

B) Saydamlık

C) Tutarlılık

D) Adillik

E) Bilgilendirme

Çözüm-6 (E) 

Genel olarak katılımcılığın üç aĢamasından söz edilmektedir: 

 Bilgilendirme,

 Danışma ve

 Aktif katılım.

7- Kamu hizmetinin değiĢen koĢullara ve değiĢen kamu ihtiyaçlarına uyumlu biçimde görülmesi ilkesi aĢağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) Süreklilik

B) Eşitlik

C) Tarafsızlık

D) Gereklilik

E) Değişkenlik ve uyum

Çözüm-7 (E) 

DEĞĠġKENLĠK VE UYUM ĠLKESĠ: Kamu hizmetinin değiĢen koĢullara ve kamunun ihtiyaçlarına uyumlu biçimde 
görülmesidir. 

8- Kamusal alandaki faaliyetler ile bu faaliyetleri yürüten örgütleri ifade eden kavram aĢağıdakilerden hangisi-
dir? 

A) Orta vadeli plan

B) Stratejik planlama

C) Etik

D) Kamu birliği

E) Kamu yönetimi

Çözüm-8 (E) 

Kamu yönetimi; kamusal alandaki faaliyetler ile bu faaliyetleri yürüten örgütleri ifade eder. 

9- AĢağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde değiĢimi belirleyen faktörlerden değildir? 

A) Ekonomik

B) Siyasal
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C) Teknik

D) Sosyal

E) Kültürel

Çözüm-9 (C) 

Kamu yönetiminde değiĢimin yönünü belirleyen temel faktörler: yasal, kültürel, sosyal ve siyasal faktörlerdir. 

10- AĢağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin kiĢiler arasında ayrımcılık yapmadan sunulması ilkesidir? 

A) Tarafsızlık ilkesi

B) Eşitlik ilkesi

C) Bütünlük ilkesi

D) Süreklilik ilkesi

E) Uyum ilkesi

Çözüm-10 (A) 

TARAFSIZLIK ĠLKESĠ: Kamu hizmetinin kiĢiler arasında ayrımcılık yapmadan sunulmasıdır. 
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ÜNİTE-2 

KAMU MALĠ YÖNETĠMĠNDE ÇOK YILLI BÜTÇELEME 

Doğru-YanlıĢ Soruları 

1- Orta vadeli harcama sistemi; IMF tarafından oluşturulmuştur. (D / Y) 

2- Kamu mali yönetiminde köklü değişikler getiren 5018 sayılı KMYKK, ülkemizde çok yıllı bütçelemenin de temel altya-
pısını oluşturmuştur. (D / Y) 

3- Bütçe rakamlarında yıldan yıla ortaya çıkan artış yönündeki değişmeler daha geniş bir gelecek görünümüne bakıla-
bilmesini engelleyecektir. (D / Y) 

4- Çok yıllı bir bütçe, bütçe sürecinde yer alan bakanlıkların daha fazla katılımını sağlayarak, çeşitli hükümet birimleri 
arasında iş birliğini teşvik edici bir araç olarak hizmet verebilmektedir. (D / Y) 

5- Uzun vadeli mali öngörüler; mevcut bütçe politika ve programlarının uzun dönemde sürdürülebilir olup olmadığının 
tahminlenmesi yoluyla istenmeyen harcama eğilimlerinin önceden belirlenmesini sağlayan bir tür erken uyarı sistemleri-
dir. (D / Y) 

    Cevaplar:  

1- (Y) (… Dünya Bankası tarafından …) 

2- (D) 

3- (D) 

4- (D) 

5- (D) 

BoĢluk Doldurma Soruları 

1-  ……………………….., ilgili yıla ait verilerin yanında takip eden iki ya da üç yıllık bir sürece ilişkin gelir ve gider tah-
minlerini içeren bir bütçedir. 

2-  Sadece genel büyüklükler düzeyindeki tahminleri gösteren plana ……………………….. adı verilmektedir. 

3-  ……………………….., sadece gelecek yılın harcamalarının yeniden gözden geçirilebilmesi ve uzun vadeli bir bakış 
açısıyla harcamaların hem görülemeyecek hem de uzun vadeli programların yeterince kontrol edilemeyecek olmasıdır. 

4-  ……………………….., kamu gelir ve giderlerinin birbirine denk olmasını ifade etmektedir. 

5-  Amacı, kaynakları ulusun stratejik önceliklerine göre tahsis etmek ve bunların genel mali hedeflerle uyumunun sağ-
lanması olan çizelgeye ……………………… denir. 

    Cevaplar:  

1- Çok yıllı bütçe 

2- Orta Vadeli Mali Çerçeve 

3- Uzağı Ġyi Görememe (Miyopluk) Sorunu 

4- Mali Disiplin 

5- Orta Vadeli Bütçe Çerçevesi 
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Test Soruları 

1- Orta Vadeli Mali Plan aĢağıdakilerden hangisi tarafından onaylanır? 

A) Hazine ve Maliye Bakanı

B) Cumhurbaşkanı

C) TBMM

D) Sayıştay

E) Danıştay

Çözüm-1 (B) 

Orta Vadeli Mali Plan, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanır. 

2- Bütçe sürecini baĢlatarak stratejik amaçlar temelinde kamu politikaları ve uygulamalarını Ģekillendirecek ve 
kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirecek üç yıllık perspektife sahip olan belge aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Orta vadeli mali plan

B) Orta vadeli program

C) Yatırım genelgesi

D) Bütçe çağrısı

E) Bütçe hazırlama rehberi

Çözüm-2 (B) 

ORTA VADELĠ PROGRAM: Bütçe sürecini başlatarak stratejik amaçlar temelinde kamu politikaları ve uygulamalarını 
şekillendirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirecek dinamik bir yapı arz eden ve üç yıllık perspektife sahip 
olan programdır. 

3- AĢağıdakilerden hangisi çok yıllı bütçelemenin faydalarından biri değildir? 

A) Mali disiplin sağlaması

B) Şeffaf bir planlama süreci oluşturması

C) Mali politikalarda atalet ve esneksizliğe yol açması

D) Bütçe sürecine süreklilik getirmesi

E) Mali öngörülebilirlik sağlaması

Çözüm-3 (C) 

Mali politikalarda atalet ve esneksizliğe yol açması, çok yıllı bütçelemenin bir zayıflığıdır. 

4- Orta vadeli harcama sisteminde amacı, kaynakları ulusun stratejik önceliklerine göre tahsis etmek ve bunların 
genel mali hedeflerle uyumunun sağlanması olan belgeye ne ad verilir? 

A) Orta vadeli bütçe çerçevesi

B) Orta vadeli mali çerçeve

C) Çok yıllı süreç

D) Bütçe politikası belgesi

E) Kalkınma planı

Çözüm-4 (A) 

Amacı, kaynakları ulusun stratejik önceliklerine göre tahsis etmek ve bunların genel mali hedeflerle uyumunun sağlan-
ması olan çizelgeye "orta vadeli bütçe çerçevesi" denir. 

5- Uzun vadeli programlarla ilgili gelecek yıllarda yapılması gerekecek büyük miktarlardaki tahsisler gizleneceği 
için ödeyebileceğinden daha fazla miktarın harcanmasına ve mali disiplin sorunlarına yol açmasına ne ad veri-
lir? 

A) Aşırı harcama sorunu

B) Muhafazakârlık sorunu

C) Dar görüşlülük sorunu

D) Miyopluk sorunu

E) Hipermetropluk sorunu

Çözüm-5 (A) 
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AĢırı Harcama Sorunu: Uzun vadeli programlarla ilgili gelecek yıllarda yapılması gerekecek büyük miktarlardaki tahsis-
ler gizleneceği için ödeyebileceğinden daha fazla miktarın harcanmasına ve mali disiplin sorunlarına yol açabilecektir. 

6- AĢağıdakilerden hangisi ülkemizde 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile altyapıya kavuĢtu-
rulan konulardan biri değildir? 

A) Çok yıllı bütçeleme

B) Harcama tavanları

C) Orta vadeli mali program

D) Nakit esaslı muhasebe sistemi

E) Stratejik planların oluşturulması

Çözüm-6 (D) 

Nakit esaslı muhasebe sistemi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile altyapıya kavuşturulan konular-
dan biri değildir. 

7- Orta vadeli harcama sistemi aĢağıdaki kurumlardan hangisi tarafından geliĢtirilmiĢtir? 

A) OECD

B) Avrupa Birliği

C) Dünya Bankası

D) IMF

E) ILO

Çözüm-7 (C) 

ORTA VADELĠ HARCAMA SĠSTEMĠ; Dünya Bankası tarafından kamu mali yönetiminde bir reform yaklaşımı olarak 
geliştirilmiş, çok yıllı bütçelemenin ve tahminlerin bir formu olarak yaygın kullanılır hâle gelmiş bir çok yıllı bütçeleme 
modelidir. 

8- Aaron Wildavsky’e göre yıllık bütçelerin, uzun vadeli programlarla ilgili gelecek yıllarda yapılması gerekecek 
büyük miktarlardaki tahsisleri gizlemesi hangi soruna neden olur? 

A) Uzağı iyi görememe sorunu

B) Muhafazakârlık sorunu

C) Dar görüşlülük sorunu

D) Tutarsızlık sorunu

E) Aşırı harcama sorunu

Çözüm-8 (E) 

AĢırı Harcama Sorunu: Uzun vadeli programlarla ilgili gelecek yıllarda yapılması gerekecek büyük miktarlardaki tahsis-
ler gizleneceği için ödeyebileceğinden daha fazla miktarın harcanmasına ve mali disiplin sorunlarına yol açabilecektir. 

9- Orta Vadeli Harcama Sisteminin ayırt edici özelliği aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Orta vadeli perspektif içinde politika, plan ve bütçeleme süreçlerinin bütünleşmesidir.

B) Uzun vadeli perspektif içinde politika, plan ve bütçeleme süreçlerinin bütünleşmesidir.

C) Kısa vadeli perspektif içinde politika ve bütçeleme süreçlerinin bütünleşmesidir.

D) Kısa vadeli perspektif içinde harcama, gelir toplama ve finansman süreçlerinin bütünleşmesidir.

E) Uzun vadeli perspektif içinde harcama, gelir toplama ve finansman süreçlerinin bütünleşmesidir.

Çözüm-9 (A) 

Orta vadeli perspektif içinde politika, plan ve bütçeleme süreçlerinin bütünleşmesi, Orta Vadeli Harcama Sisteminin ayırt 
edici özelliğidir. 

10- Türkiye'de çok yıllı bütçelemenin temel alt yapısını oluĢturan kanun aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Yatırım Programı Hazırlama Kanunu

B) Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

C) Vergi Usul Kanunu

D) Muhasebe-i Umumiye Kanunu

E) Bütçe Kanunu

Çözüm-10 (B) 



KAMU MALİ YÖNETİMİ 

8 

TÜRKĠYE'DE ÇOK YILLI BÜTÇELEMENĠN YASAL ALTYAPISI: Kamu mali yönetiminde köklü değişikler getiren 5018 
sayılı KMYKK, ülkemizde çok yıllı bütçelemenin de temel altyapısını oluĢturmuĢtur. Orta vadeli bir harcama siste-
minin uygulanabilirliği ve etkinliği açısından önemli bileşenlerden olan stratejik planların oluşturulması, Orta Vadeli Mali 
Program, Orta Vadeli Mali Plan, Harcama Tavanları oluşturulması, tahakkuk bazlı muhasebe sistemine geçiş, 5018 sa-
yılı kanunla yasal altyapıya kavuşturulmuştur. 




