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DOĞRU

1- Ünite 2, Sayfa 35, Genel ve Özel Bütçe Hazırlık Aşaması 
başlıklı konunun 1. paragrafının 3. cümlesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

 ...Bütçe hazırlama süreci Kalkınma Bakanlığı’nın hazırladığı 
orta vadeli programı Bakanlar Kurulunun en geç Eylül ayının 
ilk haftası sonuna kadar kabul etmesiyle başlar.

2- Ünite 2, Sayfa 36, “Genel ve Özel Bütçe Hazırlık Aşama-
sı” başlıklı konunun 1. paragrafının 5.cümlesi aşağıda-
ki şekilde değiştirilmiştir.

 ...Orta vadeli programa göre, Maliye Bakanlığı tarafından orta 
vadeli mali plan hazırlanır ve Eylül ayının onbeşine kadar 
Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanarak Resmi 
Gazetede yayımlanır.

3- Ünite 2, Sayfa 36, 1. paragraf 1.cümlesi aşağıdaki şekil-
de değiştirilmiştir.

 Bu doğrultuda kamu kurumlarının bütçe hazırlıklarını yön-
lendirmek üzere; Maliye Bakanlığı;  Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe 
Hazırlama Rehberi, Kalkınma Bakanlığı ise Yatırım Genelgesi 
ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi hazırlayarak en 
geç Eylül ayının onbeşine   kadar Resmi Gazetede yayımlar.

4- Ünite 2, Sayfa 36, 3. paragraf  2. cümlesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

 ...Hazırlanan bu bütçe Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından 
imzalanarak en geç Eylül ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına 
gönderilir.

5- Ünite 2, Sayfa 37, “Maliye Bakanlığı ve Hükümet Aşa-
ması” başlıklı konunun 1. paragrafı aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

 Maliye bakanlığı, bütçe kanunu tasarısının hazırlanmasından 
ve bu amaçla ilgili kamu idareleri arasında koordinasyonun 
sağlanmasından sorumludur. Hazırlanan bütçeler Maliye 
Bakanlığında toplanır. Bu süreçte Gelir Politikaları Genel 
Müdürlüğü gelir bütçesini hazırlar.

6- Ünite 2, Sayfa 39, “Harcama Yapılması” başlıklı konu-
nun 2. paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 Kamu Hastane Birlikleri yapılanmasında en üst düzey yöneti-
cinin değiştiği görülmektedir. Kamu Hastane Birliğinin en üst 
düzey yöneticisi genel sekreter ve birliğe bağlı hastanelerin en 
üst düzey yönetici ise hastane yöneticidir. Bu yapılanma doğrul-
tusunda, Kamu Hastane Birliğine bağlı hastanelerde harcama 
yetkilisi genel sekreter’ dir. Üniversite hastanelerinde ise has-
tane başhekimleri harcama yetkilisidir.   Harcama yetkilisi ola-
rak genel sekreter ve başhekimler ödenek gönderme belgesi ile 
hastanesine tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir.

YANLIŞ

1- Ünite 2, Sayfa 35, “Genel ve Özel Bütçe Hazırlık Aşama-
sı” başlıklı konunun 1. paragrafının 3. cümlesi

 ...Bütçe hazırlama süreci Kalkınma Bakanlığı’nın hazırladığı 
orta vadeli programı Bakanlar Kurulunun Mayıs sonuna ka-
dar kabul etmesiyle başlar.

2- Ünite 2, Sayfa 36, “Genel ve Özel Bütçe Hazırlık Aşama-
sı” başlıklı konunun 1. paragrafının 5.cümlesi

 ...Orta vadeli programa göre, Maliye Bakanlığı tarafından orta 
vadeli mali plan hazırlanır ve 15 Haziran kadar Yüksek Plan-
lama Kurulu tarafından karara bağlanarak Resmi Gazetede 
yayımlanır.

3- Ünite 2, Sayfa 36, 1. paragraf 1.cümlesi

 Bu doğrultuda kamu kurumlarının bütçe hazırlıklarını yön-
lendirmek üzere; Maliye Bakanlığı;  Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe 
Hazırlama Rehberi, Kalkınma Bakanlığı ise Yatırım Genelgesi 
ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi hazırlayarak Ha-
ziran ayının sonuna kadar Resmi Gazetede yayımlar.

4- Ünite 2, Sayfa 36, 3. paragraf  2. cümlesi

 ...Hazırlanan bu bütçe Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından 
imzalanarak Temmuz ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına 
gönderilir.

5- Ünite 2, Sayfa 37, “Maliye Bakanlığı ve Hükümet Aşa-
ması” başlıklı konunun 1. paragrafı

 Maliye bakanlığı, bütçe kanunu tasarısının hazırlanmasından 
ve bu amaçla ilgili kamu idareleri arasında koordinasyonun 
sağlanmasından sorumludur. Hazırlanan bütçeler Maliye Ba-
kanlığında toplanır. Bu süreçte Gelir İdaresi Başkanlığı gelir 
bütçesini hazırlar.

6- Ünite 2, Sayfa 39, “Harcama Yapılması” başlıklı konu-
nun 2. paragrafı

 Kamu Hastane Birliğinin en üst düzey yöneticisi genel sekreter 
ve birliğe bağlı hastanelerin en üst düzey yönetici ise hasta-
ne yöneticidir. Bu yapılanma doğrultusunda, Kamu Hastane 
Birliğine bağlı hastanelerde harcama yetkilisi Hastane Yöne-
ticisidir. Üniversite hastanelerinde ise hastane başhekimleri 
harcama yetkilisidir.   Harcama yetkilisi olarak hastane yöne-
ticisi ve başhekimler ödenek gönderme belgesi ile hastanesine 
tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir.
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7- Ünite 2, Sayfa 39, “Harcama Yapılması” başlıklı konu-
nun 3. paragrafının 1. cümlesi

 Sağlık kurumunun bütçesinden harcama yapılabilmesi harca-
ma yetkilisi olan hastane yöneticisi veya başhekimin harca-
ma talimatı vermesi ile mümkündür.

8- Ünite 2, Sayfa 39, “Harcama Yapılması” başlıklı konu-
nun 3. paragrafının 10. cümlesi

 ...Sağlık kurumlarında gerçekleştirme görevlileri harcama yet-
kilisi olan hastane yöneticisi ve ya başhekim tarafında belir-
lenmektedir. Ödeme emri belgesinin hazırlama görevi genel-
likle hastane müdürlerine verilmektedir.

9- Ünite 2, Sayfa 39, “Harcama Yapılması” başlıklı konu-
nun 4. paragraf

 Ödeme emri belgesi ilgili gerçekleştirme görevlisi tarafından 
hazırlanarak harcama yetkilisi olan hastane yöneticisi veya 
başhekim tarafından imzalandıktan sonra muhasebe yetkilisi 
tarafından ödeme yapılarak harcama süreci tamamlanmış olur.

10- Ünite 4, Sayfa 84, Dikkat ikonunun altındaki Gelecek 
Değer (GD) formulü

 GD = BD x (1 + ixn)

11- Ünite 4, Sayfa 85, Örnek 1’in çözümü

 GD = 1.000 x (1 + %10 x 5) = 1.500 TL

12- Ünite 5, Sayfa 127, NBD’ler arasındaki farkın bulunma-
sına yönelik çözüm

 NBD’ler Arasındaki Fark = 916,60 + 2.210,96 = 3.127,56 TL.

13- Ünite 6, Sayfa 152, Yabancı Kaynağın Vergiden Sonraki 
Maliyeti ile ilgili formül

 kbs= kb × (1+v)

14- Ünite 6, Sayfa 156, Örnek 3 ile ilgili açıklama

 Kaynaklar içerisinde yabancı kaynağın ağırlığı %70,  öz kay-
nağın ise %30’dur. Yabancı kaynağın toplam içindeki ağırlığı 
(%60) ile maliyetinin (%16,96) çarpılması bize yabancı kayna-
ğın ağırlıklı ortalamasını (11,87) vermektedir. Öz kaynak için 
de aynı hesaplama yapıldıktan sonra, sermaye unsurlarının 
ağırlıklı ortalama maliyetleri birbirleriyle toplanarak ağırlıklı 
ortalama sermaye maliyetine ulaşılır.

7- Ünite 2, Sayfa 39, “Harcama Yapılması” başlıklı konu-
nun 3. paragrafının 1. cümlesi aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

 Sağlık kurumunun bütçesinden harcama yapılabilmesi har-
cama yetkilisi olan genel sekreter veya başhekimin harcama 
talimatı vermesi ile mümkündür.

8- Ünite 2, Sayfa 39, “Harcama Yapılması” başlıklı konu-
nun 3. paragrafının 10. cümlesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

 ...Sağlık kurumlarında gerçekleştirme görevlileri harcama 
yetkilisi olan genel sekreter veya başhekim tarafında belirlen-
mektedir. Ödeme emri belgesinin hazırlama görevi genellikle 
hastane müdürlerine verilmektedir.

9- Ünite 2, Sayfa 39, “Harcama Yapılması” başlıklı konu-
nun 4. paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 Ödeme emri belgesi ilgili gerçekleştirme görevlisi tarafından 
hazırlanarak harcama yetkilisi olan genel sekreter veya baş-
hekim tarafından imzalandıktan sonra muhasebe yetkilisi ta-
rafından ödeme yapılarak harcama süreci tamamlanmış olur.

10- Ünite 4, Sayfa 84, Dikkat ikonunun altındaki Gelecek 
Değer (GD) formulü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 GD = BD x (1 + (ixn))

11- Ünite 4, Sayfa 85, Örnek 1’in çözümü aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

 GD = 1.000 x (1 + (%10 x 5)) = 1.500 TL

12- Ünite 5, Sayfa 127, NBD’ler arasındaki farkın bulunma-
sına yönelik çözüm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 NBD’ler Arasındaki Fark = 916,60 -(- 2).210,96= 3.127,56 
TL. + {

13- Ünite 6, Sayfa 152, Yabancı Kaynağın Vergiden Sonraki 
Maliyeti ile ilgili formül aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 kbs= kb × (1 - v)

14- Ünite 6, Sayfa 156, Örnek 3 ile ilgili açıklama aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

 Kaynaklar içerisinde yabancı kaynağın ağırlığı %70,  öz kay-
nağın ise %30’dur. Yabancı kaynağın toplam içindeki ağırlığı 
(%70) ile maliyetinin (%16,96) çarpılması bize yabancı kay-
nağın ağırlıklı ortalamasını (%11,87) vermektedir. Öz kaynak 
için de aynı hesaplama yapıldıktan sonra, sermaye unsurları-
nın ağırlıklı ortalama maliyetleri birbirleriyle toplanarak ağır-
lıklı ortalama sermaye maliyetine ulaşılır.


