
W. Buffett Tarzı Ergun UNUTMAZ

Öncelikle amacımın, eserleri eleştirmekten öte, çözüm önerileri ile onları geliştirerek katkı 
sağlamak olduğunu belirterek; hem Türkçenin doğru kullanımına hem de eserlerin sonraki 
basımlarına bir katkım olursa sevineceğimi vurgulamak isterim. 

Düzeltme kısmında, hataların ilk kez geçtiği sayfa numaraları ile birlikte ifadelerin hem kitaptaki 
kullanımı hem de önerilen doğru kullanımı yer almaktadır. Bu kullanımlar için yer yer detaylı 
açıklamalar da yaptım. Düzeltmeler için kaynak olarak (her ne kadar bazı yönlerini eleştirsem de 
nihai kaynak olduğu için kullandığım) Türk Dil Kurumunun ‘Yazım Kuralları’ ile ‘İmla 
Kılavuzu’nu esas aldım. Bazı yerlerde ise kişisel görüşlerimi sundum. Diğer sayfalarda da tekrar 
eden bu hatalar için bölüm bazında bir ayrıma gitmedim. Bu nedenle, bilgisayar ortamında bir 
tarama faydalı olacaktır. 

Şunu da açıklamak gerekir ki; “… biz bu ifadeleri Kanun, Yönetmelik ve Tebliğ gibi kaynaklardan 
aldık, oradaki kullanımı da bu şekilde; herkes böyle kullanıyor, vb.” gibi geri dönüşlerle de 
karşılaştım ve kötü örneğin, örnek olarak kullanılamayacağını; aksine ben bunların da düzeltilmesi 
yönünde çaba harcamak gerektiğini düşünüyorum. 
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Yazım Hataları, Düzeltmeler ve Öneriler 

I - Ayrı yazılması gerektiği hâlde birlikte yazılmış olan kelimeler ya da tam tersi 

Sayfa  Kullanım   Doğrusu (Türk Dil Kurumu) / Kişisel Öneri 

s.   9  ÖNSÖZÜ   ÖN SÖZÜ 

s. 12  Yirmibir   Yirmi bir 
      (Sayılar sadece çek vb. evraklarda bitişik yazılır.) 

s. 16  işbirliği   iş birliği 
s. 20  sıradışı    sıra dışı 
s. 20  sorucevap   soru/cevap 
s. 40  karatahta   kara tahta 

s. 55  farketmek   fark etmek 
s. 70  hammadde   ham madde 
s. 94  işadamı   iş adamı 
s.115  görebir    göre bir 

s.126  özsermaye   öz sermaye 
s.126  yasadışı   yasa dışı 
s.152  yarıdoğru   yarı doğru 
s.153  dip not    dipnot 

s.187  dörttebir   dörtte bir 
s.242  özgüven   öz güven 
s.255  önyargı   ön yargı 

s.261  SONSÖZ   SON SÖZ
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Yazım Hataları, Düzeltmeler ve Öneriler 

II - Düzelteme işareti kullanımı 

Sayfa  Kullanım   Doğrusu (Türk Dil Kurumu) / Kişisel Yorum 

s.   9  dahil    dâhil 
      dahil: 
      Bir işe karışmış olma, karışma  
                (Suçlama, sizin de olaylara dahil olduğunuz yönünde) 
      dâhil: 
      1. İç, içeri (… memleketin dâhilinde iktidara sahip   
          olanlar, …) 
      2. İçinde, birlikte (KDV’si dâhil 10 TL.) 

s.  16  halen / hal / halde vb.  hâlen 
      hal: 
      1. isim Sebze, meyve, bakliyat vb.nin satıldığı yer 
      hâl: 
      1. isim Bir şeyin içinde bulunduğu şartların veya  
                  taşıdığı niteliklerin bütünü, durum, vaziyet 

s. 32  Halbuki   Hâlbuki 
s. 39  resmi    resmî 
s. 41  iflâs    iflas 
s. 47  plân    plan 

s. 56  istatistikî   istatistiki 
s. 62  ilâve    ilave 
s. 62  fevkalâde   fevkalade 
s. 64  yâni    yani 

s. 65  resmi    resmî 
s. 65  reklâm    reklam 
s. 92  teşkilât    teşkilat 
s. 93  emlâk    emlak 

s. 94  alâka    alaka 
s.138  belâ    bela 
s.141  felâket    felaket 

s.145  hakim    hâkim 
s.153  ahlâksız   ahlaksız 
s.208  ilâveten   ilaveten
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Yazım Hataları, Düzeltmeler ve Öneriler 

III - Kesme işareti kullanımı 

 - Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır: Kurtuluş   
   Savaşı’nı, Yunus Emre’yi, Yükselme Dönemi’nin, …. 

 - Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesme işaretiyle  
   ayrılmaz: Türkiye Büyük Millet Meclisine, Bakanlar Kurulunun vb. 

 - Belli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedildiğinde büyük harfle yazılan kanun, tüzük,  
   yönetmelik sözlerinin ek alması durumunda kesme işareti kullanılır:  
   Yukarıda adı geçen Yönetmelik’in 2’nci maddesine göre… 

 - Para birimleri büyük harfle başlamaz: avro, dinar, dolar, lira, …Özel adlara getirilen  
   yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz. 

Sayfa  Kullanım   Doğrusu (Türk Dil Kurumu) / Kişisel Öneri 

s.   13  Üniversitesi’nde   Üniversitesinde 
s.   28  Fakültesi’ne   Fakültesine 

IV - Büyük Harf Kullanımı 

Sayfa  Kullanım   Doğrusu (Türk Dil Kurumu) / Kişisel Öneri 

s.  49  iş idaresi fakültesine  İş İdaresi Fakültesine 
s.  59  ben Graham   Benjamin Graham 
s.  93  fargo    Fargo
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Yazım Hataları, Düzeltmeler ve Öneriler 

V - Diğer 

Sayfa  Kullanım   Doğrusu (Türk Dil Kurumu) / Kişisel Öneri 

s.  13  SPK’sı    SPK’si 

Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas 
alınır: cm’yi, kg’dan, mm’den, kr.un. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen 
eklerde ise kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır: BDT’ye, TDK’den, THY’de, 
TRT’den, TL’nin vb. Ancak kısaltması büyük harflerle yapıldığı hâlde bir kelime gibi 
okunan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınır: ASELSAN’da, 
BOTAŞ’ın, NATO’dan, UNESCO’ya vb. 

(Se-Pe-Ka değil, Se-Pe-Ke şeklinde okunur. Türkçe’de tüm sessizler -e ile okunur.  
Bunun aksi yönündeki kullanımlar, bilgisizlik kaynaklı ya da işaret edilen şeyi kötü 
göstermek için yapılan kaba söylem, kulakta itici etki bırakan bir algıdır.) 

s. 20  Buffet    Buffett 
s. 22  geçtikte   geçtikçe 
s. 82  trafından   tarafından 
s. 83  akmayabiliriz   alamayabiliriz 

s.166  onunda    sonunda 

s. 175  iykonio   iskonto 
  Iskonto   İskonto 
  kazançtarı   kazançları 
  onbirinci   on birinci 

s.183  bolü    bölü 
s.188  itibariyle   itibarıyla 

s.196  iflasını    itfasını 

s.246  …39 dolar, 21 dolar … … 39 dolar, kaybedersen 21 dolar 

s.288  Toplam rakamlar önceki sayfalardan farklılaşıyor. Ya küsurat için virgül koyulmalı 
  ya da son basamağa sıfır eklenmeli. Üçüncü bir ihtimal ise okuma şeklinde 
  olabilir. Bin değil, milyon olabilir. Kontrol edilmeli.
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Yazım Hataları, Düzeltmeler ve Öneriler 

VI - Çeviri ve yabancı kelimeler 

Sayfa  Kullanım   Doğrusu (Türk Dil Kurumu) / Kişisel Öneri 

s.  10  … özür dilemiyor.  ‘sorry’ ifadesi için metin kapsamında ‘üzülmüyor’  
      daha uygun olurdu sanki. 

s.  17  adapte oluyor   uyum sağlıyor 

s.  27  noktacom   dotcom ya da .com ifadesi için yarısı düzeltilmiş 
 bir kullanım olmuş. Burada kast edilen internet veya teknoloji odaklı şirketlerin  
 aşırı fiyatlanması kaynaklı bir finansal krizdir. Dolayısı ile internet şirketleri ya da  
 teknoloji balonu şeklinde bir kullanım daha yerinde olabilir.  

s. 84  25 cent’e   25 sente 
 Para birimleri büyük harfle başlamaz ve bu yüzden kesme işareti gerekmez. Ayrıca c değil 
 s harfi ile Türkçe sözlükte yer almaktadır. 

s.101  vaka    olay 

s.198  kompanse etmek  karşılamak 
s.198  Arbitrajörler   Fiyatlar arasındaki farktan kâr eden kişiler 

s. 40/221 Security Analysis  Güvenlik Analizi / Menkul Kıymet Analizi 

 Aynı kitap için iki farklı Türkçe karşılık kullanılmış. Normalde ikinci kullanım doğrudur 
 derdim, ancak Güvenlik Marjı kavramı kapsamında orijinal metnin (burada asıl kitabın) 
 içeriğine bakmak lazım gelir. Ama her hâlükârda tutarlı olmak gerekir.  

s.219  volatilite   oynaklık
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İçeriğe İlişkin Notlar 

VII - Teknik Öneriler 

Sayfa  Kullanım   Doğrusu (Türk Dil Kurumu) / Kişisel Öneri 

s.  29  100 dolar   100.000 dolar 
 100 dolar ortaklık için çok düşük bir miktardır. Sayfa 52’de aynı tarihe referans yapılarak  
 zaten tutarın 100.000 dolar olduğu belirtiliyor.  

s.  33  2,2    22,2 Tablo 1.1’in son kısmında yer alan  
 Yıllık Ortalama Getiri değeri yüzde 22,2 olması gerekirken sehven 2,2 olarak yazılmıştır. 

s.  65  8,1 milyon dolar  8,1 milyar dolar 
 Önceki metin göz önüne alınca değerin milyon değil, milyar olması gerekiyor. 

s.  51  uzun vadeli hazine bonosu uzun vadeli devlet tahvili  

 Bono bir yıla kadar vadesi olan kısa vadeli bir borçlanma aracıdır. Bir yılın üzerindekiler 
 tahvil olarak adlandırılır. Bunları çıkaran eğer devlet ise enstrümanlar  
 Hazine Bonosu veya Devlet Tahvili terimleri ile kullanılır. 

s. 83  35 milyon dolar  35 milyar dolar 
 Hatanın sebebi Ek Tablo A.27’den kaynaklanıyor. Rakamlar bin dolar değil milyon doları 
 göstermektedir. Zaten cümlenin devamı doğrudur. alış maliyetine göre 27 milyar dolarlık 
 bir değer artışı olmuştur. 

s. 88  600,000   600.000 
 Nokta ve virgül kullanımındaki yanlışlık kitabın tamamında var. Binlik değerleri ve  
 sayısal ifadeleri ayırmak için virgül değil nokta kullanılır. 

s. 89  3.2 milyar   3,2 milyar 
 Benzer mantıkla da küsuratları ifade etmek için de virgül kullanılmalıdır. Daha açık bir 
 örnek olarak 1.500,50 ifadesi; bin beş yüz dolar 50 sent olarak gösterilir. 

s.156 İkinci paragrafın son cümlesinde önemli bir hata var. Orijinal metne bakmak lazım.  
 Sermaye getirisinin, kârların öz sermayeye oranına tercih edildiği belirtiliyor.  
 Sermaye getirisi (ROE), zaten net kârın öz sermayeye oranıdır. 

s. 170  bono    tahvil 
s.178  6.6 milyon   6.6 milyar 
s. 300  Kâr payı iskonto modeline ilişkin açıklamalar karışık, teknik hesaplama adımları 
  yetersizdir. Daha iyi bir ifadesi ile bunu tekrar üretmek isteyip donanımı eksik olan 
  bir kişinin değerlere nasıl ulaşabileceği açık gösterilmemiştir. Ayrıca 175 no’lu  
  sayfadaki 3.349 değeri 3.3349 olarak ve 0,4224 değeri de 0,4424 olarak  
  yanlış girilmiştir. 


