
Akıllı Yatırımcı Ergun UNUTMAZ

Düzeltmelere İlişkin Açıklama  

Bu çalışma, herhangi bir kurum, kuruluş veya bir organizasyondan bağımsız olarak; sadece 
okuduğum bir kitapta geçen yazım yanlışları, hatalı ifadeler ve kullanımlar ile Türk dilinin doğru 
kullanımı kapsamında, yerine getirilmesi hâlinde sayısal ve sözel ifadelerin daha anlaşılır olacağına 
inandığım önerileri içermektedir. 

Düzeltme kısmında, hataların ilk kez geçtiği sayfa numaraları belirtilerek, ifadelerin hem kitaptaki 
kullanımı hem de olması gereken doğru kullanımı yer almaktadır. Bu kullanımlar için yer yer 
detaylı açıklamalar da yaptım. Kaynak olarak ise Türk Dil Kurumunun Yazım Kuralları ile İmla 
Kılavuzu esas alınmıştır. Diğer sayfalarda da tekrar eden bu hatalar için bilgisayar ortamında bir 
tarama, sonraki basımlar için faydalı olacaktır. 

 / 1 10



Akıllı Yatırımcı Ergun UNUTMAZ

 / 2 10

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 

Kapak  önsöz    ön söz 
  sonsöz    son söz 
  sıradışı    sıra dışı 

s.  15  ortaçağa   Orta Çağ’a 
s.  17  borsası nın   borsasının 
s.  22  demiryolu   demir yolu 
s.  24  işkolları   iş kolları 
s.  25  havayolu   hava yolu 

s.  33  Ortadoğu’da   Orta Doğu’da 
s.  61  herşey    her şey 
s.  76  yasadışı   yasa dışı 
s.  82  hammadde   ham madde 

s.112  işadamı   iş adamı 
s.114  özkaynak   öz kaynak 
s.125  önyargı   ön yargı 
s.151  sözümona   sözüm ona 

s.171  olağandışı   olağan dışı 
s.180  olanakdışı   olanak dışı 
s.187  elkitabı    el kitabı 
s.192  kuraldışı   kural dışı 
s.210  yerçekimi   yer çekimi 

s.263  yurtdışı   yurt dışı 
s.286  veritabanı   veri tabanı 
s.311  gökkubbe   gök kubbe 
s.311  çevrimiçi   çevrim içi 

s.333  malolan   mal olan 
s.371  yurtiçi    yurt içi 
s.382  kârpayı    kâr payı 
s.423  eşzamanlı   eş zamanlı 
s.576  geçmişmidir?   geçmiş midir? 
s.612  oniki    on iki
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Yazım Hataları, Düzeltmeler ve Öneriler 

II - Düzelteme işareti kullanımı 

Sayfa  Kullanım   Doğrusu (Türk Dil Kurumu) / Kişisel Yorum 

s. 14  haline    hâline 
      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.  65  dahil    dâhil 
      dahil: 
      1. isim Bir işe karışmış olma 
      dâhil: 
      1. isim İçinde, … ile birlikte 

s.  70  resmi    resmî 
s.334  hayatî    hayati 
s.536  karları    kârları 
s.544  vekalet    vekâlet 
s.573  kar    kâr 
s.574  hikaye    hikâye 
s.612  tatminkar   tatminkâr 

III - Kesme işareti kullanımı 

 - 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.  29  Borsası’nı    Borsasını 
s.  79  Bürosu’nun   Bürosunun 
s.446  Borsası’nda   Borsasında 
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Yazım Hataları, Düzeltmeler ve Öneriler 

IV - Kısa Çizgi Kullanımı 

‘Kısa Çizgi’ Türkçede aşağıdaki hâllerde kullanılmakta olup İngilizce dilindeki gibi bir uygulama 
mevcut değildir: 

1) Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur. 
2) Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin 

başına ve sonuna konur, bitişik yazılır. 
3) Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır. 
4) Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır. 
5) İsim yapma eklerinin başına, fiil yapma eklerinin başına ve sonuna konur. 
6) Heceleri göstermek için kullanılır. 
7) Arasında, ve, ile, ila, …-den …-e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında 

kullanılır: Aydın-İzmir yolu 
8) Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır. 
9) Sıfırdan küçük değerleri göstermek için kullanılır. 

Sayfa  Kullanım   Doğrusu (Türk Dil Kurumu) / Kişisel Öneri 

s.  17  uzun-vadeli   uzun vadeli 
s.  17  ucu-açık   ucu açık 
s.  24   üst-kalite   üst kalite 
s.  25  tam-gün   tam gün 
s.  25  kısa-vadeli   kısa vadeli 

s.  28  Güvenlik-marjı  Güvenlik marjı 
s.  34  yüksek-teknoloji  yüksek teknoloji 
s.  34  On-misli   On misli 
s.  34  serbest-yatırım   serbest yatırım 
s.  34  Internet-ilişkili   İnternet ilişkili 

s.  41  yüksek-dereceli  yüksek dereceli 
s.  42  orta-vadeli   orta vadeli 
s.  42  orta-dereceli   orta dereceli 
s.  46  vergi-muafiyetli  vergi muafiyetli 
s.  46  bünye-içi   bünye içi 
s.  52  hisseler-arası   hisselerarası 

s.144  ultra-basit   ultra basit 
s.162  iyi-kalite   iyi kalite 
s.162  birinci-sınıf   birinci sınıf 
s.162  ikinci-sınıf   ikinci sınıf 
s.162  iyi-korunmuş   iyi korunmuş 
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Sayfa  Kullanım   Doğrusu (Türk Dil Kurumu) / Kişisel Öneri 

s.163  üçte-birini   üçte birini 
s.166  dış-ödemeler-dengesi  dış ödemeler dengesi 

s.166  büyük-ölçekte   büyük ölçekte 
s.167  düşük-dereceli   düşük dereceli 
s.168  kapalı-uçlu-fon  kapalı uçlu fon 
s.170  orta-büyüklükte  orta büyüklükte 

s.171  yükselen-piyasa  yükselen piyasa 
s.171  yeni-hisse-senedi-arzı  yeni hisse senedi arzı 
s.173  yüksek-getirili   yüksek getirili 
s.176  votka-ve-burrito  votka ve burrito 

s.178  düşük-komisyonlu  düşük komisyonlu 
s.178  hızlı-zengin-ol   hızlı zengin ol 
s.181  para-kaybeden   para kaybeden 
s.182  halka-arz   halka arz 
s.182  halk-aldatmacası  halk aldatmacası 

s.187  çok-yıllı   çok yıllı 
s.202  ara-kazanç   ara kazanç 
s.202  bir-iki    bir iki 
s.205  gelir-vergisi   gelir vergisi 
s.209  borsa-zamanlama  borsa zamanlama 
s.209  anlaşılabilir-ama  anlaşılabilir, ama 

s.214  fiber-optik   fiber optik 
s.214  kurcalamaya-dayanıklı kurcalamaya dayanıklı 
s.226  para-yapacak   para yapacak 
s.231  aydınlatma-ve-enerji  aydınlatma ve enerji 
s.234  dörtte-üç / üçte-iki  dörtte üç / üçte iki 

s.240  tüm-zamanların  tüm zamanların 
s.240  yirmi-beş   yirmi beş 
s.254  şablon-arayan   şablon arayan 
s.257  eş-pilot    yardımcı pilot 
s.263  çift-amaçlı   çift amaçlı 

s.263  yatırım-fonu   yatırım fonu 
s.271  kurucu-yönetici  kurucu yönetici 
s.290  beş-yıldızlı / tek-yıldızlı beş yıldızlı / tek yıldızlı 
s.297  sağ-duyulu   sağduyulu 
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Sayfa  Kullanım   Doğrusu (Türk Dil Kurumu) / Kişisel Öneri 

s.301  spekülasyon-kafalı  spekülasyon kafalı 
s.302  işletme-okulu-eğitimi  işletme okulu eğitimi 
s.303  fiyat-fikirli / değer-fikirli fiyat fikirli / değer fikirli 
s.305  üye-olmayan   üye olmayan 
s.323  yedi-yıllık-ortalama  yedi yıllık ortalama 
s.323  kötü-yıl   kötü yıl 

s.344  tekel-gibi   tekel gibi 
s.345  yüz-metre   yüz metre 
s.351  hisse-başı   hisse başı 
s.355  net-gelir   net gelir 
s.356  araba-leasing   araba kiralama 
s.367  değer-düşürme   değer düşürme 
s.367  yarı-iletken   yarı iletken 

s.385  nokta-com   nokta com 
s.423  beşte-dört   beşte dört 
s.508  üç-aylık   üç aylık 
s.517  yıldan-yıla   yıldan yıla 
s.519  kıyaslama-ve-karşılaştırma kıyaslama ve karşılaştırma 

s.538  nakit-temettü   nakit temettü 
s.554  güvenlik-marjı   güvenlik marjı 
s.566  gün-içi    gün içi 
s.569  Nobel-ödüllü   Nobel ödüllü 

s.569  iyi-ayarlanmış   iyi ayarlanmış 
s.569  doğru-biçimde-beklenen doğru biçimde beklenen 
s.571  yaşam-sonrası   yaşam sonrası 
s.572  on-line    çevrim içi 
s.601  hisse-alıcısı   hisse alıcısı
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Yazım Hataları, Düzeltmeler ve Öneriler 

V - Diğer 

Sayfa  Kullanım   Doğrusu (Türk Dil Kurumu) / Kişisel Öneri 

s.  24  itibariyle   itibarıyla 

s.  41  %41/2 ve %31/4   %4,50 ve %3,25 

Kesirli gösterim ABD piyasalarında yaygın kullanılırken Türkiye’de ondalık gösterim tercih 
edilmektedir. Dolayısı ile rakamlar aşağıdaki gibi kullanılmalıdır. Ayrıca ondalık gösterimde nokta 
değil, virgül kullanılması daha yerinde olur. Nokta, binlik dilimleri ayırmada kullanılır. Bu sadece 
yüzde gösterimi için değil, parasal ifadeler için de geçerlidir. Ve parasal işlemlerde genelde 
virgülden sonra iki basamak kullanılır. 

s.  60  16.375$   16,37$ veya 16,38$ 
s.  61  1.000$  Nitekim hemen ardından gelen örnek nokta mı virgül mü konusunun 
    ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. 

s.  59  hiçbir şey   bir şeyler  
   (anything) kelimesi karşılığı olarak, “bir şeyler biliyor musun?” ifadesi daha uygun  

s.  81 yağ sözcüğü ile kastedilen petrol olabilir mi? Ayrıca varil fiyatı verilen değerler üzerinden  
 tutarsız oluyor. Yarım kilosu 12$ ise kilosu 24$ ve 80 kilosu 1.920$ yapar. Eğer 1.600$  
 değeri doğruysa da bir varil 66,6 kg olur. 

s.110 Notlar bölümünde yer alan, parantez içindeki ifadenin tam tersi şeklinde olması gerekiyor.  
 (Fiyat / Kazanç) gösteriminde ‘Endeks değeri’, ‘Fiyat’ yerine kullanıldığı için. 

s.11’de  Graham’in  
s.106’da  Graham’ın  şeklinde bir ikili kullanım tutarsızlık yaratıyor. Ben ikincisinin  
    doğru olduğu kanaatindeyim.  

s.197  cari aktif   dönen varlıklar 
s.197  toplam pasif   toplam borçlar 
s.197  net işletme sermayesi  net dönen varlıklar değeri 
    
 Bu çok önemli bir hata! Bir bilançoda, pasif toplamı, kısa ve uzun vadeli borçlar ile öz  
 kaynaklar toplamından oluşur ve aktif toplamına eşittir. Diğer taraftan aktif toplamı da,  
 dönen ve duran varlıklardan oluşur. Fakat burada ve kitabın devamında bu kavramlar  
 yanlış kullanıldığı için hesaplamalarda sorunlar oluşmaktadır. Net çalışma sermayesin  
 formülünde ‘Dönen Varlıklar’dan ‘Kısa Vadeli Borçlar’ çıkarılır. Oysa Graham Net dönen 
 varlık değeri hesaplamasında ‘Dönen Varlıklar’dan ‘Uzun+Kısa Vadeli Borçlar Toplamı’   
 ile ‘İmtiyazlı Hisse Senetleri’ni çıkarmaktadır. Örneğin sayfa 217’de verilen Comverse  
 örneğindeki muhasebe hesapları finans çevresinde gülünç bulunur. 
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Yazım Hataları, Düzeltmeler ve Öneriler 

V - Diğer 
  
Sayfa  Kullanım   Doğrusu (Türk Dil Kurumu) / Kişisel Öneri 

s.209  yüzdelik   yüzde 
s.229  onlu-yıllar   on yıllarda  

   decades kelimesinin karşılığı olarak on yıllar doğru kullanımdır. Onlu yıllar  
   denildiğinde 2010-19 veya 1910-19 arası dönemler anlaşılır. 

s.246  İnternet   internet 

s.255  81 derece Fahrenheit  27,2 derece  

   Fahrenheit ABD’de kullanılan, ancak Türkiye’de kullanılmayan bir sıcaklık  
   ölçü birimidir. Dolayısı ile 81 derece okucuya bir anlam ifade  
   etmemektedir. Gerekli dönüşüm [ F - (32) x 5 : 9 ] yapıldıktan sonra  
   ulaşılan derece Celsius kullanımı daha yerinde olurdu. Bunun gösteriminde   
   de ayrıca Celsius termometresi kullanıldığını belirtmeye gerek kalmazdı. 
   Çeviri sadece aslına sadık kaldığında konuyu ıskalama riski taşır.  
   
s.300  fiansal    finansal 

s.304  SEC    Sermaye Piyasası Kurumu 
s.314  SEC    Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu 

   Bu tür tutarsızlar biraz rahatsız edici. Eğer çeviri işini en az iki kişi yaptıysa  
   durum üzerine tartışılabilir belki, ancak aynı kişi yaptıysa sorun var.  
   İlk çeviri işin özüne inip Türkiye’deki Sermaye Piyasaları Kuruluna atıfla 
   işi çözerken ikincisi kelime kelime çeviri ile konuyu kaçırıyor.  

s.336  2.5 % …    %2,5  
   Türkçede yüzde işareti öne konulur ve ondalık değer virgül ile ayrılır. 

s.354  Ayni    Aynı 

s.373  Cari Varlıklar   Dönen Varlıklar 
s.373  Cari Yükümlülükler  Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 
   Böylesi önemli bir kitabın çevirisi yapılırken finansal okur yazarlığın ihmal  
   edilmiş olması üzücü. 

s.374  1936-1968 Düşük sütununda Emery Air için yer alan değerin 1/4 değil, 1/8 olması 
  gerekmektedir. Metnin devamında yer alan hesaplamalar aksi takdirde tutarsızdır.
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Yazım Hataları, Düzeltmeler ve Öneriler 

V - Diğer 
  
Sayfa  Kullanım   Doğrusu (Türk Dil Kurumu) / Kişisel Öneri 

s.384  üçten birden   üçte birden 
s.408  Grahami   Graham 
s.461  1/32’i    1/32’si ya da 32’de 1’i  
   
s.462  “Bir opsiyon, sahibine başka bir menkul kıymeti belirli bir zaman içerisinde,  
  belirli bir fiyattan satma hakkını verir.” 

  Opsiyon konusunda burada yapılan açıklama eksik ve yanıltıcı olmuş. Öncelikle  
  opsiyonlar, alım ve satım opsiyonları olarak ikiye ayrılırlar. Alım opsiyonları,  
  sahibine bir menkul kıymeti belirli bir zaman içersinde veya türüne göre süre  
  sonunda önceden kararlaştırılmış olan fiyattan alma veya satma hakkını verirler. 
  Satım opsiyonları ise, bir hak değil; düzenleyen açısından bir zorunluluk içerir.  

s.467  ödenmemişti   ödememişti 
s.488  sadece İnternet endüstrisi sadece “İnternet Endüstrisi”nin  
s.489  arihten    tarihten 
s.490  bir Internet işletmesi  bir internet işletmesi 

s.492  gayrimenkul 
s.493  gayri menkul   gayrimenkul (nerdeyse aynı sayfada tutarsızlık) 

s.498  Adi hisse senetlerinin piyasa fiyatı $231,000,000 
  
  ifadesinde öncelikle fiyat değil, değer kelimesi kullanılmalıdır. Piyasa değeri  
  hesaplanırken mevcut hisse sayısı, hisse senedi fiyatı ile çarpılır. İkinci olarak ise  
  parasal ifadeler de binlik dilimler arasına nokta, kuruşları ifade eden kısmdan önce  
  ise virgül kullanılır. Dolayısı ile doğru ifade şöyle olmalıdır: 
   
  Adi hisse senetlerinin piyasa değeri $231.000.000,00 ya da $231.000.000 

  Ayrıca tablodaki parasal değerlerin bazılarının başında dolar işareti varken  
  bazılarının önünde kullanılmamış. İlk bakışta sayı olanlar için bu doğru bir  
  yaklaşımken, parasal değerler için özensizlik olarak görünüyor. Benzer şekilde bazı 
  fiyatlar kesirli, bazıları ise ondalık gösterilmiş. Aynı tabloda böyle şeyler olmamalı. 

* Bu arada “Piyasadaki toplam kapitalizasyon” kavramı da, ‘nakit varlıklar’ın ihmal edildiği ya da 
borçların içine katıldığı varsayımı ile, “Firma Değeri”ne karşılık gelmektedir. Çünkü ‘hisse 
senedi sayısı’ ile ‘hisse senedi fiyatı’ çarpılarak elde edilen “Piyasa Değeri”ne toplam borçlar 
eklenmektedir.
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Yazım Hataları, Düzeltmeler ve Öneriler 

V - Diğer 

Sayfa  Kullanım   Doğrusu (Türk Dil Kurumu) / Kişisel Öneri 

s.499  Net / satışlar   Net Gelir / Satışlar 

 Kitabın devamında da “Net” ile “Net Gelir” kastediliyor. 

s.522  30 Ocak 1999   30 Kasım 1999      
  
 Sanırım burada Ocak yerine Kasım ayı kastediliyor. Aksi takdirde 7 Aralık ve 31 Aralık  
 tarihleri baz alınarak hesaplanan 5 iş günü ve bir ay karşılaştırmaları anlamsız kalıyor. 

s.536  görüşlerde   görüşler de 
s.574  Tabi ki    Tabii ki 

Yazım Hataları, Düzeltmeler ve Öneriler 

VI - Diğer (Türkçesi varken) 

Sayfa  Kullanım   Doğrusu (Türk Dil Kurumu) / Kişisel Öneri 

s.  17  Postscript   Metin sonundaki not / Ek yazı 
s.139  defansif   muhafazakâr, korumacı 
s.249  otoban    otoyol 
s.336  P/E Oranı   F/K Oranı 

s.484  Database’de   Veri tabanında 
s.509  prodüksiyon   yapım 

s.601  elementi   unsuru 
s.601  konsept   görüş, kavram 
s.603  sömestr   dönem, yarıyıl 
s.604  fiktif    uydurma, hayali, itibari 
s.604  favori    gözde, en beğenilen


