
Dalgaları Yönetmek 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. 11  sıradışı    sıra dışı 
s. 37  gayri safi   gayrisafi 
s. 37  yurtiçi    yurt içi 
s. 39  yerçekimi   yer çekimi 

s. 52  yıldönümü   yıl dönümü 
s. 61  yasadışı   yasa dışı 
s. 61  işgücü    iş gücü 
s. 72  işadamları   iş adamları 

s. 80  hammadde   ham madde 
s. 83  özkaynak   öz kaynak 
s. 85  çevrimiçi   çevrim içi 
s.159  yılsonu    yıl sonu 
s.265  özgüven   öz güven 
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Yazım Hataları, Düzeltmeler ve Öneriler 

II - Düzelteme işareti kullanımı 

Sayfa  Kullanım   Doğrusu (Türk Dil Kurumu) / Kişisel Yorum 

s.  41  halde/hale/haline  hâlde/hâle/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. 55  resmi    resmî 
s. 66  ilâve    ilave 
s. 96  ikâme    ikame 
s. 96  sükunet   sükûnet 

s.112  kağıdının   kâğıdının 
s.114  ihlâl    ihlal 
s.122  hakim    hâkim 
s.180  emlâk    emlak 
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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. 108  Fakültesi’ne   Fakültesine 
s.279  Üniversitesi’nin  Üniversitesinin 

s. 274  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.) 

IV - Büyük Harf Kullanımı 

Sayfa  Kullanım   Doğrusu (Türk Dil Kurumu) / Kişisel Öneri 

s.  58  Standart&Poor’s endeksi Standart&Poor’s Endeksi 
s.112  Hazine bonosu   hazine bonosu 
s.280  başkanı   Başkanı
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Yazım Hataları, Düzeltmeler ve Öneriler 

V - Diğer 

Sayfa  Kullanım   Doğrusu (Türk Dil Kurumu) / Kişisel Öneri 

 İngilizcedeki sub-prime gibi farklı kelimeleri ayırmada kullanılan kısa çizgi Türkçede 
 gerekmemektedir. Kısa çizginin işlevleri Yazım Kılavuzunda detaylı olarak sayılmıştır.  
 Bu kurala uygun kullanımlar (gidiş-dönüş vb.) dışındakiler şu şekilde düzeltilebilir: 

s.  44  eşik-altı   eşik altı  
s.  72  karşı-döngüsel   döngüsellik karşıtı 
s.  74  talep-yönlü   talep yönlü  
s.  97  öz-farkındalık   öz farkındalık 
s.166  yatırım-altı   yatırım yapılabilir seviyenin altındaki 
s.212  normal-üstü   normalin üzerinde 
s.217  İnternet-dışı   İnternet dışındaki 

s. 88  “ideal ortalamada”da  “ideal ortalama”da 
s.121  itibariyle   itibarıyla 
s.158  Eski Hazine Bakanı  Hazine eski Bakanı 

s.216  ıskonto    iskonto 

s.127  Ford’dan daha yüksek  Ford’un değerinden daha yüksek 
 Buradaki anlatım bozukluğu değere yapılan vurgu ile düzeltilebilir. 
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Yazım Hataları, Düzeltmeler ve Öneriler 

VI - Çeviri ve yabancı kelimeler 

Sayfa  Kullanım   Doğrusu (Türk Dil Kurumu) / Kişisel Öneri 

s.  67  resesyon   bu kelime için ‘durgunluk’ ifadesi zaten verilmişti.  
      Tekrar yabancı kelimeye dönmeye gerek yok. 

s. 69  dışkestirim   çıkarım gücüne dayanan tahmin 
 Öncelikle extrapolation kelimesini ekstrapolasyon şeklinde bırakmak yerine böylesi bir  
 ifadenin daha yerinde olduğuna katılıyorum. Ancak TDK sözlüğünde olmadığından ve  
 kulağa biraz garip geldiği için bunu önerdim.  

s.102  parasal rahatlama  parasal genişleme (quantitative easing) 

s.112  kredi spreadleri  güven farkı 
 Spread kelimesi alım-satım farkını ya da iki değişken arasındaki farkı, makası ifade eder. 
 Aktarılan konu kapsamında devlet ve özel sektör tahvilleri ile borçlanma için bir güven 
 farkı oluştuğu anlaşılmaktadır.  

s.124  risk toleransı (unutkanlığı) risk kabulü (arayışı) 
 Riske karşı yatırımcıların tutumu nötr, riskten kaçınmak ya da risk fırsatları aramak  
 yönündedir. Tolerans kelimesinin karşılığı hoşgörü olup konu bağlamında tolerans olarak  
 kalabilir. Ancak unutkanlık olarak nitelendirilemez. Unutmak kötü bir şeydir, sonra pişman  
 olabilirsiniz. Burada riski bilerek ve görerek yapılan bir kabullenme var.  

s.280  riskten korunmak (hedge) 
 Özünde doğru bir yaklaşım olsa da ‘hedge’ ifadesi riskten korunma olarak biraz eksik 
 kalıyor. Daha iyi bir karşılık şöyle olabilir:  
 Fiyat hareketlerindeki dalgalanmadan korunmak için yapılan vadeli satış. 

VII - Teknik Öneriler 

Sayfa  Kullanım   Doğrusu (Türk Dil Kurumu) / Kişisel Öneri 

s.  75  Malların maliyeti …  Malların ve hizmetlerin fiyatı … 

 Maliyet artışı fiyata yansımak zorunda değildir. Kaldı ki yansısa bile enflasyon bir kerelik 
 ya da bir ürünün fiyat artışı anlamına gelmemektedir.  

 Enflasyon, bir ekonomide, bir dönem içerisinde, mal ve hizmet fiyatlarında genel olarak  
 görülen ve sürekli fiyat artışıdır.


