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Okuduğum her kitap için notlar almakla birlikte önemli bulduğum kitaplar için eserin sahibine de 
eserde gördüğüm olumlu ve olumsuz yanları bildirmeyi uzun süredir sürdürüyorum. Bunu da 
olumlu yönleri internet sitemde tanıtım olarak, olumsuz yönleri ise ilk aşamada doğrudan ilgilisine 
yönelterek gerçekleştiriyorum. Bu bağlamda eleştiri ve düzeltme önerilerim sonraki basımlarda 
eserlere değer katmak amacı taşımaktadır. 

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. Diğer sayfalarda da tekrar eden bu hatalar için bölüm bazında bir ayrıma 
gitmedim. Bu nedenle, bilgisayar ortamında bir tarama, sonraki basımlar için faydalı olacaktır. 

Şunu da belirtmek 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.   v  ÖNSÖZ   ÖN SÖZ 
s.   5  özkaynağı   öz kaynağı 
s.225  özsermaye   öz sermaye 

s. 16  bir kaç    birkaç 
s. 26  olağandışı   olağan dışı 
s. 46  işyeri    iş yeri 

s. 50  yeraltı    yer altı 
      yeraltı: 
      Gizli ve yasa dışı (Yeraltı dünyasında işler böyledir.) 
      yer altı: 
      Yerin yüzeyi altındaki bölümü (Yer altı kaynakları) 

s. 50  yerüstü    yer üstü 
s. 85  Satınalma   Satın Alma 

s. 93  Yurtdışı   Yurt dışı 
s.297  Yurtiçi    Yurt içi 

s.165  hammadde   ham madde 
s.234  karpayı    kâr payı 

s.246  başabaş noktası  başa baş noktası 
s.249  demiryolu   demir yolu 
s.249  havayolu   hava yolu 

s.257  gözüke bilmekte  gözükebilmekte 

s.261  Dönemsonu   Dönem sonu 
s.261  Dönembaşı   Dönem başı 
s.264  Dönemiçi   Dönem içi 

s.310  yasadışı   yasa dışı
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Yazım Hataları, Düzeltmeler ve Öneriler 

II - Düzelteme işareti kullanımı 

Sayfa  Kullanım   Doğrusu (Türk Dil Kurumu) / Kişisel Yorum 

s.    3  imkan    imkân 

s.    5  karlılığını   kârlılığını 
      6  kar / karını / kardan vb. kar: Bir hava olayı, yağış şeklidir.  
       kâr: Alış ve satış fiyatları arasındaki pozitif fark 
      sayesinde elde edilen getiridir. 
  
 Maalesef kâr sözcüğü ve bunun ek almış hâllerinin yazımında kitap boyunca hatalar var.  
 Hadi bu hataların bazıları baskı ve dizgi hatası olsun, ama aynı sayfada bile (s.194 ve s.195  
 en kötüsü) her iki kullanım bir arada geçiyor. Yani yazar bu kelimenin yazılışından emin  
 olmadığı gibi ikisi arasındaki anlam farkını düşünmemiş, bir açıp doğrusuna bakma  
 zahmetine girmemiş bile! 

s.  10  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.  13  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. 14  Resmi    Resmî 
s.158  âtıl    atıl 
s.224  nakdi    nakdî 
s.241  Hâsılat    Hasılat 
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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. 183  İşletmesi’nin    İşletmesinin 
s. 198  Kurumu’nun   Kurumunun 
s. 205  Kurulu’nun   Kurulunun 

s. 206   Türkiye>de   Türkiye’de 
s. 210   şekil 7.4>de   şekil 7.4’de 

IV - Büyük Harf Kullanımı 

- Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya unvan sözleri büyük harfle   
başlar: Uzak Doğu’dan gelen heyeti Vali dün kabul etti. 

Sayfa  Kullanım   Doğrusu (Türk Dil Kurumu) / Kişisel Öneri 

s.  73  Şirketin   şirketin 
s.  76  Ülkemizde   ülkemizde 
s.224  faaliyetleri, Bir  faaliyetleri, bir işletmenin 
s.226  başka İşletmelerle  başka işletmelerle 
s.230  Tutarına    tutarına
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Yazım Hataları, Düzeltmeler ve Öneriler 

V - Diğer 

Sayfa  Kullanım   Doğrusu (Türk Dil Kurumu) / Kişisel Öneri 

s.   5  itibariyle   itibarıyla 
s. 13  karalardandır   kararlardandır 
s. 20  yayınlamaya   yayımlamaya 
  yayınlanan   yayımlanan 
  yayınlanmıştır (vb.)  yayımlanmıştır 

s.  20  SPK’ya    SPK’ye 
s.206  YTTK’ya   YTTK’ye 
s.207  TTK’nu   TTK (eke gerek yok, zaten Kanunu şeklinde bitiyor) 
s.210  TTK‘ya   TTK’ye 
s.283  TTK’da   TTK’de 
s.283  TTK’nın   TTK’nin 

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.  34  değeriyle4   değeriyle 
s.  35  gösterilmedir   gösterilmelidir 
s.  36  ilişkilin   ilişkin 
s.  37  fotografına   fotoğrafına ya da resmine 
s.  37  sonar    sonra 

s.  44  ‘Dönen varlıklar içerisinde … aktarılmalıdır.’ cümlesinin başı sanki  
   Duran varlıklar olması gerekiyor gibi. 

s.  49  olumaktadır   oluşmaktadır 
s.  50  kullanılmasıı   kullanılması 
s.  51  ragmen    rağmen 
s.  53  kaydeilmek   kaydedilmek 
s.  54  dayanmakasızın  dayanmaksızın 
s.  55  Ödenecek … Yükümlülükler  Ödenecek … Yükümlülükler 
s.  59  itibariyle   itibarıyla 
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Yazım Hataları, Düzeltmeler ve Öneriler 

V - Diğer 

Sayfa  Kullanım   Doğrusu (Türk Dil Kurumu) / Kişisel Öneri 

s.65/66  Örnek 2 için tabloda parasal değerler hizalanamamış. 

s.108  karşılaşma   karşılaştırma 
s.108  Finansal analizin sürecinde Finanasal analiz sürecinde 
s.109  evvelki halinde daha  evvelki halinden daha 
s. 113  dikek    dikey 

s. 116  aksiyon almak    yerine belki eyleme geçmek ifadesi kullanılabilir 

s. 118  rakiplerine kıyasla  rakiplerininkine kıyasla  
      (söz konusu olan rakiplerin uyguladığı fiyatlardır) 

s. 157  XYZ AŞ.   XYZ A.Ş. 
s. 158  stabildir   dengelidir, istikrarlıdır gibi karşılıklar vardır 
s. 174  İgili    İlgili 

s. 223 ‘Mali tablo kullanıcıları en fazla …. isterler.’ cümlelerindeki anlatım bozukluğu aşağıdaki  
 şekilde giderilebilir:  

 Her ne kadar bilanço ve gelir tablosu en fazla ilgi gören unsurlar olsa da işletmenin  
 faaliyetlerinin en önemli göstergelerinden biri de nakit durumudur. Bu nedenle de  
 mali tablo kullanıcıları, işletmenin nakit hareketlerini incelemek isterler.  

s. 223  sağlamaktadır   sağlanmaktadır 
s. 226  yatırımlarından  yatırımlardan 
s. 229  Direkt ve Endirekt  doğrudan ve dolaylı 

s. 245 ‘… işletmelerin başa baş noktasında ne kar ne de zararın olduğu …’ ifadesindeki anlatım  
 bozukluğu aşağıdaki şekilde giderilebilir:  

 … işletmelerin başa baş noktasında ne kârda ne de zararda olduğu … 

s. 245  Kaldıraç analizin  Kaldıraç analizinde 
s. 249  net karı % kaç   net kârı yüzde kaç 
s. 251  …artışa sebep olur  artış olur 

s. 253  makro-ekonomik  makroekonomik 
s. 258  sahi olduğu   sahip olduğu 
s. 261  ekspertiz   uzmanlık
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İçeriğe İlişkin Notlar 

VI - Teknik Öneriler 

Beşinci Bölüm, Oran Analizi konusunda bazı düşüncelerim var: Hesaplama yöntemi ve örnekler 
son derece yararlı olmuş, ancak ilk iki oran ve diğer bazı oranlar dışında hesaplanan değeri 
karşılaştırmak için bir referans değer çalışmanın devamındaki diğer oranlar için gösterilmemiş. 
Her sektörün ihtiyacı farklı olacağından standart bir değer sunmak zor biliyorum, ancak yine de 
yol gösterici olması açısından bir gösterge belirtilebilir belki. Örnek olarak;  

Borç Oranı için             ≤ 0,50 
Borç/Öz Sermaye Oranı için  ≥ 1,00 
Nakit Oran    ≥ 0,20 gibi. 

Ayrıca bazı kavramlar için kullanılan farklı terimlerde parantez içinde sunulabilir: 
s. 146’da Borç Oranı için verilen açıklamalara ek olarak bunun aynı zamanda Finansal Kaldıraç 
Oranı olarak da geçtiğini metne eklemek, finansal analize yeni başlayan kişiler için karışıklığın 
önüne geçmek adına, çalışmaya artı değer katacaktır. 

s.147’de de benzer şekilde Borç/Öz Sermaye Oranının aynı zamanda Finansman Oranının 
tersine eşit olduğu belirtilebilir. Finansman Oranı = (Öz Kaynaklar) / (Toplam Yb. Kaynaklar) 

s.150’de paydada yer alan Brüt Gelirleri ifadesinin bir yazım hatası olduğunu düşünüyorum. 
Eğer Brüt Satış Gelirleri kastediliyorsa Satış İndirimleri olduğunda bu sonuç Net Satış 
Gelirlerinden farklı olacaktır. 2018 yılı için örneği tesadüfen aynı sonucu vermiştir. O nedenle 
bence paydada Net Satış Gelirleri ile hesaplama yapmak daha yerinde olabilir.  

Ayrıca Brüt Gelirler için s.150’de kullanılan sayısal değer yanlıştır. 14.971.868.000 olarak verilen 
değerin tablodaki karşılığı 14.971.686.000’dır. Benzer yanlış s.151’de Net Kâr Marjı için de 
mevcuttur. 

s.152’de Faaliyet Kârlılığı başlığı altında değinilen finansal kaldıraç çerçevesi ve finansal 
kaldıracın ihmal edilmesi ifadelerini ağır hata olarak görüyorum. Finansal Kaldıraç, bir 
işletmenin toplam varlıklarının ne kadarının yabancı kaynaklarla (kısa ve uzun vadeli 
yükümlülüklerle) finanse edildiğini gösteren, kitapta Borç Oranına karşılık gelen bir kavramdır. 
Hesaplamada toplamdan düşülebilecek ya da ihmal edilecek bir kalem değildir. Faaliyet kârına 
sadece finansal ve vergi işlemlerinin eklendiğini belirtmek daha yerinde bir yaklaşım olurdu. 

s. 154’te Temettü Getirisi hesabında paydada yer alan ‘Hisse Piyasa Değeri’ yerine ‘Hisse Piyasa 
Fiyatı’ doğru bir kullanım olacaktır. Malum fiyat herkes için geçerli bir kriterken değer 
subjektiftir. Piyasa fiyatı üzerinden bir hisse aşırı ya da düşük değerli olabilir. 
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İçeriğe İlişkin Notlar 

VI - Teknik Öneriler devam 

Değerden bahsetmişken ikinci önemli hata (yukarıdaki bilgiye bağlı olarak) s. 155’de Piyasa 
Değeri (PD) tanımında görülmektedir. Bir şirketin PD hesaplanırken, Hisse Senedi Fiyatı ile 
Ödenmiş Sermayesi (yani piyasadaki hisse senedi sayısı) çarpılır. Bu aynı zamanda Piyasa 
Kapitalizasyonunu göstermektedir. Dolayısı ile formülün payında yer alan Hisse Fiyatı, Piyasa 
Değerini yansıtmamaktadır. Ayrıca Defter Değeri (DD) ile kastedilen hisse senedinin nominal 
fiyatı olmadığı için payda da yanlıştır. Bu da üçüncü kritik hatadır. DD, şirketin bilançosundaki 
Öz Kaynaklara (Öz Sermayeye) eşittir.  

ya da alternatif olarak birim bazında hesaplanmak istenirse pay ve payda hisse senedi sayısı ile  
bölünür ki, bu durumda da sonuç yine aynı olur.  

Benzer şekilde s. 157’deki tablonun son satırındaki bilgilerin de güncellenmesi gerekmektedir. 

s. 158’deki nakit oranın sektör ortalamasında göründüğü yazıyor. Oysa değer ortalamanın yüzde 
200 üzerindedir. Ayrıca s. 159’da yer alan hesaplamaların sonucu 1,69 ve 1,79 değil 0,69 ve 0,79 
çıkmaktadır.  

s. 145’te gösterilen Dupont yöntemi için Finansal Kaldıraç; Toplam Yabancı Kaynak bölü Öz 
Sermaye olarak alınması gerekirken paya Toplam Varlıklar yazılmıştır. Ayrıca Toplam Varlık 
Devir Hızı hesabı için paydada Ortalama Toplam Varlıklar değeri kullanılmalıdır.  



Uygulamalı Finansal Tablolar Analizi Ergun UNUTMAZ

 / 9 10

Yazım Hataları, Düzeltmeler ve Öneriler 

V - Diğer 

Sayfa  Kullanım   Doğrusu (Türk Dil Kurumu) / Kişisel Öneri 

s. 234  İkinci tabloda sunulan değerlerin toplamı,  
   
  Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Akışı için -527,5 TL gösterilmiş olup bu toplam  
  mevcut verilerle yanlıştır. Mevcut verilerin toplamı -2.637,50’dir. Hatanın sebebi 
  altıncı satırındaki 0 (sıfır) olarak verilen Diğer KV Borçlardaki artıştır. Bu kalem 
  29.540 - 27.430 = 2.110 olarak hesaplara geçirilmelidir.  

  O zaman -527,5 doğru olacaktır. 

s. 237  Örnekte, … için kullanılan sayısal değerler tabloda bulunmamaktadır. 
  750 - 1.750 ve 1.000 ?? 

s. 239  2019 Değişim sütununun hesaplamalarında hatalar vardır. Değişim değerleri ?? 

s. 247  Toplam Gelir, grafikte FxQ olarak gösterilmiş. FxM ya  da PxQ yaklaşımı  
  fiyat ile miktarın çarpımını daha tutarlı yansıtacaktır.  

  Benzer şekilde TDM (Toplam değişken maliyet) Türkçe kısaltılıp formülün 
  yarısı Türkçe (DM) diğer yarısı İngilizcedir (Q). Kaldı ki çalışmanın devamında  
  değişken maliyet için V (variable cost), fiyat için P (price) kısaltmaları  
  kullanılmaktadır. Yabancı dile karşı değilim, ancak bu tür ikili kullanımlar  
  kopukluk yarattığı gibi, tutarsızlıklar nedeniyle sorun da olabiliyor. 

  Düzeltme için yatay eksenin başlığının ‘üretim’ yerine miktar (M) ve dikey eksen 
  başlığı için de ‘TL’ yerine (F) şeklinde bir adlandırma ile başlanabilir.  

s. 249  Daha önceki bölümlerde finansal kaldıraç üzerine görüşümü belirtmiştim ve sizin 
  bölümde de tekrar karşılaşınca bir kere daha kontrol ettim. Sanırım bir terminoloji 
  karmaşası var. Doğası gereği büyük bir yükü bir kuvvet kolu ile daha az güç ile 
  kaldırmak söz konusu olunca kaldıraç teriminin kullanımı her alanda yaygınlaşıyor  
  sanırım. Ancak, bana burada aktarılan hususlar sanki esneklik kavramına daha  
  yakın gibi geldi. 
   
  ‘Satışlar yüzde 1 değişirse faiz ve vergi öncesi kâr (FVÖK) yüzde kaç değişir?’   
   
  sorusu FVÖK’ün satış esnekliği olarak tanımlanabilir diye düşünüyorum.  
   
  



Uygulamalı Finansal Tablolar Analizi Ergun UNUTMAZ

 / 10 10

Yazım Hataları, Düzeltmeler ve Öneriler 

V - Diğer 

Sayfa  Kullanım   Doğrusu (Türk Dil Kurumu) / Kişisel Öneri 

s. 254  ‘Enflasyon Kavramı’ başlığı altında yapılan teknik terim doğru olmakla birlikte 
  eksiktir. Toplam talebin toplam arzdan yüksel olması enflasyonun bir nedenidir, 
  ancak maliyet artışları da ikinci bir neden olup burada yer verilmemiştir. Her ne  
  kadar konunun devamında enflasyon türleri altında açıklama yapılsa da okuyucuda 
  yanlış  bir algı oluşabilir. 

s. 255  Benzer şekilde döviz kurlarındaki artışları sadece devalüasyon ile açıklamak ancak 
  sabit kur rejimini kapsayan bir açıklama olmaktadır. Serbest ya da yönetilen kur 
  rejimlerinde para biriminin diğer para birimlerine göre değerinin düşmesi İngilizce 
  ‘depreciation’ olarak adlandırılan, Türkçeye ‘değer kaybı’ olarak çevirebileceğimiz 
  ayrı bir kavramdır. Bunu, idari bir kararla paranın değerini düşürmek (devaluation)  
  kavramından ayrı tutmak gerekir. 

s. 258  Son cümlede bir tekrar var sanki. 
s. 259  için; TL’lik   
  ifadesinde değer unutulmuş. 4.000.000 x 1,88 = 7.520.000 TL olmalı. 

s. 309  …. kullanıcıların kararlarını yanıltacaktır.  
  ifadesi yerine    
    kullanıcıların kararlarını etkileyecektir.     
  ya da  kullanıcıları yanıltacaktır.   kullanılabilir. 

s. 310  İngilizce de  İngilizcede 
s. 310  Türkçe ’ye  Türkçeye 
 Ancak burada Türk diline sanki çeviri bir dilmiş gibi davranılmıştır. Türkçeye çevrilmiştir 
 yerine Türkçe karşılığı …. böyledir gibi bir ifade daha şık ve özenli duracaktır. 
   
s. 316  iade etmektedir ifade etmektedir  
  
s. 321  Gelirin karı belirlenmesindeki eti düşünüldüğünde …. ?? 
  ‘Gelirin, kârın belirlenmesindeki etkisi düşünüldüğünde’ olabilir.


