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ÖNSÖZ 

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de yatırımcılarımız markalarına isim verirken 
Türkçe isimlerden ziyade, daha çok yabancı kökenli isimleri markalarına vermektedirler. Batı 
hayranlığının getirmiş olduğu kültürel çözülme ile dilimizdeki gelişim, durağanlaşmakta ve 
Türkçe’miz âtıl bir dil haline gelmektedir. Taklit edilen yabancı marka isimleri ya internet 
alanında tescillenememekte ya da yabancı markaların gölgesinde kalıp; dünya pazarlarında 
markalaşamayıp yok olmaktadır. Yabancı marka isimlerinin taklit edilmesi ile Türkiye'de 
tescillenmiş bir marka, uluslararası hukuk yasalarına göre hukuki yaptırımlarla 
karşılaşabilmekte hatta marka ismi iptal dahi edilmektedir.  

 Türkçe isimlerin kullanım alanlarını yaygınlaştırmak, ulusal alanda olduğu gibi 
uluslararası alanda da tercih edilmesini sağlamak, evrensel başarılı markalar arasında Türkiye 
markaların Türkçe marka isimleri ile tutunarak yerini korumasını sağlamak amacı ile Türkçe 
imla kurallarına, kültürüne ve evrensel iletişim kriterlerine uyumlu, dünyanın bütün dillerinde 
aynı sesle yazılıp aynı sesle okunabilen, üretim ve hizmet alanını çağrıştıran, telaffuzu kolay, 
akılda kalıcı, anlamı olan veya anlam yüklenilebilen, filolojik ve semantik açıdan diğer 
dillerde olumsuz anlamlar içermeyen, e-ticaret sistemine uygun ve Türkiye' de (TPE) ve 
dünyadaki ( WİPO ) patent merkezleri tarafından bütün sınıflarda tescile müsait yeni Türkçe 
marka isimleri üretmek, var olan marka isimlerle birlikte,yeni üretilen evrensel Türkçe marka 
isimleri  geliştirmek, korumak için dünyanın ve Türkiye’nin  ilk  Türkçe İsim Enstitüsü 
Derneğini kurduk. Derneğimiz Türkçe’ ye yeni kelimeler kazandırmanın yanında geçmişte ve 
günümüzde kullanılan Türkçe isimlerin anlamlarını araştıran, geliştiren ve işlevsel hale 
getirmek için gün yüzüne çıkartan; bilimsel alanda eğitim, öğretim ve ARGE çalışmaları 
yapmaktadır. Derneğimiz çalışmalarını bilimsel yöntemler ışığında yapmakta ve 
geliştirmektedir.  Başta Etimoloji olmak üzere, Toponomi, Terminoloji, Filoloji, Akrofonoloji 
gibi bilim dallarından faydalanmaktadır.  

 Türkçe diline ve kültürüne uyumlu oluşturulan yeni Türkçe isimlere değer katıp, 
kullanılmasını sağlamak ve Türkçemizi yabancı dillerin boyunduruğu altından kurtarıp, 
evrensel bir dil haline gelmesini sağlamak İSİMDER olarak temel amacımızdır. 

           

 BayKAMBER(MEVLÜT KANBER) 

                İSİMDER 

  YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

         



 

 

İSİMLER NEDEN ÖNEMLİDİR? 

PROBLEMLİ MARKA İSİMLERİ VE BUNLARA İSİMDER OLARAK ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİ 

İsim; canlı cansız bütün varlıkları bize bildirmek, anlamlandırarak hatırlamak için 

verilen kelimelerdir. İsim, insanın hayatını belirleyebilen, hatta hayatını yönlendirebilen çok 

önemli bir unsurdur. İsmin, hayatı olumlu ya da olumsuz etkileyebileceğine dair inanışlar 

farklı kültürel ve sosyal yapılara sahip birçok toplumda mevcuttur. Nitekim semavi dinler de 

bu konu üzerinde hassasiyetle durmuşlardır. 

Marka ismi; kurum ve kuruluşların ürettikleri mal ve hizmetleri farklılaştırmak için 

anlamlandırılan, logo vb. şekillerle tasarlanarak çizilebilen ve yazılabilen, ses algısı ile ifade 

edilerek hatırlanabilen “ticari unvanlara” denir. Kurumsallaşma yolunda ilerleyen firmaların 

isimleri, alanlarında başarıyı yakalayabilmeleri açısından potansiyel bir güç oluşturmaktadır.  

Eski yıllarda firmaların isimlendirme politikası yok denecek düzeyde azdı. Tıpkı insan 

isimlendirmesinde olduğu gibi marka isimlendirmesi de geleneksel bir çizgide seyrediyordu. 

Geleneksel – yerel megaloman kaygılarla komplekslerle oluşturulmakta idi. Soyadların 

kısaltılmış veya birleştirilmiş şekli gibi isimlendirmeler bu duruma örnek gösterilebilir. 

(Çifteoğulları, SMN Makine (Süavi, Mehmet, Nuri), Doğan Kardeşler vb.) Bunun dışında 

yabancı kökenli kelimelerden oluşan isimler yatırımcılarımız tarafından tercih edilmekteydi.   

İsimlendirme ve sloganlarla ilgili birçok kurum – kuruluşlar ve markalar büyük sorunlar 

yaşamaktadır. Bütün isimler ve sloganlar birbirlerine git gide çok benzemekte benzediği için 

de farklılaşamamaktadırlar. Ayrıca bilinçsizce konulan bazı marka isimleri bazen diğer 

ülkelerde argo, istenmeyen siyasi bir olay veya müstehcen anlamlara gelmekte veya 

çağrıştırabilmektedir.  Örneğin Ordu – Giresun arasına kurulan havalimanına yetkililerin 

ORGİ ismini koymaları ve bu ismin birçok dilde travesti anlamlarını çağrıştırdığı ortaya 

çıkması gibi. 

Belirlenen birçok marka ismi de çoğunlukla yabancı markaların taklidi veya birebir 

aynısı olduğu için iltibas ve iktibas yaratmakta daha sonrasında marka büyüdüğünde ticari ve 

hukuki birçok problem yaşanmaktadır. Bu durum ciddi ticari zararlara ve itibar kaybına neden 

olmaktadır. Bu yüzden Türkiye markaları daha büyüme aşamasında iken başlangıçta doğru 

konumlandırılmadığı için büyük değer ve itibar kaybetmekte ya durağanlaşmakta ya da ticari 

sahneden silinip gitmektedir. 



 

 

 

Ayrıca yabancı taklidi birebir aynı olan marka isimleri de Türkiye'de resmen ticari 

olarak kültürel çözülmelere vesile olmaktadır. Bu ve bunun gibi birçok sorundan dolayı başta 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, birçok Türkçe dilbilimcisi ve yetkililerin 

tepkisini toplamıştır. Örneğin son günlerde Küçük Çekmece Belediyesinin ARENAMEGA 

ismine başbakanımız yabancı taklidi ve zor söylenen bir isim olması nedeniyle tepki 

göstermiştir. Başta sahil bölgelerimiz ve büyükşehirlerimizde olmak üzere birçok işletme 

yabancı marka isimleri taklit etmesi ve yanlış marka ismi oluşturarak marka konumlandırması 

ile kültürel çözülmeye, hukuki ve ticari zararlara maruz kalmakta olup yeni markalar 

oluşturamamakta eleştirilere ve tepkilere maruz kalmaktadır. 

Toplumumuzca marka ismi ilk başta mühim değilmiş gibi algılansa da, marka isminin 

ticari açıdan ve marka itibarı açısından bakıldığında, ne kadar önemli olduğu rahatlıkla 

anlaşılabilir. Örneğin mağazalarda, market reyonlarında belki onlarca benzer ürün vardır. İşte 

bu nokta da marka ismi devreye girmektedir.  

Evrensel marka isimlerle, ürününüz diğer ürünlerden ayrılarak, hedef kitle algısında 

seçicilik yaratmış, böylelikle marka ismi oluşturma da benzerlerinden ayırt edilmeyi ve 

farkındalık yaratmayı sağlayacaktır. Eğer marka ismi farkındalık yaratmıyor ya da marka ismi 

argo, istenmeyen siyasi bir olay veya müstehcen anlamlara geliyor ise markanın ölü olarak 

doğmasına neden olmakta ve markanın tarih sahnesinden silinmesine neden olacaktır. 

MARKA İSMİ VERİLİRKEN YAPILAN BAŞLICA HATALAR  

Marka isim tescil araştırmasını Türkiye ve dünya patent merkezleri nezdinde 
yapmadan, markaya isim vermek. Bu rastlanan başlıca hatalardan biridir. Patent merkezleri 
ve internet ortamında tescil ile ilgili araştırma yapılmadan marka ismi oluşturulmuş ise kurum 
hukuki yönden, maddi manevi ve ticari yönlerden büyük sıkıntı yaşamakta ve zarar 
görmektedir.  

 Marka ismi verirken ismin dünya dillerindeki karşılığı, dilimizdeki manası kadar 
önemlidir. Yoksa markanın uluslararası alanda tutunması güçtür. 

 Okunuşu, telaffuzu, yazılması zor olan marka isimleri bütün bunların yanında hedef 
kitle algısında kalıcılık sağlamıyor ise marka yok olmaya mahkumdur. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

EVRENSEL MARKA İSMİ OLUŞTURMANIN KRİTERLERİ 
 
➢ Bir marka ismi, telaffuzu ve hatırlanabilirliği kolay olan bir isim olmalıdır. 

➢ Bir marka ismi konumlandırılırken diğer dillerdeki telaffuzunun ve ses algısının 

ortak olan bir ses algısı ile ifade edilmesi gerekmektedir. 

➢ Marka ismi ürünün üretim ve hizmet alanına işlevsel yönü ile ilgili anlam veya ses 

olarak çağrışım yapmalıdır. (Marka işlevsel yönden ürünle özdeşleşmelidir). 

➢ Evrensel kriterlere göre oluşturulan bir marka ismi filolojik ve fonetik yönden 

dilbilimciler tarafından dillere ve kültürlere göre anlam ve yapı bakımdan 

incelenmelidir. 

➢ Yeni oluşturulan bir marka ismi benzer alanlarda veya farklı alanlarda melodik 

yönden ve fonetik yönden diğer markalarla benzeşmemeli ve marka ismi olarak 

kullanılmamış olmalıdır. 

➢ İnternet iletişimi ve e- ticaret sistemine uymalı domain alan adları tescile müsait 

olmalıdır. 

➢ Oluşturulan marka ismi tescil edilebiliyor olmalıdır. 

 

EVRENSEL TÜRKÇE MARKA İSİMLERİ KULLANILMANIN FAYDALARI 

➢ Türkçe dilinin korunmasını, 
➢ Türkçe kültürünün devamını,  
➢ Doğru, istikrarlı iletişimi, kültürel gelişimi, 
➢ Telaffuzu kolay, akılda kalıcı olduğu için, 
➢ Evrensel hedef kitle ile doğru ve hızlı iletişimi sağlar. 
➢ Kültürel yozlaşmayı engeller. 
➢ Evrensel ve ulusal iletişim kriterlerine uygun olması, yaşanacak iletişim problemlerini 

en aza indirir. 
➢ Türkçe marka isim kullanmak, Türkiye’yi ve Türkçe’yi dünyaya tanıtır. 
➢ Dilin canlı olmasıyla, ekonominin de canlı olması sağlanır. 
➢ Yapılan tanıtım- reklam materyallerindeki dönüşümün kalite ve hızını artırır. 
➢ Markalaşmaya ve farklılaşmaya Türkçe marka isim oluşturma ile başlamak, Türkçe 

dili ve kültürünün evrensel platformda algılanıp, farkındalık kazanarak 
markalaşmasını sağlayacaktır. 

 

 

 



İSİMDER OLARAK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE FAALİYETLERİ 

İSİMDER Marka İsim Merkezi  (Her Zaman Her Yerde Güvenilir Markalaşma) 
misyonuyla; Evrensel marka iletişim kriterlerine ve Türkçe imla kurallarına uyumlu, planlı 
programlı yeni marka, kişi ve kavram isimleri üretebilen, Türkçe isimlendirme, Türkçe kültürü 
ile isim eğitimi veren, ismin önemine dikkat çeken bir dernek kurduk. Dernek aynı zamanda 
soy ağacından yola çıkarak, ailedeki fertlerin isim ve soy isimlerinden karakter mizaç 
tahlillerini de yapmaktadır. Türkiye'de ve dünyada ilk defa ailelere isim ile ilgili bilimsel 
araştırmalar yapıp, aile kültürlerine uyumlu doğru ismin çocuklara verilmesini sağlayan, bu 
konuda eğitimler verebilen, Türkiye’de ve dünyadaki ilk Marka İsim Merkezidir. 

 Örneğin bazı aileler anlamını bilmeden Kuran-ı Kerim'den buldukları bazı kelimeleri, 
isim olarak çocuklarına vermektedir. Bu kelimelerden Sanem ismi, Arapça put anlamına 
gelmektedir. Aleyna ismi, üzerine anlamı taşıdığı için tek başına kullanıldığında bela ve 
kötülükler üzerimizden def olsun ifadesi şeklinde kullanılmaktadır. İsim tek başına 
kullanıldığında “Aleyna ve Aleykümselam’daki anlamı vermemektedir. Kezban ismi, Kuran'da 
geçiyor diye tercih edilip, kullanılmaktadır. Oysa Kezban 'yalancı' demektir. Çocuğa bu ismi 
koyarsanız, 'yalancı, yalancı' diye çağırmak zorunda kalınmaktadır.  

İSİMDER, Türkiye'nin ve dünyanın isim alanında ilk bilimsel eğitim veren, isim üreten, 
Marka İsim Merkezi niteliği taşıyan derneğidir. Kurum–kuruluşların yetkililerini, marka 
oluşturmak isteyenleri ve Türkiye' deki aileleri eğitmek ve bilinçlendirmek amacıyla Türkçe 
dilbilgisi ve kültürüne uyumlu isimlerin üretilmesi, geliştirilmesi ve her daim yaşatılmasını 
sağlamak ve dünyada tanınmış evrensel marka isimlerini Türkiye' ye kazandırmayı 
hedeflemekteyiz.  

EVRENSEL İLETİŞİM KRİTERLERİNE, TÜRKÇE KÜLTÜRÜ VE İMLA KURALLARINA 
UYGUN PLANLI PROGRAMLI HEM GÖRSEL HEM KÜLTÜREL HEM DE RESMİ YÖNDEN 

KONUMLANDIRMAYA UYUMLU EVRENSEL TÜRKÇE İSİMLERİ 

Tanınmış ticari dillerde aynı sesle yazılıp aynı sesle okunabilen, 

Üretim ve hizmet alanını çağrıştıran, 

Melodik akılda kalıcı, 

Toponomik, Terminolojik, Filolojik, Semantik, Etimolojik, Akrofonolojik yönden 
incelenip, diğer dil ve kültürlerde argo, müstehcen, istenmeyen siyasi, ticari ve kültürel 
çağrışımları olmayan; iletişimi yüksek, 

 İnternet alanında e-ticaret sistemine uyumlu ve farklılaştırıcı bir kültürü olan, internet 
uzantıları ve sosyal paylaşım platformlarında tescillenebilen; Türk Patent Enstitüsü (TPE) ve 
Madrid protokolüne bağlı (WİPO) ülkelerde bütün sınıflarda tescillenebilen marka isimleri 
oluşturmak. 



İSİMDER MARKA İSİM MERKEZİ OLARAK KURULUŞ HİKÂYEMİZ 

İSİMDER;  Türkçe isimlerin ve kelimelerin kullanımının yaygınlaşması dilimize 
yerleşmiş yabancı kökenli marka isimlerinin yerini Türkçe isimlere bırakması amacı ile 2013 
yılında Konya'da kurulmuştur. Derneğimizin kurulması konusunda, Marka İsim Uzmanı 
BayKamber (Mevlüt KANBER) öncülük ederek derneğin başkanı olmuştur.  

Derneğimizi; Türkçe dil bilgisi kurallarına uyumlu, yeni işlevsel isimler üreterek ve 
üretilen isimleri ticari, siyasi ve kültürel alanda işlevsel hale getirmek ve yaygınlaşmasını 
sağlamak amacı ile kurmaya karar verdik.  Ayrıca iletişim aracı olarak Türkçemize uyumlu 
sloganlar ve evrensel marka isimleri oluşturarak, kurum - kuruluş, ürün, marka isimlerinin 
reklam iletişim araçları ve materyallerinde kullanılmasını ve yaygınlaşmasını sağlamak 
derneğimizin birincil görevidir. 

Faaliyetlerimiz 

Eski Türk devletleri ve toplumlarında kullanılan öz Türkçe kelime, deyim ve kavramları 
gün yüzüne çıkarmak; materyal, kişi ve marka ismi olarak kullanılması yönünde çalışmalar 
yapıp; değer katarak, işlevsel hale getirmek, 

Türkçe dilbilgisi kurallarına uyumlu yeni kelimeler üreterek, bu kelimelerin iletişim 
araçları ile tanıtımını ve yaygınlaşmasını sağlayacak faaliyetler oluşturmak, 

Türkçe'nin daha doğru ve yaygın kullanılmasını sağlamak, 

Türkçe harflerin telaffuzundaki yabancılaşmanın yok edilmesini ve markaların yabancı 
isimlerle konumlandırılmasını engellemek, 

Dilimizi günlük hayatta sık sık telaffuz ettiğimiz yabancı kökenli kelimelerin 
hâkimiyetinden kurtararak, Türkçe ile bütünleşen bir toplum ve ticari kültürün oluşmasını 
sağlamak, 

Tüm dünyada Türkçe marka isimleri kullanılmasını sağlamak için derneğimiz faaliyetlerini “Her 
Zaman, Her Yerde Güvenilir Markalaşma” sloganından yola çıkarak gerçekleştirmektedir. 

Varoluş Nedenimiz 

Türkçe isimlerdeki bozulma ve yabancılaşmanın nedenlerinin araştırılması, 

Türkçe'nin korunması ve etkin kullanımı için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi,  

Türkçe dilbilgisine uyumlu, yabancı kelimelerden tamamen arınmış ve evrensel ticari 
dillere uygun Türkçe isimlerin oluşturulması, 

Dilimizdeki yozlaşmanın nedenlerini, türlerini, yayılma şekillerini dilimizi tehdit eden 
unsurları belirleyerek alınacak önlemlerin araştırılması, 



 

 

 

 Türkçe’nin gelişmesi, zenginleşmesi ve yaygınlaşması konusunda dilimizin önündeki 
engellere yönelik çözüm önerileri bulmak ve Türkçe’nin yaygınlaşarak kullanılmasını 
sağlamak için bir araya geldik. 

 Vizyonumuz 

Türkçe dilinin gelişmesine katkı sağlamak; Türkçe diline ve kültürüne uyumlu 
oluşturulan yeni Türkçe marka isimlere değer katıp, bu isimleri etkin hale getirerek, ulusal ve 
uluslararası platformda tercih edilmesini ve kullanılmasını sağlamak. 

 Misyonumuz 

Türkçe imla kurallarına, kültürüne ve evrensel iletişim kriterlerine uyumlu, telaffuzu 
kolay, akılda kalıcı, bilimsel kriterlere uyumlu, Türkiye’de (TPE) ve dünyadaki (WİPO) patent 
merkezleri tarafından bütün sınıflarda tescile müsait, Türkçe marka isimleri üretmek, 
türetmek ve kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak. 

 İSİMDER’in Hedefleri 

 Türkçe isimlerle ilgili Ulusal ve Küresel Tanıtım organizasyon hizmetleri sunmak, 

 Markalaşma ve Marka İsim oluşturma üzerine eğitim vermek, 

 Marka, tabela ve reklam materyallerinin Türkçe dilbilgisine ve küresel iletişim 
kriterlerine uyumlu olduğunu simgeleyen tanıtım işareti (sembol/im) geliştirmek, 

 Tasarlanan bu simgeyi tanıtmak için iletişim materyallerinde kullanılmasını sağlamak,  

 Çocuk sahibi olacak ailelere, soy ağacı araştırması yapmak ve doğacak bebeğe isim 
bulma konusunda aileye bilgi ve eğitimler vermek; hatta bilimsel araştırmalar yaparak bu 
araştırmalar sonucu çocuğun ismine karar vermek, 

 Firmaların üretmiş olduğu ürün, hizmet ve projelerin isimlendirilmesi ile ilgili firmalara 
resmi ve bilimsel araştırma, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlamak. 

İSİMDER’İN İsim Oluştururken Faydalandığı Bilim Dalları 

 Terminoloji: Terimleri ve terimlerin kullanım alanlarını;  

Akrofonoloji: Bir isimdeki bağımsız enerji şekillerini, insanda da neler hissettirdiğini 
tanımlama; Etimoloji( Kökenbilim): Bir kelimenin nereden geldiğini veya oluş şeklini ve birçok 
kelimenin ortak kökenini bulma;  

Toponomi: Yer isimlerinin anlamlarını, kullanımlarını ve nereden geldiğinin 
araştırılmasını; Filoloji ise dillerin yapısını, tarihsel gelişimini ve birbirleri ile ilişkilerini 
inceleyen bilim dallarıdır.   

 

  



İSİMDER’in Oluşturmuş Olduğu Projeler 

Proje 1: Türkçe İsim ile Evrensel İletişim Kriterlerine Uyumluluk 

Proje Adı: TRM Belgelendirme Projesi 

Proje Sloganı: Türkiye Markası Türkiye Malı – Türkiye Malı Türkiye Markası 

Proje Açıklaması: Evrensel iletişim kriterlerine uygun; Türkçe dilbilgisi ve Türkçe imla 
kurallarına, Türkiye kültürüne uyumlu; dünyada, Türkiye’de ve internet ortamında, resmi 
yönden tescillenebilen; farklılaşması ve evrensel alanda markalaşması için Türkiye marka 
isimlerinin ve mallarının belgelendirme işaretidir. 

Projemiz sonucunda ulaşmak istediğimiz hedefimiz; Türkiye gelenek- göreneklerine, 
kültürüne uygun Türkiye malı ve ürünü olan malların üzerine TRM simgesi koyarak; Türkiye 
malı ve ürünler Türkçe isimlerle markalaştırmak ve dünya kamuoyuna duyurup, bu malların 
uluslararası alanda kalıcılığını sağlamak amacındayız. 

Proje 2: Tarihteki Türkçe İsimleri Anlatan ve Bu İsimleri Gün Işığına Çıkaran, İşlevsel 
Hale Getiren Türkçe İsimler Tarihi Rehberi 

Proje Adı: Türkçe İsimler Tarihi (Rehberi) 

Proje Sloganı: Türkçe İsimler Tarihinin Rehberi 

  Marka Geleceğimizin Sahibi 

Proje Açıklaması: Eski Türk toplumları, Türk Devletleri ve kültürlerinde kullanılmış; 
Öz Türkçe’ de var olan; fakat günümüzde kullanılmadığı için gün geçtikçe unutulan (Kişi, 
materyal, ürün, yöre vb.) isimlerin, yeniden gün yüzüne çıkarılması amaçlanmaktadır. Gün 
yüzüne çıkarılan bu isimler daha işlevsel hale getirilerek; isimlerin Türkçe kişi, kavram, 
materyal, marka isimleri olarak kullanımının yaygınlaştırılması, yeniden Türkiye toplumuna ve 
Türkiye kültürüne kazandırılması hedeflenmektedir. 

İSİMDER SLOGANLARI 

Her Zaman Her Yerde Güvenilir Markalaşma 

Evrensel Türkçe Marka İsmi Kullan Hem Ülkende Hem Dünyada Kazan 



 

 

 

MARKA İSİMLERİ VERİLİRKEN OLUŞAN PROBLEMLER 

Colgate Fransa' da "Cue" isimli bir diş macunu piyasaya sürdü. Ama "Cue", Fransa'da 
kötü bir ün yapmış Pornografi dergisinin ismiydi. Reebok, 1997'de bayan koşu ayakkabısı 
Incubus'u piyasaya sürdüğünde bir pazarlama fiyaskosu yaşadı. Çünkü Incubus kadınlara 
uyurken tecavüz eden bir mitoloji kahramanıydı.  

"Ford'un Pinto modeli Brezilya'da istenilen satış rakamlarına ulaşmamıştı. Çünkü 
Brezilya'da pinto kelimesi argo olarak "küçük erkek organı" anlamına geliyordu. Ford tüm 
arabalarındaki Pinto markasını söktürdü ve "At" anlamına gelen Corcel ismini yazdırdı.  

 Beko, Rusçada hafif kadın anlamına geliyor. Arçelik'in isim olarak yurtdışında 
handikaplı olduğunu düşünen ve Beko'yu yaratan ekibin hemen yanı başımızdaki Rusya'ya 
(Rusçaya) uygunluğunu araştırmamış olması sizce onlara kaça mal olmuştur?  

Mitsibushi, 4x4 aracının model adını İspanya'da değiştirmek zorunda kaldı. Çünkü Pajero, 
İspanyolcada “mastürbasyon” anlamına geliyor. Almanların sanayi ve ev tipi temizlik 
makinelerinin markası "Fakir"i Türkiye'de evlere sokmak zor olacaktır. (Şu anda Fakir zaten 
haneleri hedeflemiyor) 

İlk nalbur hipermarketimiz Alman orijinli "Götzen" sizce neden Türkiye'de tutunamadı? 
(Götzen'e gitmek yemedi.) Tüylüoğlu Fırını'nın sizce şansı veya şansızlığı nedir?  

Kasap marketi zinciri "Şalvarlı Et" pörsümüş etler mi satmaktadır? Eğer değilse, etleri 
neden şalvarlı olsun ki?"Gotu Kolla" şifalı bir bitkinin Latince adı. Bu ada sahip bir bitiksel 
ilacı Türklere satabilir misiniz? (Ama satmaya çalışanlar var.) Schlotzsky's Dell'in başarısız 
olmasının bir nedeni de adıdır. Telaffuzu zor, anlaşılması zor, yazımı zordur. (Al Ries 
söylüyor)  

Sizce İsizu, Daihatsu ve Suzuki neden yıllardır yerinde sayıyor? Commercial Union 
adını Aviva yaptıktan sonra hızla büyümeye başlamıştır. Internazionale adını kısaltmıştır ve 
Inter yapmıştır. Güllüoğlu, yurtdışı için yeni bir marka yaratmak zorundadır. Bkz; Lalin." 
General Motors, yeni bir Chevrolet'ye, İtalyan silah imalatçısından izin almaksızın "Baretta" 
adını verdiğinde, açılan dava General Motors'a 500 bin dolara patlamıştı. 

 HarlemSavings Bank of New York, büyüyünce hem Harlem' in hem de New York'un 
dışında şubeler açtı. Adlarını yanlış koyduklarını anlayınca 10 milyon dolarlık ek masrafla 
adlarını Apple Bank' a çevirdiler. 1900'lü yılların başlarında yayına başlayan House&Garden 
çok popüler bir bahçe dergisiydi. Zamanla başarı onları şımarttı. 1987'de adlarında 
değişikliğe gittiler. "HG" oldular. İsim değişikliğinden sonra çöküş başladı. Neyse ki, çok geç 
olmadan hatalarının farkına vardılar. 1993'te eski adlarına döndüler. Şimdi yine zirvedeler. 

TheShawshankRedemption, hayatınızda seyredebileceğiniz en güzel filmlerden biri. 
Oscar da aldı. Ne yazık ki, ismi kötü seçildiği için 27 milyon dolara mal olan bu film 18 milyon 
dolar gişeyi ancak yapabildi. Türkiye' de daha güzel bir isimle vizyona girdi. "Esaretin Bedeli"  

 



 

 

 

Yatak üreterek ve satarak iş hayatına başlayan Yataş, bir gün mobilya sektörüne de 
girebileceğini kestirebilseydi, adını sizce Yataş koyar mıydı? Televizyon sehpaları üreterek 
ve satarak iş hayatına başlayan Teleset, sizce şimdi bir mobilya markası mı, 
telekomünikasyon markası mı?  

Yukarıdaki bilgileri okuduktan sonra isimlendirme hatalarını aşağıdaki gibi 
sınıflandırabiliriz. 

Pişti İsimler: Tescil araştırması yapılmadan koyulan isimlerdir. Ya yurt içinde ya da 
yurt dışında böyle bir marka varsa ve sizden önce tescil edildiyse, yandınız demektir.  Türkçe 
karakterler: Dikkat etmemiz gereken bir konu da marka adının uluslararası alanda 
uygulanabilirliğidir. Batı dillerinden farklı bir yapıya sahip olması nedeniyle Türkçe marka ve 
şirket ismi seçerken daha dikkatli olmayı zorunlu kılıyor.  

Özellikle dünyada marka olmak isteyen yerli şirketlerin markalarını isimlendirirken her 
durumda hecelenmesi, telaffuz edilmesi ve yazılması kolay isimleri seçmeleri gerekiyor. 
İçinde Ç, Ö, İ, Ş, Ü, Ğ, H, V ve C harfleri olan isimlerin yazılması ve okunmasında sorun 
çıkacağından dikkat edilmesi gerekiyor.  

 Uygunsuz İsimler: Koyduğunuz isim başka dillerde kötü anlam içermemelidir. Aksi 
durumda dünya markası olmanız zorlaşır. 

 Geleceği Göğüsleyemeyen İsimler: Adınız bir kategoriyi fena halde sahipleniyor ve 
başka kategorileri içine alamayacak kadar keskinse işiniz zor demektir.  

 Algılanması Zor İsimler: Okunması, telaffuzu ve yazılması zor isimlerin dünya 
markası olması ve hafızalara kazınması da zordur. Bu yazıdan çıkarılacak iki ders var; 
Birincisi isim koyarken çok dikkatli davranın (ki bunu ayrı bir yazı konusu edineceğim), ikincisi 
isim fetişisti olmayın, isminiz kötüyse değiştirin. Ör: Japonlar kendi dillerinde kolay ama 
yabancıların telaffuz edemeyeceği isimlerini sadeleştirdiler. Panasonic ve Fuji gibi isimler 
seçtiler. Çinliler, batılıların hayatını kolaylaştırmak için kendilerine batılı isimler de koyuyorlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A. TEKNİK BİLGİLER 

 A.1. Marka İsmi Oluşturmak Ne Demek? 

 Pazarlama sürecinin özü, tüketicilerin zihninde bir marka inşa etmektir. ''İsmini marka 
yapmak'' bu yargı neyi ifade eder? Gerçekte hiçbir şeyi. Tüketicinin zihninde bir şirket, ürün 
ya da marka ismi arasında hiçbir fark yoktur. Markanın milyonlarca tanımı yapılmıştır. 
Markanın hedef kitle zihninde marka tanımlarının uçup gittiğini görmekteyiz. GertrudeStein 
gibi söyleyecek olursak ''Bir marka bir markadır; bir marka ''. Bir marka ismi, her ne kadar 
özel bir isim, kelime olsa da, zihinde yer edecek herhangi bir kelimeden daha fazla bir şey 
değildir.  

 Markasız bir ürün kategorisi mümkün değildir. Şayet mümkün olsaydı bu H2O yani su 
olurdu. Herkes musluklarından iyi ve temiz suya ulaşabildiği için, marketten su almaya hiç 
gerek kalmazdı, ancak insanlar marketlerden su alıyorlar. Marka ismi oluşturma işte bu 
noktada devreye giriyor. Ticari açıdan bakıldığında, pazardaki marka ismi oluşturma ile 
çiftlikteki damgalama birbirlerine çok benzerler. Bir damgalama programı, ineğinizi çiftlikteki 
diğer hayvanlardan farklılaştırma amacı taşıyacaktır. Her ne kadar çiftlikteki bütün hayvanlar 
birbirine çok benzese de… Marka ismi oluşturma da benzerlerinden ayırt edilmeyi ve 
farkındalık yaratmayı sağlayacaktır. Bir markaya ismi oluşturma konsepti benzersizlik üzerine 
tasarlanmalıdır. Bu program muhtemel müşterilerin zihninde, pazarda sizinki gibi tek bir ürün 
olmadığı algılamasını yaratmalıdır. Başarılı bir marka herkesi cezp edebilir mi? Hayır. 
Benzersizlik konsepti, tek bir markanın evrensel bir cazibeye sahip olamayacağını da anlatır 
bize. 

 A.2. Neden Marka İsim Oluşturma ve Marka İsim Oluşturmanın Önemi 

 Birileriyle ilişki kurmak istediğinizde yaptığınız ilk şey nedir? Kişiye adınızı söylersiniz. 
Aynı şey markalar içinde geçerlidir. İnsanlar sizi adınızla anar ve sizden söz ederken 
şirketinizin adını kullanırlar; dolayısıyla şirketinizin adı sizin marka ikonlarınızdan biridir. Ne 
zaman adınız geçse insanların zihninde şirketinize dair belli bir imaj oluşur. İnsanların 
zihinlerinde binlerce ismin bulunduğu pazarlama âleminde ön plana çıkan ve kolay 
anımsanabilen bir adınızın olması büyük avantajdır. Hedef kitlenin zihninde yerleşmiş olan 
marka isimleri zikredildiğinde zihnimiz elde edilen yeni bilgiyi alıp derhal o isme ait hücreye 
depolar. Bu, son derece etkin bir iletişim yoludur. 

 Henüz bir marka isminiz yoksa, isminiz yeterince ayırt edilebilir değilse ya da 
hafızalarda bir alan edinmek için yarışmak zorundaysa kaydedilmesi istenen bilgi uygun olan 
yere yerleşene kadar zihinde biraz dalgalanma olur. Bu zihin dalgalanmasına yol açmaktan 
mümkün olduğunca kaçınmanız gerekir. Bu nedenle iyi bir marka ismi farkındalık yaratarak, 
hatırlanabilirliği kolaylaştıracaktır. 

 A.3. Marka Konumlandırma 

 İsminiz kişisel özelliklerinizin belirtisidir. Bir marka ismi oluştururken; ne derece özgün, 
akılda kalıcı olacağına, markanızın adı zikredilince ne gibi imgeler çağrıştıracağına, birine 
söyledikten beş dakika sonra gelip tekrar oluşturulmalıdır. 



 

 

 

“MARKA KONUMLANDIRMA ÇAĞINDA, VERECEĞİNİZ EN ÖNEMLİ KARAR 
MARKANIZIN İSMİNİN NE OLACAĞIDIR.” 

 A. 4. Marka Kimliği ve Kişiliği 

 Her markanın bir kişiliği vardır. Kişiliksiz bir insan olmayacağı gibi, kişiliksiz bir marka 
da olamaz. Aslında kişiliksiz olmak bile bir tür kişilik sayılır. Günümüzde pek çok marka 
istemeyerek de olsa ''kişiliksiz olma'' tuzağına düşer. Bunun en yaygın iki nedeni; 

(1) marka dâhilinde kişiliği belirleyen çok fazla sayıda kişinin bulunması,  

(2) kişiliği belirleyen hiç kimsenin bulunmamasıdır.  

Markanın belirlediği ya da bağlandığı belirli bir marka kişiliğinin bulunmadığı birinci 
durumda, iletişim parçalarının her biri onları ayrı ayrı oluşturan bireylerin kişiliğini yansıtır. 
Sonuç olarak marka kişiliği, çeşitli karakteristik özelliklerin düzensiz bir karışımı haline gelir 
ve açıkça tanımlanabilecek belirli bir kişilik oluşamaz. İkinci durumda ise tarafsız görünmek 
istedikleri için belirli bir kişilik tanımı yapmaktan kaçınırlar. Bu durumda pazarlama 
materyallerinde peş peşe somut gerçekleri sıralamakta aşırıya kaçarlar. Böyle yaptıkları 
zaman müşteri tarafından, potansiyel bir müşteriyle etkileşime girmeyi reddedip, ürün 
hakkında gerekli bilgiyi içeren bir kitapçık vererek onu kendi haline bırakan bir satış elemanı 
gibi algılandıklarının farkında değildirler. Satış gerçekleşse bile hiçbir duygusal bağ oluşmaz 
ve marka büyük bir fırsatı kaçırmış olur.  

Ürünle ilgili aynı bilgileri sunan ancak bunu yaparken ilgi çekici bir kişiliği de işin içine 
katan birileri ortaya çıkar çıkmaz o ilk satış elemanı müşteriyi de satışı da kaybeder. Bu işin 
nötr bir zemini yoktur. Kişiliğiniz kötü tanımlanmışsa, belirgin kişilikleri olan diğer markalar 
karşısında zayıf kalırsınız. Kişiliğiniz insanların ilgisini çekmiyorsa, onları kaybedersiniz. Bu 
nedenle marka kişiliğinizi oluşturmanız bu tarz yanlış algılara maruz kalmanızı 
engelleyecektir. Markanızın erkek mi, dişi mi yoksa cinsiyetsiz mi olduğu; markanızın genç 
mi, orta yaşlı mı, yaşlı mı yoksa 7'den 77' ye mi olduğu; markanızın yüksek kesime mi yoksa 
işçi sınıfına mı hitap ettiği; markanızın yerel mi, bölgesel mi, ulusal mı yoksa evrensel mi 
olduğu?  marka kişiliğinizi oluşturan başlıca etmenlerdir.  

 B. Marka, Marka İsimi, Markalaşma ile İlgili Teknik Bilgiler 

 B.1. Marka Nedir? 

 Marka, benzer ürünleri ya da hizmetleri başkalarının ürün ya da hizmetlerinden ayırt 
etmek üzere kullanılan ya da belirli bir hizmetin sunulması sırasında kullanılan ayırt edici 
işaret olarak tanımlanmaktadır.  

 B.2. Marka İsmi Nedir?  

 İSİM; canlı cansız bütün varlıkları bize bildirmek, anlamlandırarak hatırlamak için 
verilen kelimelerdir. İsim, insanın hayatını belirleyebilen, hatta hayatını yönlendirebilen çok 
önemli bir unsurdur. MARKA İSMİ ise; kurum ve kuruluşların ürettikleri mal ve hizmetleri 
farklılaştırmak için anlamlandırılan, logo vb. şekillerle tasarlanarak çizilebilen ve yazılabilen, 
ses algısı ile ifade edilerek hatırlanabilen “ticari unvanlara” denir.               
  

 



 

 

             

B. 3. Marka İsim Oluşturma Mahiyeti 

 Evrensel marka ismi oluşturmanın mahiyeti, evrensel kriterlere uyumlu, bilimsel 
verilere dayalı stratejik planlama organizasyonu ile marka ismi oluşturma ve oluşturduğumuz 
bu ismin kurum/marka, marka kültürü, misyonu, vizyonu, sloganları, kurumsal rengi ve bu 
oluşturulan temel kültüre uyumlu logo, logotype ve kurumsal kimlik çalışmalarının tasarlanıp 
farklılaştırılarak evrensel kriterlere göre doğru bir şekilde konumlandırılmasıdır. Yani hem 
kültürel hem görsel yönden uyumlu bir marka algısı ile evrensel bir farkındalık yaratmaktır. 

  B-4- Marka İsmi Oluşturma Kriterlerimiz 

 1.Gerçek Bilgilerin Elde Edilmesi: Bu aşamada, isimlendirme planlaması 
yapılabilmesi için, isim bulunacak kurumla ilgili gerçek bilgiler toplanır. Gerçek bilgiler; 
kurumun faaliyet alanı, üretilecek mal ve hizmetlerin işlevselliğinin belirlenmesi, kurumun 
amaçları ve hedef kitlesi gibi bilgilerdir. Marka ismi oluşturmadan önce yapılacak olan ilk iş 
markanın yaşamsal boyutta sosyalleşebileceği kültürün oluşturulmasıdır. 

 2.İsimlendirme Planının Hazırlanması: İsimlendirme düşüncesinin doğuşunda, isme 
karar verilmesine kadar olan sürenin planlanmasıdır. Plan, isimlendirme işleminin ne kadar 
bir süreyi kapsayacağı, kimlerin bu süreçte görev alacağı, kararların kimler tarafından 
verileceği, bu işe ne kadar bütçe ayrılacağı gibi unsurları içerir. 

  3.Aday İsim Listelerinin Hazırlanması: Bu aşamada, isimlendirme konusunda 
çalışan ekip, oldukça geniş bir isim listesi hazırlar. Listenin çok sayıda alternatif içermesi, 
ismin belirlenmesinde başarı şansını arttıracak en önemli etkenlerdendir. 

 4.Danışmanlar Tarafından Ön Elemenin Yapılması: Hazırlanan listeler, 
danışmanlardan oluşan birkaç kişi tarafından ön elemeye tabi tutulur. Bu aşamada, sadece 
kesinlikle olamayacağı düşünülen isimler listeden ayıklanır. Burada belirleyici olan 
gerekçeler; söz konusu alanda aynı isimle faaliyet gösteren başka kurumların varlığı, 
markanın internet ve intranet alanında markalaşabilmesi için domain alan adlarının 
araştırmasının yapılması, anlamı ile ilgili sorunlar olup olmaması gibi etkenlerdir. Listenin 
kısaltılması zamandan tasarruf sağlayacağı için faydalıdır. 

 5.Yasal Uygunluk Araştırmasının Yapılması: Burada yapılması gereken iki farklı 
işlem vardır. Bunlardan birincisi, seçenekler içersinde aynı adı taşıyan başka bir kurum varsa 
bunun belirlenmesi, diğeri ise alternatif isimler içerisinde yasal engeli olanların tespit 
edilmesidir.  Bu tür engeli olan aday isimler listeden çıkarılır. 

6.Dil Kullanımı Açısından Değerlendirme: Bu aşamada, belirlenen isimlerin 
telaffuzu dikkate alınır. İnsanların söylemekte zorlandığı seçenekler listeden çıkarılır. 

7.Filolojik Boyut: Marka ismi ile ilgili gerekli filolojik ve fonetik araştırma yapılır. 
Burada kulağa hoş gelmeyen seçenekler ve anlamı uygunsuz olan isimler listeden çıkarılır.  
Seçeneklerin anlamlarının başka dillerde farklı karşılığı olabilir. Bu anlamlar tespit edilerek,  
gerekiyorsa sakıncalı isimler listeden çıkarılır. 

 



 

 

 

8.Pazar Araştırma Değerlendirmesi: Bu aşamada potansiyel müşterilere anket 
uygulanarak listede yer alan seçenekler beğenilme oranlarına göre sıralanır. 

9.İsim Kararının Verilmesi: Üst yönetim geriye kalan seçenekler içerisinden tercihini 
yapar ve yapılan çalışmalar sonucunda doğru olan tek alternatif sunulur. 

 B.5.EVRENSEL MARKA İSMİ OLUŞTURMANIN FAYDALARI 

 1. Hedef kitle markayı daha kısa sürede hatırlar, benimser, sever (aşık olur), satın 
alma kararını verir 

 2. İstikrarlı sadık bir hedef kitle oluşur 

 3. Pazarlama ve satış faaliyetlerinde başarıyı getirir. (daha çok hedef kitle, daha çok 
müşteri, daha çok üretim, daha çok kazanç)  

 4. Tanıtım, reklam, halka ilişkiler faaliyetlerinde az giderle, kısa zamanda, etkili, 
başarılı, kesin bir geri dönüşüm (feedback) sağlar. 

    5. Evrensel kriterlere göre oluşturulan marka ismi, internet ortamında, Türkiye ve 
dünyadaki patent ofisleri tarafından ve domain alan adları tescile müsait olduğu için markaya 
yapılan yatırımın boşa gitmesi önlenir. (Yani emek, zaman, para, itibar ve performans kaybını 
önler. Markalaşma sürecinde kurum kuruluşlar üreticiler İLERİSİNİ görerek daha sağlıklı ve 
kalıcı bir şekilde büyürler. ) 

  B.6.Markalaşma Nedir? 

  Marka oluşturma – konumlandırma ve üretimle başlayan sürecin işlevsel yönden 
bilinen benimsenen farklılaşan bir kimliğin ve kültürün doğru yönetilmesi ile ortaya çıkan ve 
bir değeri ifade eden iletişim kültürüdür.                

 B.7.Markalaşmanın Aşamaları 

   1. Marka Oluşturma: Evrensel ticari kriterlere uyumlu, bilimsel verilere dayalı, stratejik 
planlama ve marka ismi oluşturma çalışması ile teknik bir çalışma sistemidir. Bu süreçte bir 
uzman ile çalışmalıdır ederiz. 

   2. Marka Konumlandırma: Bundan sonraki süreç oluşturulan global marka ismini 
konumlandırma safhası yer almaktadır. Konumlandırma; markanızı hangi hedef kitlenin nasıl 
algılamasını istediğinize verdiğiniz cevaptır. Bu aşamada hedef kitle analizi iyi yapılmalıdır. 
Daha sonra marka ile hedef kitle arasında hem görsel hem kültürel yönden analizi iyi 
yapılmalıdır. Daha sonra marka ile hedef kitle arasında hem görsel hem kültürel yönden 
doğru iletişimin kurulmasıdır. Etkili bir konumlandırma için ürünün fiziksel ve duygusal 
özellikleri üzerinde gerekli araştırmalar yapılmalıdır. 

  3. Marka Tutundurma: Kitle iletişim araçları, konumlanmış bir marka isminin 
tutundurulması için vazgeçilmez ekipman görevini üstlenmektedir. Halkla ilişkiler, medya  

 



 

 

 

planlama, pazarlama, tanıtım ve reklam faaliyetlerinde kısa sürede ve olumlu yönde geri 
bildirim (feedback) elde edilir. 

   4. Marka Korunması: Marka koruması, ürün ya da hizmetlerinde marka kullanan marka 
sahiplerinin marka ismini markanın değerini koruyan bir sistemdir. Marka tescilinin amacı, 
özel yasa ile getirilen korumadan marka sahiplerinin yararlanmasıdır.    
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EVRENSEL MARKA İSİM VE MARKALAŞMA 
UZMANI                           KİMDİR?

Evrensel Marka İs�m Uzmanı BAYKAMBER (Mevlüt KANBER) özell�kle 
marka �sm� oluşturma konusunda uzmanlaşmış b�r profesyoneld�r. 
2001 yılından ber� reklam, tanıtım, markalaşma kurumsallaşma halkla �l�şk�ler 
ve organ�zasyon alanlanında faal�yet göstermekted�r. İstanbul merkezl� 
Markal�ze Marka İs�m Fabr�kası Ltd. Şt�.' n�n Yönet�m Kurulu Başkanıdır.
Ajansın merkez� İstanbul Bahçel�evler'de olup, Bursa ve Konya'da şubeler�
bulunmaktadır. Bunun dışında Türk�ye'n�n her bölges�nde tems�lc�l�kler� 
bulunmaktadır.  

     Eğ�t�m ve sem�ner �le de markalaşma çalışmalarına katkıda bulunan BAYKAMBER b�rçok ün�vers�tede, s�v�l 
toplum kuruluşunda sem�nerler verm�ş, konferanslara davet ed�lm�şt�r. 

 

BAYKAMBER'İN BİLİMSEL OLARAK ÜZERİNDE DURDUĞU VE 
TÜRKİYE'DE GELİŞTİRDİGİ UZMANLIK ALA LARI 

  Evrensel marka �s�m oluştuşma, markalaşma uzmanı BAYKAMBER Türk�ye' de b�rçok markanın 
evrenselleşmes�n� sağladı ve bu alanda b�rçok yen�l�ğe �mza attı. Evrensel Marka uzmanı BAYKAMBER 
2009 'da TPE tarafından düzenlenen marka patent ödüller� toplantısında Başbakandan onur plaket� aldı. 
2012 yılında Türk K�razı evrensel marka �s�m yarışmasında "TADİKİ" marka �sm� �le Orman ve Su İşler� Bakanı 
Veysel EROĞLU'ndan b�r�nc�l�k ödülü aldı. Bolu Val�l�ğ� tarafından organ�ze ed�len "Bolu AB Projes�" logo, slogan 
yarışmasında Türk�ye b�r�nc�l�ğ�n� elde ederek Avrupa B�rl�ğ� Bakanı Egemen BAĞIŞ'tan ödülünü aldı. 
Aynca 2007 UNESCO Mevlana Yılı Her Zaman Her Yerde Fa�rplay Mevlana logo tanıtımm ve slogan projes� 
b�r�nc�l�ğ�ne layık görülmüştür. 

    Profesyonel ve global markalar üzer�nde yoğunlaşan BAYKAMBER m�syonunu ve hedefler�n� gen�ş b�r çevreye 
yaymak �ç�n s�v�l toplum kuruluşu çatısı altında da faal�yet göstermeye başlamıştır. Bu amaçla "MARKA İSİM
MERKEZİ"n� kurmuştur. Bu merkez Türk�ye'de ve Dünyada �lk olma özell�ğ�n� taşımaktadır. Marka İs�m Merkez�n� 
kurarak Türkçe kökenl� kel�melerle oluşturulan marka �s�mler�ne öncel�k ver�lmes� amaçlanmıştır. D�ğer taraftan da
Türk�ye' den profesyonel, global markaların çıkması hedeflenm�şt�r. Selçuk Ün�vers�tes� İlah�yat Fakültes� ve 
Anadolu Ün�vers�tes� Halkla İl�şk�ler ve Tanıtım bölümü ınezunu olan BAYKAMBER evl� ve �k� çocuk babası 
olup İng�l�zce ve Arapça b�lmekted�r. 

* Marka - Marka İsm� ned�r, nasıl Oluşturulur?
* EvrenseI Marka İsm� Oluşturma Kr�terler� ve Faydaları Nelerd�r?
* Akrofonoloj� (Marka İs�m B�l�m�) Ned�r?
* Markalaşma Marka Konumlandırna, Marka Tutundurına ve Marka Konuna Stratej�ler� Nelerd�r?
* Neden Evrensel Marka Oluşturmalıyız?
* Dev�r 'Ye Markam Ye" Devr� B�l�msel Derlemeler�.
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PROJEGüven�l�r Marka İs�m Belges�
GUMİB-TOBNC

Her Z�� Her Yerde 
Güven�l�r Ma��aşma

    İSİMDER Marka İs�m Merkez� Başkanı Marka Uzmanı Mevlüt KANBER 

(ByKanber) yılın projes� olan Güven�l�r Marka İs�m Belges� (GUMİB-TOBNC) �le 

yılın Güven�l�r Marka İs�m Belges� ödülüne layık görüldü.
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Reg�ster-country/ Tesc�l-Ülke: Türk�ye       

       

Brand Reg�stered / Marka Tesc�l No:

 

2007/18220

              

Date of Issue Ver�l�ş Tar�h�: 26.09.2022 
Tax/Ident�ficat�on No /Verg�/K�ml�k No:

 

52678331870

          

GUMIB

 

TOBNC

 

/

 

Belge-Cert�ficate

 

No:

 

2022/346

          

And Date B�t�ş Tar�h�: 26.09.2023

Marka İs�m Merkez� Başkanlığı tarafından yapılan

 
resm�,

 
tekn�k, sosyal, kültürel ve b�l�msel araştırmalar sonucu MEVLÜT KANBER’ e a�t olan 

BYKANBER markasının alınan kararla bel�rled�ğ�m�z *kr�terlere
 

ve amaçlara uygunluğu açısından güven�l�r b�r marka �s�m olduğu tesp�t ed�lm�ş ve �ş bu 

belge ver�lm�şt�r. 

*Belirlenen Kriterlere Göre;

 
(BYKANBER)

 
GÜVENİLİR BİR MARKA

 
İSİMDİR.

It has been ascerta�ned that the BYKANBER

 

brand belong�ng to the MEVLÜT KANBER

 

�s a rel�able brand name �n terms of compl�ance w�th the 

*cr�ter�a and purposes we have determ�ned w�th the dec�s�on taken, and th�s cert�ficate has been �ssued as a result of the formal, techn�cal, soc�al, cultural, and

sc�ent�f�c research performed by the Pres�dency of Brand Name Center.

*According to the determined criteria;

 

(BYKANBER)

 

IS A TRUSTED BRAND NAME.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAALİYET ALANI: Global Marka İsm� Oluşturma, Logo, Kurumsal K�ml�k Tasarım Uluslararası Marka Patent Tesc�l, Reklam Ta nıtım

AREA OF ACTIVITY: Global Brand Name Creat�on, Logo, Corporate Ident�ty Des�gn Internat�onal Trademark Patent Reg�strat�on, Advert�s�ng Promot�on

Güven�l�r Marka İs�m 
Güven�l�r Markalaşma Projes� 
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