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Metin Yazarlığı



AK-DU Genel Konsept
Ürünler:
Beyaz peynir
Tulum
Yöresel peynirler
Kaşar

AK-DU Süt Ürünleri için yapılacak iletişim çalışmalarında kullanılacak ana fikir; 70 yıllık 
tecrübe ile kaliteli peynir üretiyoruz ve bu geleneği nesilden nesle aktarıyoruz.

Marka Sloganı: “sütten harikalar yaratır”

Markanın olası reklam çalışmalarında  geleneksellik, kuşaktan kuşağa aktarılma fikirleri 
kullanılarak, yeni bir marka değil yıllardır süt ürünleri üreten köklü ve güvenilir bir mar-
ka olduğu vurgulanacak.

Katalog Giriş Sayfası Metni
AK-DU peynirin hikayesi, sütten gelen sağlığın sofranıza yolculuğunun hikayesidir.

Hikayemiz 1947’de başladı.  70 yıllık tecrübe, nesilden nesle aktarılan gelenek, doğallık, 
sağlık ve teknoloji bu yolculukta bize katıldı.

Dikili çevresindeki çiftliklerden topladığımız koyun, inek ve keçi sütünden ürettiğimiz 
peynirlerimiz bir lezzet geleneği haline geldiyse, bu başarıdaki en büyük pay, her birini 
kendimiz için yapıyormuş gibi özenle ve sağlıkla ürettiğimiz ürünlerimizindir.

Üç nesildir devam eden yolculukta, bizden öncekilerden devraldığımız geleneği, kalite 
ve teknolojiyle harmanlayarak yeni nesillere miras bırakmayı hedefliyoruz.

Bizim hikayemiz, sağlıklı ve doğal süt ürünlerinin çiftlikten başlayıp sofranızda son bu-
lan en lezzetli hikayesidir. Sizi de bu hikayenin kahramanı olmaya davet ediyoruz. Biz, 
sütten harikalar yaratıyoruz.

Örnek Reklam Fikri:
AK-DU’nun iletişim çalışmalarının sesi, yaşlı bir köylü amca olacak (torunu olan dede). 
70 yıldır peynir üretiyor ve bu konudaki tecrübesiyle, ürettiği peynirlerin şöhreti tüm 
Türkiye’ye yayılmış. Torunlarına / geleceğe bırakacağı en büyük mirası, bu tecrübeleri...

Torun: Anne, ben de dedem gibi sihirbaz olmak istiyorum.
Anne: Deden sihir mi yapıyor?
Torun: Sütü peynire çeviriyor ya...
Dış ses: İyi sütü alıp iyi peynire dönüştürüyoruz. Sihirle değil tecrübeyle...

AKDU Peynir Katalog ve Reklam Fikri



Çimentaş sürdürülebilirlik raporu ve paralel ilan

Çimentaş’ın sürdürülebilirlik raporunun kamuoyuna, kurum içine duyurulması amacıyla uzun soluklu bir 
iletişim dili ve bu konsept bağlamında bir kurumsal ilan düşündüm. Aklıma gelen ilk fikir şu:

Genel İletişim Konsepti:
Tüm yıl boyunca (belki de daha fazla) boyunca sürdürülebilirlik raporunun tanıtılması amacıyla yapılacak 
iletişim faaliyetlerinin ana teması; “yeşil-iz”.
Çimentaş aldığı sürdürülebilirlik raporu ile üretimden pazarlamaya kadar tüm kurumsal faaliyetlerinin 
sürdürülebilir olduğunu yani doğaya herhangi bir zararlı iz bırakmadığını belgelemiş oldu. Dolayısıyla hem 
biz yeşil bir firmayız hem de doğaya sadece yeşil bir iz bırakıyoruz diyebiliriz. Bu iletişim çalışmalarına özel 
aşağıdaki mantıkta bir logo hazırlanabilir.

 
Yapılacak İletişim Çalışmaları
Kamuoyuna mektup:

Her adımda yeşil iz.
Biz Çimentaş ailesi olarak en başından beri yeşil bir şirket olma çabası içindeydik. Hammadde tedariği, üretim 
ve pazarlama aşamalarında çevreci yöntemler kullanarak doğadan aldıklarımızı yine doğaya geri vermeyi ilke 
edindik.

Sürdürülebilirliğimizin sırrı hammadde tedariğinden bitmiş ürünün dağıtımına kadar her aşamada doğada 
bıraktığımız izleri en aza indirmemiz, mümkünse yeşil bir iz bırakmamızdır. Yıllar boyunca yaptığımız yatırım-
lar, iyileştirmeler, eğitimler ve çevreye olan duyarlılığımız sonucunda uluslararası ABCD kuruluşu tarafından 
sürdürülebilirlik belgesi almaya layık görüldük. Yapı sektöründe sürdürülebilirlik belgesi alan Türkiye’nin ikinci, 
Ege Bölgesi’nin ilk firması olmaktan gurur duyuyoruz.

Şimdi gönül rahatlığıyla diyoruz ki; yeşiliz

Kurumsal mail imzaları
Çimentaş grubu çalışanlarının tümünün kurumsal mail imzaları kampanya süresince şu şekilde değiştirilebil-
ir ya da mevcut imzalarına ekleme yapılabilir:

Yeşiliz çünkü çevremize ve geleceğimize önem veriyoruz. Lütfen siz de bu maili bastırmadan önce gerekli 
olup olmadığını tekrar düşünün. Arkamızda bırakmak istediğimiz; sadece yeşil iz...

Kurumsal İlan
Daha önceki “Geleceğe toz kondurmuyoruz” ilanı yerine “her adımda yeşiliz” başlıklı yeni bir ilan tasarımı 

Çimentaş Sosyal Sorumluluk Çalışması - Konsept



yapılacak.
Bu ilanda da Çimentaş’ın aldığı sürdürülebilirlik belgesinin, kurumun hammadde satın almasından üretime, 
nakliyeden pazarlamaya, kurum içi yazışmalardan enerji tüketimine kadar her adımında doğaya zarar ver-
mediği, sadece yeşil iz bıraktığı anlatılacak.

PR Etkinlikleri
Reklamların yanı sıra sürdürülebilirlik belgesini kamuoyu gözünde vurgulamak adına çeşitli faaliyetler 
yapılacak.

Yeşil Konu Başlıkları
Üretimde / Yapılaşmada yeşil iz: Çimentaş’ın sürdürebilirlik belgesi alması. Bu zaten ana konumuz ve etkin-
lik sebebimiz.

Eğitimde yeşil iz: Işıkkent Eğitim Koleji’nden başlayarak  öğrencilere çevre korunması ve geri dönüşüm 
konusunda eğitimler verilecek.

Modada yeşil iz: Çimentaş desteğiyle, geri dönüştürülmüş malzemeer  üretilem giysilerle bir defile düzenle. 
Bu defilenin tanıtımında da yine çevreye zararsız yöntemler dene.

Sanatta yeşil iz: Çöp olarak nitelenen ama aslında geri kazanılabilen malzemelerden enstalasyon çalışmaları 
yapılacak olan bir sergiye sponsor ol.

Basın Kiti:
Geri dönüştürülmüş kağıt ve tohum kullanarak bir basın kiti oluştur. Basın toplantısı ve tanıtımların sonun-
da, geriye sadece yeşil bir iz kalsın.



Çimentaş Kurban Bayramı Mailing (metin)



KAYSÜT Örnek Blog Yazısı
Anahtar Kelimeler:
bebek beslenmesi, anne sütü, keçi sütü faydaları, anne sütünün faydaları

Bebeklerde Keçi Sütünün Önemi

 
Hiç şüphesiz bebeklerin beslenmesinde en temel gıda anne sütüdür. Bebeklerin 
özellikle ilk altı ay sadece ve mutlaka anne sütü ile beslenmesi gerektiği neredeyse 
herkes tarafında biliniyor. Üstelik bu altı ay boyunca bebeğin başka hiçbir gıdaya da 
ihtiyacı olmuyor. Altıncı aydan itibaren ek gıdalar verilse de bir ya da iki yaşına kadar 
anne sütüne devam edilebilir. Anne sütünün faydaları üzerine yapılan araştırmalar 
gösteriyor ki bebekler ne kadar uzun süre anne sütü içerse ileriki yaşlarda o kadar 
sağlıklı gelişiyor.

Peki anne sütü sonrasında bebeğiniz için hangi sütü tercih edeceksiniz? Günümüzde 
inek sütü pek çok kişi tarafından tercih edilse de yapılan araştırmalar anne sütüne en 
yakın gıdanın keçi sütü olduğunu gösteriyor. Dilerseniz keçi sütünün faydalarına ve 
inek sütüne göre avantajlarına şöyle bir bakalım.



Keçi sütünün hazmı inek sütüne oranla çok daha kolaydır çünkü içeriğindeki yağ 
molekülleri daha küçüktür ve bağırsaklarda daha kolay sindirilmektedir. Vitamin içeriği 
bakımından da keçi sütü bebeğinizin neredeyse tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 
Özellikle A, D, B1 ve B2 vitaminleri açısından çok zengindir. Bu vitaminlerin yanı sıra 
kalsiyum, proteinler ve potasyum da keçi sütünde bolca bulunur. Keçi sütü inek 
sütünden daha az alerjen ve mikroorganizma içerir. Bu yüzden keçi sütü bebeğinizi 
alerji ve hastalıklardan korumada en önemli yardımcılarınızdan birisidir.

Eğer bebeğinize kırmızı et ve balık etini yediremiyorsanız, içeriğindeki zengin fosfat 
sayesinde keçi sütü bu açığı da kapatabilir.
Yalnız, dikkat edilmesi gereken bir nokta, keçi sütünde demir, folik asit ve B6 
vitamininin eksikliğidir. Eğer bir yaşın altındaki bebeklere anne sütü verilemiyorsa keçi 
sütünün yanı sıra bu eksikleri tamamlayıcı gıdalar da kullanılmalıdır.

Kaç Yaşına Kadar Keçi Sütü Tüketilmeli?
Keçi sütünün faydaları, tüm yaş grupları için geçerlidir. Çocuğunuzun sağlıklı gelişimi 
için hayat boyu keçi sütü tüketme alışkanlığı kazandırmanız, onun sağlığına yaptığınız 
en büyük yatırım olacaktır.

 



Keçi Sütü Alırken Nelere Dikkat Etmeli?
Keçi sütü anne sütüne en yakın süt olması sebebiyle her ne kadar doğal sağlık kaynağı 
olsa da, satın alacağınız sütün katkısız olmasına ve ambalajına dikkat etmenizde fayda 
var. Kaş yapayım derken göz çıkarmak istemiyorsanız saflığından ve kalitesinden emin 
olduğunuz süt markasını tercih edin. 20 yıldır UHT süt üreten ve bu konuda gereken 
standartları oluşturmuş Kay Süt, keçi sütünde de kalitesi, saflığı ve hijyenik üretim 
ortamı ile öne çıkan bir marka.



Molly Kedi Maması Reklam Fikri



Molly Kedi Maması Reklam Fikri



Yatsan Dergi İlanı Fikri



Egemen Elektronik Bayii Reklam Metinleri



Egemen Elektronik Bayii Reklam Metinleri



Egemen Elektronik Bayii Reklam Metinleri



Egemen Elektronik Bayii Reklam Metinleri



Egemen Elektronik Bayii Reklam Metinleri



Egemen Elektronik Bayii Reklam Metinleri



Kipa Gazete İlanı Fikirleri (2006)



Kipa Gazete İlanı Fikirleri (2006)



Kipa Gazete İlanı Fikirleri (2006)



Kipa Gazete İlanı Fikirleri (2006)



Kipa Gazete İlanı Fikirleri (2006)



Kipa Gazete İlanı Fikirleri (2006)



Kipa Gazete İlanı Fikirleri (2006)



Kipa Gazete İlanı Fikirleri (2006)



Kipa Gazete İlanı Fikirleri (2006)



Kipa Gazete İlanı Fikirleri (2006)



Kipa Gazete İlanı Fikirleri (2006)



Norda Konakları Katalog Metni



Eksik bir şey mi var?

Hayatında hep bir şeyler eksiktir kent insanının. Telaşla, 
koşar adım yaşantısını tamamlamaya çalışır. Hayatında doğa 

eksiktir, masasında çiçekler ister. Işıl ışıldır evi, ofisi ama yıldızlar 
çok uzaktır ona. Hiçbir klima dolduramaz 

o tatlı İmbat’ın boşluğunu.
Sizin de hayatınızda bir şeyler eksikse...

Şimdi size tam olmanın sırrını anlatacağız.

Norda Konakları Katalog Metni



Teknoloji hayata dokunmalı
Bizler robot değil gülen, ağlayan, mutlu olan 
ve huzuru arayan insanlarız. Renksiz, soğuk 
teknolojiye inat, Norda Konakları konforuyla, 
lüksüyle doğayı kucaklıyor.
Sakinlerinin yaşamına dokunuyor.

Şehre sıkışmak değil hakim olmak...
Norda Konakları’nda size sunulan
kentin karmaşasında kaybolmak değil
onu keyfinizce, dolu dolu yaşamaktır.
Şehrin hemen içinde, aynı zamanda 15 dakikada 
dışında olabilirsiniz.
İzmir, Norda Konakları ile taçlanıyor.

N o r d a  K o n a k l a r I

D o l u  d o l u

  y a S a m l a r a . . .

Kipa Gazete İlanı Fikirleri (2006)Norda Konakları Katalog Metni



Yerden göğe haklısınız.
Yeryüzüne yayıldıkça insan yeşili arar oldu,
gökleri keşfettikçe maviyi kaybetti. Şimdi yeşili, 
maviyi, kuş seslerini hayatınızda geri istiyorsunuz, 
haklısınız.
Zaman; hayatınızda yeşile, maviye, doğaya daha fazla 
yer açma zamanı.

8 bin m2 içinde, her biri toplam 590 m2’lik alanıyla 
Norda Konakları, hep hayalini kurduğunuz çiçek 
çiçek yeşili, masmavi gökyüzünü, huzur veren İzmir 
İmbat’ını sığdırabileceğiniz kadar geniş.

Yıldızları mı özlediniz?
Ne duruyorsunuz; gökyüzünün güzelliklerini 
keşfetmek için 40 m2’lik terastan daha iyi
ne olabilir ki?

6  k o n a k  6  ö z e l  y a S a m . . .

Norda Konakları Katalog Metni



İçeride özgürlük… Dışarıda özgürlük…

Özgürlük yaşam tercihlerimizse,
Norda Konakları’nda bu özgürlüğü doyasıya yaşayın.

Günün her anını, kendi istediğiniz alanda geçirmeniz için
ortak spor sahası, çocuk parkı ve yürüyüş parkuru; her konağa özel 
havuz, hobi bahçesi, sinema salonu, spor odası ve sauna bulunuyor.

Norda Konakları’nda huzur; siz nerede isterseniz orada.

Norda Konakları Katalog Metni



Hayatı kalabalık yaşamayı mı seviyorsunuz? Her biri aydınlık 5 süit oda ve 5 banyosu ile eviniz 
oldukça görkemli. 80 m2’lik müthiş salonunda kalabalık davetler verebilirsiniz.

Kendinize özel bir havuz istiyorsanız bu hayaliniz artık uzak değil. Çocuklarınız neşeyle yüzerken 
siz de havuz başında güneşin tadını çıkarabilirsiniz.

Siz saunanızda kendi başınıza zaman geçirmenin huzurunu yaşarken, çocuğunuz arkadaşlarıyla 
sinema salonunda eğlenebilir ya da spor yapabilir. Sinema salonu, spor odası ve sauna olarak 

ayrılmış toplam 55 m2’lik iki oda, evinizde geçireceğiniz her ana değer katacak.

Güzel havaları keyifli yürüyüşlerle değerlendirmeyi seviyorsanız, sitenin çevresindeki
250 m uzunluğundaki parkur tam size göre. Yanınıza en sevdiğiniz müziği almayı unutmayın.

Hem iç hem dış tasarımı ve muhteşem peyzajıyla kalbinize seslenen konaklar,
depreme dayanıklı yapı teknolojisiyle, ısı ve ses yalıtımıyla mantığınıza sesleniyor.

k o n a k L A R I N  ö z e l l i k l e r i

Norda Konakları Katalog Metni



Toplam 60 m2’den fazla balkon ve teras alanıyla İzmir’in muhteşem havasında,
mevsimleri dışarıda yaşamanın tadına varacaksınız. İzmir’in meşhur İmbat’ı önce size uğrasın.

Konakların tasarımındaki modern çizgiler ile uyumlu peyzaj ve yeşil alanlar,
size nerede olduğunuzu unutturabilir.

Şehrin karmaşasından uzak olsanız bile, günlük ihtiyaçlarınız için
AVM’ler, marketler, şarküteriler hemen çok yakınınızda.

İşinizin ve şehrin stresinden kurtulmanın en güzel yolunu mu arıyorsunuz?
Her konağa özel hobi bahçenizde toprakla uğraşmaya ne dersiniz?

Kış gecelerinde salonunuzda şömine karşısında ister film izleyin,
isterseniz dostlarınızla keyifli sohbetlere dalın.

Her konağa özel açık ve kapalı otopark, sadece sizin değil
misafirlerinizin de park problemini çözecek.

Her birinin tek bir amaci var;

SiZE farkli ve özel bir Seyler sunmaK!

Norda Konakları Katalog Metni



Alsancak Pub 13 Slogan

13 rakamının hatırlattığı “şanssızlık”a gönderme yaparak yazdığım
“Şansın Dönmüyorsa Başın Dönsün” sloganı



Sosyal Medya Yönetimi



Midori

7-13 Eylül İçerik Planı
Facebook & Twitter & Instagram

Midori Isı Pompası
1 Haftalık Paylaşım Planı



7 Eylül Pazartesi

Midori ile ısıtılıp soğutulan evlerde, tüm ailenin keyfi yerinde.

#YazKışMidori

Midori Isı Pompası
1 Haftalık Paylaşım Planı



Evinizde bahçe ve balkon aydınlatması için güneş enerjili fenerleri kullanarak hem bütçenizi hem de doğayı 
koruyabilirsiniz.

#YazKışMidori #TemizEnerji #Çevre

8 Eylül Salı

Midori Isı Pompası
1 Haftalık Paylaşım Planı



Ege'nin incisi, güzel İzmir‘imizin düşman işgalinden kurtuluşunu kutlarız.
#9Eylül #izmir #YazKışMidori

9 Eylül Çarşamba

Midori Isı Pompası
1 Haftalık Paylaşım Planı



%84 daha az karbon emisyonu ile, doğaya sadece güzel izler bırakıyoruz.
#YazKışMidori #TemizEnerji #Çevre

10 Eylül Perşembe

Midori Isı Pompası
1 Haftalık Paylaşım Planı



Instagram:
Sizin sonbaharda yapmayı en sevdiğiniz aktivite nedir?
#Yürüyüş #KahveKitap #Yağmuruizlemek #film #YazKışMidori

11 Eylül Cuma

Midori Isı Pompası
1 Haftalık Paylaşım Planı



Midori’nin kolay hata tespiti özelliği ile evinizin konforu kesintiye uğramasın.
#YazKışMidori

12 Eylül Cumartesi

Midori Isı Pompası
1 Haftalık Paylaşım Planı



Derz tozu katılmış siyah akrilik boya ile evinizde istediğiniz yüzeyleri dekoratif kara 
tahtaya çevirebilirsiniz.
#YazKışMidori #Dekorasyon #PratikBilgiler

13 Eylül Pazar

Midori Isı Pompası
1 Haftalık Paylaşım Planı



Ocean Club Fitness & Spa
Sosyal Medya İçerikleri

5-11 Ekim 2015

Ocean Club Spor Salonu
1 Haftalık Paylaşım Planı



Karnınızı şekle sokmak sandığınız kadar zor değil. Crunch derslerimizin tarih ve saatleri hakkında bilgi almak için 
web sitemizi ziyaret edin.
#OceanClub #crunch #fitness

5 Ekim Pazartesi

Ocean Club Spor Salonu
1 Haftalık Paylaşım Planı



Bali Lulur masajı; bitkisel peeling ile başlayan ve sindirim sistemini rahatlatıcı bitki çayı ile tamamlanan kompleks 
bir rahatlama yöntemidir.

#OceanClub #spa #BaliLulur

6 Ekim Salı

Ocean Club Spor Salonu
1 Haftalık Paylaşım Planı



Keten tohumunun sindirim sistemini düzenleyici etkisini biliyor muydunuz? Günlük 1-2 yemek kaşığı öğütülmüş 
keten tohumu tüketmenizi tavsiye ederiz.
#OceanClub #beslenme #nutrition #healthyfood

8 Ekim Perşembe

Ocean Club Spor Salonu
1 Haftalık Paylaşım Planı



Zamanınız kısıtlıysa ne spordan ne de güzelliğinizden vazgeçmeyin. Ocean Club bünyesindeki Ocean Kuaför 
hizmetinizde.
#OceanClub #OceanKuaför

9 Ekim Cuma

Ocean Club Spor Salonu
1 Haftalık Paylaşım Planı



D vitamini eksikliği paratiroid hormonunun artıp, vücuttaki şekerin yağ olarak depolanmasına sebep olur. D 
vitamini takviyesi ile antrenmanlarda daha fazla yağ yakabilirsiniz.
#OceanClub #Beslenme #Supplement

10 Ekim Cumartesi

Ocean Club Spor Salonu
1 Haftalık Paylaşım Planı



Ofis sandalyenizi pilates topuyla değiştirmek, hem karın kaslarınıza hem de omurganızın şekline iyi gelecektir.

#OceanClub #BahaneYok #OfisEgzersizleri

11 Ekim Pazar

Ocean Club Spor Salonu
1 Haftalık Paylaşım Planı



Ontan Grup
1 Haftalık Paylaşım Planı

Ontan Grup
21 Eylül – 27 Eylül haftalık İçerik Planı



Ontan Grup
1 Haftalık Paylaşım Planı

21.09.2015 Pazartesi

• İlginç mimari yapılar: Rotterdam şehir 
merkezinde 45 derecelik açıyla duran, 
altıgen şeklindeki ilginç kübik evler. 1977’de 
yapımına başlanmış Küp Evlerden 38’i küçük, 
2’si süper küp olmak üzere toplam 40 adet 
yapılmıştır.

• #OntanGrup
• www.ontan.com.tr
• instagram
• #izmirindegerleri, #ontangrup, 

#ontanbayrakli, #izmir, #bornova, #insaat, 
#emlak, #residence, #gayrimenkul #manisa



Ontan Grup
1 Haftalık Paylaşım Planı

22.09.2015 Salı

• Ontan Grup ayrıcalığıyla Manisa’da ev sahibi 
olma fırsatını kaçırmayın.

• #OntanGrup
• www.ontanmanisa.com
• instagram
• #izmirindegerleri, #ontangrup, 

#ontanbayrakli, #izmir, #bornova, #insaat, 
#emlak, #residence, #gayrimenkul #manisa



Ontan Grup
1 Haftalık Paylaşım Planı

24.09.2015 Perşembe
• Mutlu Bayramlar...
• #OntanGrup
• www.ontan.com.tr
• Instagram:
• #izmirindegerleri #ontangrup #ontanbayrakli

#izmir #bayrakli #insaat #emlak #residence
#gayrimenkul 



Ontan Grup
1 Haftalık Paylaşım Planı

25.09.2015 Cuma

• İzmir’in yeni prestij noktası Bayraklı’da size özel 
bir fırsat sunuyoruz.

• #OntanGrup
• www.ontanbayrakli.com
• Instagram:
• #izmirindegerleri, #ontangrup, #ontanbayrakli, 

#izmir, #bayrakli, #insaat, #emlak, #residence, 
#gayrimenkul #manisa



Ontan Grup
1 Haftalık Paylaşım Planı

26.09.2015 Cumartesi

• Okullar yakında açılıyor. Bayraklı’da Halide Edip 
Adıvar İlkokulu’nun restorasyon işlerini 
tamamladık.

• #OntanGrup

• www.ontanbayrakli.com

• Instagram:

• #izmirindegerleri #ontangrup #ontanbayrakli
#izmir #bayrakli #insaat #emlak #residence
#gayrimenkul #manisa



After Effects Video



Goldiva Familya İnşaat Tanıtım Videosu

Grafik Tasarım: İlhanart Reklam Ajansı
Video Uygulama: Muharrem Gürsu
Link: https://bit.ly/3aL7HTk

https://bit.ly/3aL7HTk


Meri Baby Kampanya Videosu

Grafik Tasarım: İrem Gürsu
Video Uygulama: Muharrem Gürsu
Link: https://bit.ly/334IGQs



Kinetik Tipografinin Tarihi Tez Videosu

Grafik Tasarım: İrem Gürsu
Video Uygulama: Muharrem Gürsu
Link: https://bit.ly/2TEMmFN



Yaptığım Web Sitelerim

https://www.ailedeiletisim.com/ https://bayramyuksel.com.tr/

https://canvesmakina.com/ https://nazugurwedding.com/

https://meribaby.net/ https://merimadedesign.com/

https://digitalpartyphotobooths.com/ https://www.senihaunay.com/


