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ÖZ 

Günümüzde bilgi iletişim teknolojilerindeki sürekli devam eden gelişmeler, insanların birbiriyle 

etkileşimini ve iletişimini son derece kolaylaştırmaktadır. Hiç şüphesiz bu etkileşim toplumsal, 

kültürel, siyasal ve ekonomik alanlarda kendini göstermektedir. Diller arasında da bu etkileşim 

kaçınılmaz gözükmektedir ve bu bağlamda belirli bir yerde farklı dillerin gözle görülür 

yansımalarının bir arada bulunmasını açıklayan dilsel görüntü gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. 

Türkçe de yıllardan beri değişik dillerle etkileşim içerisinde olmuş, belli dönemlerde o dillerden 

kelimeler Türkçe'de kullanılmaya başlanmış ve bazıları dilimize yerleşmiştir. Dilimize yerleşen 

kelimeler kültürlerarası iletişimin de etkisiyle çabucak benimsenmiş ve toplum tarafından yaygın 

bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Fakat özellikle İngilizce, Fransızca, ve Almanca başta 

olmak üzere diğer dillerdeki araç marka ve model isimleri Türkçe yazım ve sesletim kurallarına 

uymadığından ve bu markaların da Türkçe karşılıkları bulunmadığından özellikle yazı dilinde 

büyük ölçüde dil kirliliğine yol açmaktadır. Bu çalışmada Türkiye'nin önemli çevrimiçi ikinci el 

araç alım satım sitelerinden biri olan www.sahibinden.com'da bulunan ikinci el araç satış ilanları 

marka, model ve aksesuar isimleri kullanımı açısından incelenmiştir. Bu betimsel çalışmada 

araştırmacılar belli bir tarihten geriye dönük olarak 10.000 ilanı incelemiş ve yanlış kullanılan 

yabancı marka, model ve aksesuar isimlerini belirlemişlerdir. Daha sonra bu isimlerden yola 

çıkarak sitenin tümünde arama yapılmış ve yabancı marka, model ve aksesuar isimlerinin yanlış 

kullanıldığı ilanların sayısı belirlenmiştir. Araştırma sonucunda öncelikle marka isimlerinin 

birçok ilanda sesletim odaklı yazıldığı (Şavrolet, Hundayi, Mitsubişi), aynı şekilde model 

isimlerinin (İnsigniya, Aksent, Sivik) ve otomobil alanında kullanılan bazı yabancı kökenli 

kelimelerin yine sesletim odaklı yazıldığı belirlenmiştir. Çalışma sonucunda yazım yanlışlarına 

yönelik beş farklı kategori ortaya çıkmıştır: (1) Son eklerin sesletim odaklı yazılması; (2) Araya 

sesli veya sessiz harf eklenmesi; (3) “C” harfinin “s” veya “k” sesletimleri ile yazılması; (4) Üç 

veya daha fazla yanlış yazım şekli olanlar; (5) Diğerleri. Ortaya konulan kategoriler 

çerçevesinde, bilinçsiz kullanımların diller arası etkileşimi nasıl dil kirliliğine götürdüğü 

örneklerle gösterilmiştir. Aynı zamanda bu duruma bir çözüm olarak, toplumun dil algısında ve 

kullanımında yanlış örnek teşkil etmemesi açısından verilen ilanların daha dikkatli bir şekilde 

gözden geçirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.    

Anahtar Kelimeler: dil kirliliği, dilsel görüntü, sesletim, Türkçe, yabancı kelimeler, marka 

 

ABSTRACT  

The everlasting developments in the current information and communication technologies 

facilitate the interaction and communication among people enormously. There is no doubt that 
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this interaction can be observed in the social, cultural, political, and economic realms. This 

interaction seems to be inevitable between languages as well; and there have emerged terms like 

linguistic landscape that  desribe the reflection of multiple languages in a specific place. Turkish 

language has been in interaction with other languages for years and some words borrowed from 

those languages have been used frequently in Turkish at certain times.  The loan words have 

been easily adopted and commonly used by the people with the effects of intercultural 

communication. However, since the names of brands and models in other foreign languages like 

English, French and German especially do not comply with the rules of writing and 

pronunciation and they do not have an exact Turkish equivalent, those names cause language 

degeneration in written language in particular. This study investigates the names of the car 

brands, models and accessories advertised in the web-site sahibinden.com which is a popular 

online platform for second-hand vehicle sellers in Turkey. In this descriptive study, the 

researchers have analysed 10.000 advertisements retrospectively and determined the commonly 

mis-used names of car brands and models. Then, the advertisements which consist of the names 

of the mis-used car brands and models were searched in the whole site and their quantities were 

identified. The results of the study revealed that the names of the car brands especially were 

written in a pronunciation-based manner (Şavrolet, Hundayi, Mitsubişi) as is the case with the 

names of car models (İnsigniya, Heçbek, Sivik ). The findings of the study have yielded five 

different categories: (1) Suffixes written in a pronuncation-based manner; (2) Inserting a 

consonant or vowel; (3) Turning “C” into “s” or “k”; (4) Those with three or more miswritten 

forms; (5) Others. The study emphasizes how interlanguage interaction in the advertisements of 

second-hand vehicles of foreign origin may lead to language degeneration. As a solution for this 

problem, it is suggested that the related advertisements be written more carefully in order that 

they do not constitute a wrong model for the language use and perception of the society. 

Keywords: Language degeneration, linguistic landscape, pronunciation, Turkish, foreign words, 

brand 

 

GİRİŞ 

 
Küreselleşme, en basit haliyle yeryüzünde farklı bölgelerde yaşayan insan, devlet ve toplumların 

birbiriyle olan sürekli iletişimi ve etkileşimi olarak tanımlanabilir. Günümüzde yaygın olarak 

kullanılan bu kavram siyasi, ekonomik, teknolojik, demografik ve kültürel boyutları olan çok 

önemli bir olgudur (Bayar, 2008). Sokağa çıktığımızda ve etrafımıza baktığımızda 

küreselleşmenin örnekleri ve etkileri çeşitli bayi, otomobil, mağaza, dükkân ve dünyaca ünlü 

markaların ürün isimlerinde açıkça göze çarpmaktadır. Küreselleşme her ne kadar ekonomi ile iç 

içe gibi görünse de sadece ona ait bir olgu değildir. Küreselleşmenin etkilerini dillerde de 

rahatlıkla görebilmekteyiz. Günümüzde küresel bir dil olarak kabul edilen İngilizcenin 

etkilerine; alışveriş için gittiğimiz dükkânlarda, kullandığımız arabaların alım-satım ilanlarında, 

özellikle de günlük hayatımızda kullandığımız cümlelerin içinde sıkça tanık olmaktayız. Tüm 

bunlar yabancı dilin bilhassa İngilizcenin Türkçeye olumsuz etkileri olarak birçok çalışmaya 

konu olmuştur. Örneğin;  Akaslan, Salur, Tenekeci, ve Gümüşçü (2015) son yıllarda bilgi ve 

iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin etkisiyle Türkçede kullanılan yabancı kelimeler üzerine 

yaptıkları araştırmada; İngilizce, Fransızca, Latince, İtalyanca, Arapça, Farsça, vb. dillerinin 

etkisiyle Türkçede kullanılan kelimelerin Türkçeye verdiği zararı azaltmak amacıyla, bu 

kelimelerin Türkçe karşılıklarının bulunduğu bir veri tabanı oluşturmaya çalışmışlardır. Bilimsel 

araştırmalarda kullanılan yabancı kökenli kelimelerin Türkçe cümle, kelime ve morfoloji yapıları 

bağlamında incelenmesiyle yapılan araştırma sonucunda, yabancı kelimelerin kökenleri 

belirlendikten sonra bu kelimelere Türkçe karşılıklar bulunmaya çalışılmıştır. Yabancı dilin 

olumsuz etkilerinin günlük hayatımızda yansımalarının konu edinildiği çalışmalar (Demircan, 

2001; Kartallıoğlu, 2001; Danacı, 2005; Kaya, 2008; Küçük & Saraç, 2008; Üstünova vd. 2010, 

Arvas, 2011; Gaddar, 2014; Mert & Türkmen, 2014; Yaman & Ekmekçi, 2016) genellikle işyeri 
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isimleri üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çalışmalarda yabancı dillerin, özellikle İngilizcenin, 

şehirlerde işyeri isimlerinde ne denli olumsuz etkilerinin olduğunu örneklerle gözler önüne 

serilmektedir.  

 

Şehirlerdeki işyeri, afiş, tabela, cadde, sokak, vb. isimlerinin araştırılması dilsel görüntü 

(linguistic landscape) terimini ortaya çıkarmıştır. Terim ilk defa Landry ve Bourhis (1997) 

tarafından kullanılmıştır. Dilsel görüntüyü Landry ve Bourhis (1997)  şu şekilde tanımlamıştır;  

 
“Kamuya ait trafik işaretleri, reklam afişleri, sokak isimleri, yer isimleri, ticari dükkân levhaları, 

devlet binalarındaki halka açık işaretlerin dili; bahsedilen yörenin, bölgenin veya kentsel 

yığılmanın dilsel görüntüsünü oluşturur.” (s.25).  

 

Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere dilsel görüntü, bir yabancı dilin veya dillerin diğer bir 

dille veya dillerle olan dinamik ilişkisini özellikle sokaktaki işaret ve levhalar özelinde inceler. 

Dilsel görüntü ile bir şehrin, ülkenin, toplumun kimliği ve kültürü ile ilgili saptamalarda 

bulunulabilir. Yine aynı şekilde dilsel görüntü yoluyla o dilin hangi dillerle, kültürlerle ve 

toplumlarla etkileşim içinde olduğu, diğer dillerin olumlu ya da olumsuz anlamda etkileri ve o 

topluma ait gelenek göreneklere ilişkin ipuçları da elde edilebilir. Gorter (2013) tüm bunları 

işaret ederek, dilsel görüntü çalışmalarının diller arasındaki hiyerarşi, dil tercihleri, iletişim 

olgusu, yönetmelikler ve okuryazarlık durumlarına vurgu yaparak çok dillilik hakkında bizlere 

yeni bir bakış kazandırdığını vurgulamıştır. Dilsel görüntü üzerine yapılan çalışmaların 

bazılarında çalışma yapılan toplum, yöre, muhit veya şehrin kimliği, kültürü, dil yapısı gibi 

farklı yönleriyle ilgili çıkarımlar yapılmıştır. Örneğin, Shibliyev (2014) Bakü merkezdeki 

tabelaları dilsel görüntü bakımından incelemiştir. Yazar Azerbaycan’daki köklü sosyal, politik 

ve ideolojik değişimlerin dil görünümünü nasıl etkilediğini ve dilsel görüntüdeki oluşan 

değişiklikleri tespit etmeyi amaçlamıştır. Araştırmanın sonucunda; Azerbaycan Türkçesinin, 

küreselleşmenin etkisiyle İngilizce ile rekabet etmekte zorluk çektiği, Rusçanın eski etkisini 

sürdürmediği, ondan boşalan yerleri İngilizcenin doldurduğu ve Türkiye Türkçesinin 

Azerbaycan Türkçesi üzerinde önemli ölçüde etkisinin olduğu belirlenmiştir. Aynı şekilde, Selvi 

(2016) dilsel görüntü üzerine temellendirdiği çalışmasında, Ankara ili Çankaya ilçesinin dilsel 

görüntüsünü işyeri isimleri bağlamında incelemiştir. İşyeri sahipleriyle mülakatların da yapıldığı 

çalışmada, işyerlerine verilen isimler özelliklerine göre farklı kategorilere ayrılmış ve ilgili 

muhitin dilsel görüntü olarak karmaşıklığına ve çeşitliliğine dikkat çekilmiştir.  

 

Küreselleşmenin bu denli farklı boyutlarda etkisini gösterdiği günümüzde, dilsel görüntü de daha 

farklı bağlamlarda yapılan çalışmalarda temel oluşturabilir. Örneğin, bu çalışmanın da konusu 

olan ikinci el araç alım-satım ilanlarında kullanılan dil de dilsel görüntü çerçevesinde 

incelenebilmektedir. Araç alım-satım ilanlarına dikkat edildiğinde burada kullanılan dilin, 

olması gerekenden çok farklı olduğu gözlemlenmektedir. Bu çalışma, Türkiye’de araç alım 

satımında sıkça tercih edilen www.sahibinden.com isimli internet sitesindeki ikinci el araç 

ilanlarını dilbilimsel görüntüleme çerçevesinde incelemeyi ve yabancı kökenli araç marka, 

model ve aksesuar isimlerinin, ilan sahipleri tarafından nasıl kullanıldığını saptamayı 

amaçlamıştır. 

 

YÖNTEM 

 
Mevcut çalışma betimsel bir araştırma olup araştırmacıların www.sahibinden.com sitesi 

üzerinden bir hafta boyunca inceledikleri 10.000 adet ikinci el araç satış ilanına ilişkin bulgular 

ortaya koymaktadır. Yanlış kullanılan yabancı marka, model ve aksesuar isimleri belirlenmiştir. 

Daha sonra bu isimlerden yola çıkılarak sitenin tümünde arama yapılmış ve yabancı marka, 

model ve aksesuar isimlerinin yanlış kullanıldığı ilanların sayısı belirlenmiştir. Yanlış kullanım 
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örneği teşkil eden bulgular kategorilere ayrılmış ve bulgular kategoriler üstünden örneklerle 

açıklanmaya çalışılmıştır.    

 

BULGULAR 

 
Araştırma kapsamında incelenen ikinci el araç alım-satım ilanlarında kullanılan marka, model ve 

aksesuar isimleri araştırmacılar tarafından (1) Son eklerin sesletim odaklı yazılması; (2) Araya 

sesli veya sessiz harf eklenmesi; (3) “C” harfinin “s” veya “k” sesletimleri ile yazılması; (4) Üç 

veya daha fazla yanlış yazım şekli olanlar; (5) Diğerleri olmak üzere beş ana kategoride ele 

alınmıştır.   

 
Tablo 1. Son eklerin sesletim odaklı yazılması  

 

Doğru Yazım Hatalı Yazım 

Transporter 

Elegance 

Station 

Master 

Sprinter 

Crafter 

Duster 

Highline 

Comfortline 

Partner 

Transportır (242) 

Elegans (221) 

Steyşın (67) 

Mastır (60) 

Sprintır (18)              Siprıntır (15) 

Craftır (22) 

Dastır (11) 

Haylayn(7) 

Comfortlayn (3)        Confortlayn(3) 

Partnır (5) 

 

Çalışma kapsamında elde edilen ilk kategoride -tion, -line, ve -er gibi son eklerin İngilizce 

sesletimleri temel alınarak -şın,–layn, ve –ır gibi şekillerde yazıldığı ortaya konulmaktadır. 

Tablo 1’de de görüldüğü üzere en sık görülen yanlış yazım şekli Transportır (242) olarak 

karşımıza çıkmaktadır.   

 

Tablo 2. Araya sesli veya sessiz harf eklenmesi 

 
Doğru Yazım Hatalı Yazım 

Hyundai 

Octavia 

Astra 

Sprinter  

Fiorino 

Fiesta 

Škoda 

Twingo 

Primera 

Stilo 

Transporter 

Insignia 

Qashqai  

Swift 

Brava 

Egea 

Manuel 

Hundayi (54) 

Oktavya (41) 

Astıra (34) 

Siprıntır (15)      Siprenter (15) 

Fiyorino (29) 

Fiyesta  (27) 

Sıkoda (23) 

Tivingo (8)     Tiwingo (15) 

Pirimera (22) 

Sitilo (18) 

Tıransportır (2)      Tıransporter (9) 

Insigniya (8) 

Kaşkayi (7) 

Sivift (1)                Siwift (5) 

Bırava (3) 

Egeya (2) 

Manuyel (1) 

 
Çalışma kapsamında elde edilen ikinci kategoride yan yana iki sessiz harf arasına sesli harf veya 

iki sesli harf arasına sessiz harf getirmek suretiyle sesletim odaklı yazılan kelimeler 

gösterilmektedir. Tablo 2’de görüldüğü üzere bu kategoride en sık görülen yazım yanlışı 

Hundayi (54) olarak karşımıza çıkmaktadır.    
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Tablo 3. “C”  harfinin “s” veya “k” sesletimleri ile yazılması  

 
Doğru Yazım Hatalı Yazım 

Mercedes 

Focus 

Escort 

Elegance 

Ducato  

Civic 

Crafter   

Connect  

Caddy 

Vectra 

Micra 

Confort 

Captiva 

Accent 

Courier 

Capital 

Epica 

Corolla  

Accord  

Clio 

Citroën  

Fluence 

Cordoba 

Carisma 

Picanto 

Tucson 

Felicia 

Indica 

Comfortline 

Lancer 

Scirocco 

Corona 

Cruise Control 

 

Mersedes (1.492)     Mersedez (20) 

Fokus  (296) 

Eskort (78)               Eskord (7)       Escord(145) 

Elegans (221) 

Dukato (209) 

Civik (79)                 Sivic (2)          Sivik(3) 

Krafter (82) 

Kornet (54) 

Kedi (48) 

Vektra (35) 

Mikra (33) 

Konfort (25) 

Kaptiva (22) 

Aksent (20) 

Kurye (16) 

Kapital (15) 

Epika (12) 

Korolla (12) 

Akkord (2)               Akkort (6) 

Kılyo (7) 

Sitroen (6) 

Fulyens (4) 

Kordoba (4) 

Karizma (3) 

Pikanto (3) 

Tukson (3) 

Felisia (2) 

Indika (2) 

Konfortline (2) 

Lanser (2) 

Şrokko (2) 

Korona (1) 

Kuruz Kontrol (1) 

 

 
Araştırma kapsamında elde edilen üçüncü kategoride ise “c” harfinin sesletimsel olarak  “s” veya 

“k” ile okunuşları ile yazıldığı örnekler sunulmuştur. Tablo 3’e bakıldığında bu kategoride en sık 

yapılan yanlışın Mersedes (1.492) olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 4. Üç veya daha fazla yanlış yazım şekli olanlar   

Doğru Yazım Hatalı Yazım 

 

 

Volkswagen 

 

 

Sunroof 

 

 

Symbol 

 

 

Comfortline 

 

Wolksvagen(964)                 Wolkswagen(2.310)             Wolksvogen(54) 

Valkswagen(5)                     Valksvagen(15)                    Vosvogen(62) 

Woswogen(93)                     Vosvagen (109)                    Woswagen(108) 

Voswagen(91)                      Wosvagen(605)                    Walkswagen (5)       

Walksvagen (12) 

Sanruf(571)                          Sunrof(233)                          Sanrof(56)  

Sanruff (87)                          Sunruf (22) 

Sembol (54)                         Semboll (8)                           Seymbol (78)         

Syboll (2)                             Syembol (162)                      Senbol(134)           

Symbolll (3)                         Symbool (8)                          Sybol (38)                 

Seybol (9)                            Semboyl (1)                           Synbol (8) 

Conforline (11)                   Comforline (43)                     Confortline (199)      

Comfortlayn (3)                  Confortlayn(3)                       Konfortline (2) 
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Beşinci kategoride ise ilanlarda yer alan marka veya model isimlerinin yazımlarında ortaya çıkan 

yanlış yazımların çeşitlilik göstermesi ele alınmıştır. Bu bağlamda en fazla yanlış yazım 

çeşitliliği Volkswagen [Wolksvagen(964) Wolkswagen(2.310) Wolksvogen(54) Valkswagen(5) 

Valksvagen(15) Vosvogen(62) Woswogen(93) Vosvagen (109) Woswagen(108) Voswagen(91) 

Wosvagen(605) Walkswagen (5) Walksvagen (12)] markasına ilişkin ortaya çıkmıştır.  

 
Tablo 5. Diğerleri 

 

 
Çalışmada elde edilen son kategori ise var olan kategorilere uymayan örnekleri bir araya 

getirmektedir. Buradaki hataların çoğu da sesletim odaklı yazma eğilimi neticesinde ortaya 

çıkmıştır. Bu bağlamda en sık yapılan yazım yanlışı Pejo (4.600) olarak belirlenmiştir.  

 

 

Transporter 

Escort 

Broadway 

Airbag 

Sprinter 

 

Roomster 

Accord 

Vectra 

Cruise Control 

 

Palio 

Twingo 

Chevrolet 

Avensis 

Excel 

Transportır (242)                Tıransportır (2)                      Tıransporter(9) 

Eskort (78)                          Eskord (7)                              Escord (145) 

Brodvey (25)                      Brodvay (18)                          Brodway (138) 

Airbeg (165)                       Eyirbeg (3)                             Eğirbeg (1) 

Sprintır (18)                        Siprıntır (15)                          Siprenter (15)   

Sprenter (90) 

Romster (24)                      Roomstar (83)                        Romstar (15) 

Akkord (2)                         Accort (100)                           Akkort (6 

Vecktra (11)                      Vektra (35)                             Vetra (34) 

Cruse control(14)              Cruze control(3)                     Kuruz kontrol(1) 

Cruze control (3)               Cruse kontrol  (3)                  Cruise kontrol(52) 

Polio (15)                           Palyo (30)                              Polyo (1) 

Tvingo (4)                          Tivingo (8)                            Tiwingo (15) 

Şavrolet (4)                        Şevrolet (2)                            Şavrole (5) 

Avansiz (3)                        Avanses (5)                            Awensis (1) 

Exsel (5)                            Exzel (1)                                 Eksel (2) 

Doğru Yazım  Hatalı Yazım 

Peugeot 

Ford 

Superb 

Insignia        

Carisma    

Mitsubishi 

Geely 

Hatchback 

Accord   

Hyundai 

Marea    

Safrane 

Taunus  

Tubeless (Lastik) 

Jazz   

Tourneo 

Dacia 

Maserati 

Variant 

Daihatsu 

Coupe 

Fluence 

Porsche 

Jetta 

Note 

Pejo (4.600)      Peco (45) 

Fort (2.021) 

Super b / Süper b (1014) 

Insigna (290) 

Carizma (285) 

Mitsubişi (129) 

Gelly (118) 

Heçbek (116) 

Accort (100) 

Hunday (76) 

Maria (63) 

Safran (49) 

Tanus (48) 

Dubleks lastik (12)      Dublex lastik (29) 

Jaaz  (26)         Cazz (5) 

Turneo (31) 

Daçya (21) 

Masarati (16) 

Varyant (15) 

Dahatsu (6)          Dahihatsu (3) 

Cupe (4) 

Fulyens (4) 

Porşe  (4) 

Cetta (3) 

Not (3) 
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ARAÇ ILANLARI ÖRNEĞİ 

  

SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Çalışmada elde edilen bulgular ve kategoriler Türkiye'nin önemli çevrimiçi ikinci el araç alım 

satım sitesi olan www.sahibinden.com'da araç ilanlarında kullanılan dilin standart dilden ne 

kadar uzaklaştığını açıkça göstermektedir. Bu uzaklaşmanın en temel sebebi ise diller arası 

sesletim farklılıklarıdır. Diğer dillerde yazım sesletimden farklı olabilmesine rağmen 

Türkçe’deki yazım ve sesletimin büyük oranda aynı olması bu farklılaşmaya yol açmaktadır. 

Sitede araç ilanı verirken sistem üzerinden marka ve model kullanıcılar tarafından doğru şekilde 

belirlenmesine rağmen ilan metninde kullanıcıların markaları ve modelleri  yine de çoğunlukla 

sesletim kaynaklı olarak hatalı yazmaları dikkate değer bir nokta olarak değerlendirilmektedir.  

 

Aslında arzu ettiğimiz manzara ülkemizdeki dilsel durumun tamamen Türkçe lehine olmasıdır. 

Ancak küreselleşme gibi tüm dünyayı etkileyen etkenler neticesinde ilk kısımda bahsedilen 

çalışmalar temelinde ortaya çıkan dilsel görüntü olgusunun kaçınılmaz bir şekilde ülkemizde de 

var olduğunu gözlemliyoruz. Bu bağlamda çoğu dışarıdan ithal edilen araçların marka, model ve 

aksesuar isimlerinde diğer dillerin yaygın olarak yansıması yadsınamaz bir gerçektir. Sadece 

İngilizce değil Fransızca ve Almanca gibi dillerin de yaygın olarak var olduğu bu çalışmanın 

bulgularında ortaya konulmuştur. Bu isimlerin ülkemiz vatandaşları tarafından özellikle yazım 

noktasında ciddi ve ilginç hatalarla kullanıldığı görülmektedir. İlanlarda oluşan bu hatalar kişiler 

arasındaki iletişimi olumsuz etkilememesine rağmen standart dilin bozulması ve bu hataların 

sıklığı rahatsız edici bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ilanlar verilirken daha dikkatli 

olunması ve kullanılan yabancı marka veya model isimlerinin yazımında kaynak olarak o 

dillerdeki yazım şeklinin dikkate alınmasının gerektiği kanaatindeyiz. 
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