Kaan Bey merhabalar,
Öncelikle ilk taslak için çok teşekkür ediyoruz. Biz de bu taslak üzerinde ilk etaptaki değişiklik
ve ek taleplerimizi iletmek istiyoruz.


Öncelikle Türkçe versiyonun tasarımını daha çok beğendik, bu tasarım üzerinden
gidebiliriz; bir tek ilk sayfada ekip resminin yer almasını istemiyoruz. YAPILDI



İlk etapta “about us” kısmıyla site açılıyor. Buradaki görseli değiştirebiliriz. İnşaat
Hukuku alanında özelleşmiş bir büroyuz, ve görsellerle bunu desteklemek isteriz.
Mailin sonunda sizinle daha önceden bulduğumuz birkaç örnek görsel paylaşıyor
olacağım. Zaten bu kısmın yazılı açıklaması da değişecek. RESİM YAPILDI, YAZI
BEKLENİYOR

Faaliyet alanlarımız yani “areas of activity” sırasıyla:
İnşaat Hukuku (Construction Law),
Uyuşmazlık Çözüm Kurulları, Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü (Dispute Boards,
Arbitration and Dispute Resolution)
Şirketler ve Ticaret Hukuku (Corporate and Commercial Law)
İnternet Alan Adı Uyuşmazlıkları (Internet Law, Internet Domain Name Disputes And
Protection Of Intellectual Property Rights Online)
İş Hukuku (Labour Law)
Olacaktır. Bunların açıklama metinlerini daha önce gönderdim diye hatırlıyorum, eğer
yoksa lütfen bildirin bir sonraki mailimde onları da gönderebilirim böylelikle. YAPILDI


Sol tarafta faaliyet alanı butonları muhakkak kalsın. YAPILDI
Bir de faaliyet alanı diye ayrı sayfa yok sanırım, muhakkak bir alan seçmek gerekiyor, hepsini
toplu olarak görüntüleyemiyoruz. İPTAL EDİLDİ
Ekibimiz sayfası başta ekip fotoğrafı olacak şekilde açılsın istiyoruz. Ondan sonra başta
Yasemin Hanım, ardından Özden Yüce, Selcen Özcan, Muhammet Bembeyaz, Emel
Özaltun, Sıla Küçükosmanoğlu (maalesef güncel fotoğrafı yok kendisinin, şimdilik eski
fotoğrafı ile ilerleyelim), Ebru Çetinel, Kaan Özdemir, Gizem Bahadırlı ve Didem Kara
olarak gidecek. YAPILDI
 İsmine tıkladığımızda, fotoğrafın altında linkedin ve CV indirme butonları olsun istiyoruz
(Eski siteden ekte bir örnek var, tam olarak istediğimizi karşılamasa da bu tip bir şey
istiyoruz, yanda da diğer ekip üyelerinin isimleri yer alacak ve o şekilde
ilerlenebilecek). Ekibimizden sonra, hemen altında “in cooperation with” diye ayrı bir
başlık olacak, burada birlikte çalıştığımız isimleri ekleyeceğiz. Sırasıyla Paul Taggart,
İdil Bozoğlu ve Haluk Olcay. Kendilerinin bilgilerini sonraki e-mailde ileteceğim.
BEKLİYORUZ




Etkinlikleri ve makaleleri ayırmıştık. Makaleler kısmında sadece bir yerlerde yayınlamış
yazılarımızı değil, belirli periyotlarda düzenli olarak yayınlayacağımız bilgi
notlarımızın da yer almasını istiyoruz. O nedenle o kısmı Yayınlarımız (// Insights
İngilizce’de) olarak değiştireceğiz. Ama daha çok bir blog sayfası gibi de olması iyi

olur, kimin yazdığı belli olacak şekilde, burada bir örneği var,
incelemelerinize: https://www.fenwickelliott.com/blog BEKLİYORUZ


Bunlar haricinde adres Vali Konağı Caddesi Poyracık Sokak Çamlıbel Apartmanı No.51
D.11/12 Kat: 5 Nişantaşı İstanbul olarak güncellenecek. YAPILDI



Butonların üstüne fareyi getirdiğimizde yeşil bir ton çıkıyor. Yeşil tercih ettiğimiz bir
renk değil. Daha çok gri beyaz ve siyah tonlarından gidiyoruz. Onu kırmızı tonlarında
yapmamız mümkün müdür? Ama böyle parlak bir kırmızıdan ziyade, sade ve şık, çok
göze batmayan bir ton olması tercihimizdir. YAPILDI



Bir de sekme sembolü terazi görünüyor. Yasemin Hanım bu konuda hassas, kesinlikle
terazi/tokmak gibi, genelde hukuk bürolarının sitelerinde kullandığı sembolleri
istemiyor. YAPILDI

Son olarak, sizle daha önceden seçtiğimiz bazı resimleri paylaşıyorum:
https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/construction-crane-during-sunset-beautifulorange-1075233371
https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/howrah-bridge-historic-cantilever-on-river677901256
https://www.shutterstock.com/tr/image-illustration/studio-big-flat-tv-screen-global735079810
https://www.shutterstock.com/tr/image-photo/mockup-image-equipment-on-desk-table1449835883
Duruma göre başka resimler de bakabiliriz. Genel olarak her sayfanın kendine has bir
resmi olsun en başta. Yayınlar için ayrı, faaliyet alanları için ayrı gibi.


Genel olarak ilk taleplerimiz bu şekildedir, ek taleplerimiz oldukça size iletiyor olacağız. Ana
hatlarıyla beklentilerimizin nasıl olduğu daha da netleşti diye düşünüyorum. İnşaat vurgusunun
tematik ve görsel olarak öne çıkmasını istiyoruz.
Eğer kafanıza takılan bir konu veya ek açıklamaya ihtiyacınız olursa gün içinde gerek mail
üzerinden gerekse telefon yoluyla haberleşebiliriz.
Tekrardan çok teşekkürler.
Saygılarımla,
#55a098 MENÜ YEŞİLİ
#BC2C3D üst
#8e1d27 alt

#549f97
#4e958d YEŞİL

