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WEB SİTESİ YAPIMINDA KURAL VE KOŞULLAR 

1- Web sitesinin bitirilme süresi; içeriğe, tasarıma ve istenilen hizmetlere göre değişir. 

2- Fazla sayfası olmayan, tasarımı sade olan siteler 2 günde teslim edilir. 

3- Fazla sayfası olan web siteleri genel olarak 5-10 gün içinde teslim edilir. 

4- Web sitesinin içeriği ve ilgili resimler web sitesi sahibi tarafından temin edilir. 

5- Site yapım aşamasında belirli sayıda içeriğin ve ilgili resimlerin siteye aktarılması işlemi site yapımcısı 

tarafından yapılır. Birinci yıldan sonraki zamanlarda siteye içerik (metin, görüntü, video vb.) ekleme işlemleri 

için ayrıca aylık olarak ücret alınır. 

6- İsterse site sahibine, siteye resim ve yazı ekleme konusunda telefon veya web üzerinden belirli bir süre eğitim verilir. 

7- Profesyonel olmayan, basit logolar ücretsiz hazırlanmaktadır. 

8- İçerik yönetim sistemi olarak joomla son sürümü kullanılmaktadır. 

9- Lisanslı tema kullanılmaktadır. Bunun için uluslararası alanda geçerliliği ve güvenirliliği kabul edilmiş firmalar tercih 

edilmektedir. 

10- Tema ve eklentilerde gerekli olan Türkçe çeviriler yapılmaktadır. 

11- Kullanılan tema ile eklentiler; lisanslı, güvenilir olup hiçbir zararlı kod içermez.  

12- Web sitesi; bilgisayar, tablet, cep telefonu vb. aygıtlara uyumlu olarak hazırlanır. 

13- İstenirse çok dilli web sitesi hazırlanmaktadır.  

14- Bir yıl boyunca siteye teknik destek sağlanır. Site bakımı, tema ve eklenti güncelleme işlemleri bir yıl süreyle 

ücretsiz yapılır. Bu işlem hosting hizmetinin site yapımcısı tarafından sağlanması durumunda geçerlidir. Bir 

yıldan sonraki site bakımı ve güncelleme işlemleri aylık olarak ücrete tabidir.  

15- Web sitesi, standart özelliklere sahip bir hostingi aşan içeriğe sahip olursa daha üst özellikli bir hostinge taşınmayı 

gerektirebilir. Bu durumda yeni hosting ücreti site sahibinden alınır. 

16- Siteler; hızlı açılacak ve sürekli açık kalacak biçimde uygun hosting firmalarında barındırılır. Bunun için yurtdışı 

hosting firmaları tercih edilmektedir. Hosting seçimi web sitesinin sağlıklı, sürekli ve düzenli çalışması açısından son 

derece önemlidir. 

17- Web sitesinin tasarımı, site yapımcısına gösterilen örneğe benzer biçimde yapılır.  

18- Site sahiplerinin, bütünlüğü bozmayacak tasarım değişiklik istekleri yerine getirilir. 

19- Hazırlanacak site için alan adı (domain) sağlanmaktadır. Web sitesi için satın alınan domain, istenirse site sahibinin 

domain hesabına aktarılır.  

20- Domain yönetimi başkasının elinde olan web sitesi yapım istekleri kesinlikle kabul edilmez. 

21- Site yapımına karar verildikten sonra belirlenen ücretin yarısı işe başlamadan önce site yapımcısına ödenir. Diğer 

yarısı da web sitesinin içeriğiyle yayına başlamasından sonraki 7 gün içinde ödenir. Ücret banka hesabına veya 

PayPal hesabına yatırılabilir. 

22- Sitede işlevli ve estetik bir yorum bileşeni, içerik kopyalama engelleme bileşeni, sosyal medyada paylaşım bileşeni 

istenirse bu bileşenlerin ücreti ayrıca alınır. 

23- Sitede SSL sertifikası kullanılmak istenirse bunun ücreti ayrıca talep edilir. 

24- Site yöneticisi olacakların içerik ekleme işinde kullanacakları bilgisayarlarda lisanslı güvenlik yazılımı bulunması son 

derece önemlidir. Zararlı kod veya içerik bulunduran siteler Google tarafından kötü site (Güvenli Olmayan Site) 

listesine alınmaktadır. Ayrıca hosting firmaları da güvenliği çok önemsemektedirler. 

25- Sitede yer alacak ilk içerikler için resimler 500 pikselden küçük 900 pikselden büyük genişlikte olmamalıdır. Örnek 

olarak resim boyutları  650x350 , 720x390, 850x460, 600x320  gibi olabilir. Resimlerin jpg uzantılı olması önerilir. 

26- İçerik üç öğeden oluşur. Resim, makale ve anahtar kelimeler. İçerik eklenebilmesi için bu üç öğenin hazır olması 

gerekir. Site bütünlüğü açısından makalelerin ana başlıkları koyu olmamalı ve her sözcüğün sadece ilk harfi büyük 

olmalıdır. Ara başlıklar istenilen biçimde olabilir. 

27- İstenirse Google AdSense başvuru işlemi yapılır. Google AdSense başvuru işlemleri site yapım ücretine dahil 

değildir. Google AdSense başvurusu yapılmak istenirse bu işlem için ayrıca ücret alınır. 

28- Google AdSense başvurusunun kabul edilmesi sonrasında siteye reklam yerleşimi yapılması istenirse bu iş için ayrıca 

ücret alınır. 

29- Site tasarımı ve alt yapısının, Google AdSense başvurusunun kısa sürede kabul edilmesini sağlayacak nitelikte 

olmasına özen gösterilmektedir. 

30- Site içi SEO ayarları site hazırlama aşamasında ve sonrasında yapılmaktadır. Site çekirdek yapısında SEO eklentisi 

zaten var. Ayrıca ücretli SEO eklentileri de mevcut. Ancak site çekirdek yapısında var olan SEO eklentisinin yeterli 

olduğu konusunda genel bir kabul vardır. Buna karşın ücretli bir SEO eklentisi istenirse satın alınıp kurulumu bu 

konuda uzman kişilere yaptırılabilir. Bu konudaki tercih site sahibine aittir. 
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