
 

Kurumsal Web Tasarım Hizmet Kapsamı? 

I.Genel Kapsam 

1- Bu hizmet tamamen anahtar teslim bir hizmettir. 

2- Anasayfa, Projeler, Referanslar, Hizmetler, Hakkımızda, İletişim sayfaları ilk 

etapta olmak üzere başlanır. 

3- Aylık her hangi bir ödeme yoktur, bir kereliğine ödeme alınır. 

4- Domain, Hosting HEDİYE! 

5- Müşterinin tüm hizmetleri  

Örnek: Elektrik Firması Hizmetleri   → 
Yazıları ve Görselleri Hazırlanır. 

       

6- Modern telefon dünyasına mobil uyum sağlayan web sitesidir. 

7- Tüm Google Platformları ile bağlantı sağlanır,  

Alt kısımdaki tüm platform bağlantıları yapılır. 

          → Google Search - Google Insights – Google Analitik – Google Ads  



       

8- Yabancı Dil Özelliği. (Ek olarak istenilen diller eklenir) 

9- Photoshop ve İllustrator kullanılarak özel tasarımlar oluşturulur. Kopya İçerik 

ve özgün olmayan içerikleri kurumsal web tasarım hizmeti içerisinde 

görmeniz mümkün değildir. (İstisna durumlar hariç) 

10- Aylık Seo Destek İmkanı. (Ek ücrete tabidir) 

11- Aylık Sosyal Medya Danışmanlığı (Ek ücrete tabidir) 

12- Hız Optimizasyonu tamamlanmış sistem. 

 

II. Tasarım Özellikleri 
1. Adobe Photoshop ve İllustrator tasarım programları ile tasarımlar hazırlanır. 

2. Web sitenize görseller resimformati.webp olarak yüklenir performans olarak 

en iyi katkılardan biridir. 

3. Şirketiniz için en uygun tasarımların için hizmetleriniz veya bize göndermiş 

olduğunuz görseller kullanılarak hizmet sağlanır. 

4. Temel hedeflerimizden biri olan özgünlük bu bölümde de gereğince sağlanmış 

olur. 

 

III. Sunucu Özellikleri 

• Siteniz için 2 vCore CPU            

• Siteniz için 200000 Inode 

• Siteniz için 20 Mb/sn I/O Limiti 

• Limitsiz Disk Alanı 

• Limitsiz Trafik 

• Litespeed ve LSCache  

• Kurumsal SSD Disk Altyapısı 

• Ücretsiz SSL Sertifikası 



• Ücretsiz Haftalık ve Aylık Yedekleme 

• Limitsiz Veritabanı 

• Limitsiz E-mail (5 Adet ücretsiz) 

• Limitsiz Sub-domain 

IV. Blog Özellikleri 
1. %100 Seo uyumlu alt yapı özelliği. 
2. Sınırsız içerik yükleme. 
3. Makale uyumlu ve seo uyumlu yardımcı araçlar ile gerçek özgün makale 

hazırlama. 
4. Kullanıcı dostu admin paneli sayesinde kolaylıkla editör atayabilme. 
5. Sınırsız yetkilendirme ve sınırlı blog yazarlığı yetkilendirmesi. 
6. Sorunsuz görsel, video, dosya, pdf, exel, Word ve benzeri dosya 

paylaşımı ve gösterimi. 

    

V. İçerik Özellikleri 
1. Şirketiniz için hizmetlerinize özel makale yazarlarımız içeriklerinizi özgün 

şekilde yazıyor, doğru ve amacına uygunluğu konusunda özen gösterdiğimiz 

hizmet anlatımları ve diğer yazı içeriklerinde amacınıza en uygun içerikleri 

hazırlıyoruz. 

2. Görsel tasarımlar sizin amaç ve isteklerinize uygun şekilde özgünlük ile 

tasarlanmaktadır. 

3. Sizden gelen içerikleri en doğru şekilde revize ediyor daha sonrasında web 

sitenizde yayınlıyoruz. 

          

VI. Kullanıcı Dostu 
1. Kullanıcılar için basitleştirilmiş ve amacına uygun tasarlanmış Admin paneline 

sahip oluyorsunuz. 

2. Hizmet sonrasında alacağınız ücretsiz eğitim ile web sitenizi amacına uygun 

kullanılabilirlik konusunda en iyi donanıma ulaşmanızı sağlayacak şekilde 

eğitim sağlıyoruz. 



3. Müşteri temsilcilerimiz sizlere 7/24 → 365 gün en iyi hizmet desteğini sağlıyor. 

4. Olası sorunlarınızda anlık olmak üzere teknik destek ekibinden yardım 

sağlanıyor. 

 

VI. Web Sitesi Yedekleme 
1. Web sitesi hazırlandıktan sonra ister yedeğini Taka Bilişim’ den alabilirsiniz. 

2. Yedekleme Haftalık olarak sunucu sistemlerinde tutulmaktadır. 

3. Olası olumsuz koşullardan sizlere web sitenizin en geç 1 hafta önceki halini 

geriye getirme imkanı.  

 

 

Teşekkür ederiz. 

 

Soru ve almak istediğiniz hizmet hakkında bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz: 

Telefon: 0 536 719 54 53 

E-Posta: support@takabilisim.com 

WhatsApp: +90 536 719 54 53 

Web: www.takabilisim.com 

 

 

 
 

              

 

 
 


