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1.
Veb dizayn
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Auditoriyanı və özünüzü təhlil edin 

▷ Auditoriyanı dəqiqləşdir – kimin üçündür
- Yaş aralığı
- Yaşayış yeri
- Məşğuliyyəti 
- Sosial, maddi vəziyyəti
- Sayt oxuma vərdişi

▷ Hansı tip məlumatlar yayımlanacaq
- Janr olaraq növü
- Kontentin formatı 
- Əhatə coğrafiyası
- Sayta aidliliyi 
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Sayt quruculuğunda önəmli
▷ Məxsusi interfeys
▷ Sadə görünüş 
▷ Məzmun yerləşdirmə intensivliyinizə uyğun ana səhifə 
▷ Uyğun rəng seçimi
▷ Rahat idarəçilik
▷ Sürətli
▷ Axtarış hissəsi önə çıxsın və düzgün işləsin
▷ Oxucu ilə əlaqə - şərh
▷ Multimedia özəlliklərini önə çıxarın
▷ Sosial media ilə inteqrasiya
▷ SEO 
▷ Mobilə uyğunlaşan (adaptiv və ya responsiv)
▷ Test edin, test edin, test edin...
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Edilməməli

Ø Saytı reklamla doldurmayın
Ø SEO-nu aldatmağa yönəlik kodlaşmadan qaçın
Ø Saytınızın loqosunu sağa qoymaq
Ø Oxucunu səhifələrə yönəltmək, kliklətmək
Ø Kodlama zənginliyi
Ø Sıxlıq yaratmayın, boşluqlara yer ayırın

5



2.
Mobilləşmək
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Niyə mobil?
Oxucu mobildədir. Xəbər oxucularının 70-95%-i 
saytları mobil telefonlardan oxuyur!
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• 2008-ci ildə kompyuter istifadəçiləri 
ümumi monitorlu cihaz 
istifadəçilərinin 69%-ini təşkil edib. 

• 2018-ci ildə bu rəqəm – 28%-ə 
düşüb.



2011-ci ildə 
planşet istifadəsi – 

2%. 

2018-ci ildə bu 
rəqəm 58%-ə 

qalxıb.
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2008 – 
smartfon 

istifadəçilərinin 
nisbəti – 17%

2018-ci ildə bu 
göstərici – 78%
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Saytınızı mobilə uyğun dizayn edin
Mobil görüntünün 2 forması var: 

1) Adaptiv (uyğunlaşan) dizayn 2) Responsiv (cavab verən, həssas) dizayn
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Əlavə imkanlar

▷ İndividuallaşan dizayn (oxucu dəyişiklik 
edə bilən) - Application

▷ Reklam bannerlərində mobilə uyğunlaşma
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Nümunələr

▷ https://colorlib.com/wp/free-news-wordpress-themes/ 

▷ https://dessign.net/20-best-free-magazine-wordpress-themes/ 

▷ https://athemes.com/collections/free-wordpress-magazine-themes/ 

▷ https://themefreesia.com/blog/best-free-wordpress-magazine-themes/ 

▷ https://themegrill.com/blog/free-responsive-magazine-wordpress-themes/

▷  
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Təşəkkür
Sualınız olarsa bu ünvanlarda məni tapa bilərsiniz:
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vugarbaba@gmail.com 

linkedin.com/in/vugarbaba
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