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Günümüzde ihtiyaç duyulan bilgilere internet üzerin-
den ulaşılıyor olması ile birlikte kullanıcıların aradıkları 
bilgiye kısa sürede ve hızlıca erişmeleri noktasında 
web sitelerinin hızı en önemli konuların başında 
gelmektedir. Çünkü kullanılan bilgisayar, tablet ve 
akıllı telefonların sürekli gelişiyor ve hızlanıyor olması, 
internet kullanımının ise dünya çapında çok geniş 
kitlelere yayılması da kullanıcılardaki bilgi talebi oranı 
ve hız beklentisini üst seviyelere taşımıştır.

Bu noktada web sitenizin daha fark edilir olması ve 
daha fazla kullanıcı tarafından ziyaret edilmesi için 
optimize edilmiş olması gerekmekte. Web sitenizin 
yavaş olması ve sayfalarının geç yüklenmesi nedeni-
yle önemli bir trafik kaybı yaşayabilirsiniz. Bu durum 
ayrıca Google sıralamanıza da olumsuz etki oluştura-
caktır.

Bu dokümanda Natro üzerinde barındırdığınız blog 
sitelerinizi optimize ederek hosting hizmetinizden ve 
sitenizden nasıl daha iyi performans alabileceğinizin 
ipuçlarını paylaşacağız.

SİTE HIZI NEDEN
ÖNEMLİDİR?
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Web sitenizi optimize etmeye başlamadan önce, 
aslında bir performans sorununuz olup olmadığını 

tespit etmek ve sorunları belirlemek için test 
yapmalısınız. Bu noktada test yapabilmeniz için 

size bazı kaynaklar tavsiye ediyoruz.
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SORUNLARI
TESPİT ETMEK
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PINGDOM PAGESPEED GTMETRIX

Web sitenizi optimize etmeye 
başlamadan önce, aslında bir 
performans sorununuz olup olmadığını 
tespit etmek ve bu sorunları belirlemek 
için test yapmalısınız. Bu noktada test 
yapabilmeniz için size bazı kaynaklar 
tavsiye ediyoruz. 

Yaptığınız test sonucunda sitenizle 
ilgili bazı sorunlar listeleniyorsa, bir 
sonraki aşamada bunları düzeltmek 
için çalışmaya başlayabilirsiniz. Her 
web sitesinin yapısı, tema, içerik sayısı, 
yüklü olan resim, doküman ve video 
gibi içerikler alınacak performans 
sonuçlarını doğrudan etkileyecektir.

Bazı sorunlar ise birçok sitenin test 
sonucunda çıkan ortak sonuçlardır. 

Bu örnekleri şu şekilde listeleyebiliriz;
• Fazla özelliği olan, boyut ve işlem 

sayısı yüksek temalar yüklüyse
• Çok fazla sosyal medya bileşeni 

mevcutsa
• Büyük ve optimize edilmemiş 

resim dosyaları varsa

Çıkan rapor sonuçlarında birden fazla 
madde olabilir ancak bu optimizasyon 
çalışmalarını önceliklendirmeniz ve bu 
durumda bu sıraya göre bir yol haritası 
çizerek işe başlamanız gerekli. Bu 
önceliklendirmeyi yaparken dikkat 
ermeniz gerekenleri ise şu şekilde 
sıralayabiliriz;
• Sorunu düzeltmek ne kadar zor?
• Sorun sitenizde nasıl bir etki 

yaratıyor?
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Çalışma Yapılacak Konuların Önceliklendirilmesi
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SAYFA VE İÇERİK
OPTİMİZASYONU
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Web sitenizin anasayfasında çok fazla sayıda başlık 
bulunuyorsa, yazı içerikleri çok uzunsa veya kullanılan 
görseller çok büyük ise bunlar web sitenizin çok daha 

geç yüklenmesine neden olabilir.
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Web sitenizde bir içerik 
yayınlarken SEO çalışması 
yanında bir diğer dikkat 
etmeniz gereken konu da 
ilgili içeriğin performans 
yapılandırmasıdır.

Web Sitenizi ve  Mevcut 
İçerikleri Yapılandırarak
Optimize Etmelisiniz

Sahip olduğunuz web hosting veya WordPress 
Hosting hizmetinden maksimum performansı 
alabilmeniz için web siteniz ve içerikleriniz üze-
rinde çeşitli optimizasyonlar yapmanız gerek-
mektedir. 

Eğer web sitenizi henüz yeni kurduysanız bu 
aşamadan sonra kuracağınız tema, eklenti ve 
gireceğiniz içerikleri bu performansı koruyacak 
şekilde yapılandırmanız faydalı olacaktır.

Bu yapılandırmaların başında ise;

• Anasayfa üzerinde çok başlık olmaması

• Çok uzun yazıların sayfalara bölünmesi

• Resim dosyalarının optimize edilmesi

gibi temel maddeler de gelmekte. Yapacağınız 
optimizasyon çalışmalarına da öncelikle bun-
lardan başlayabilirsiniz. Ayrıca bu aşamada 
kullanabileceğiniz çeşitli eklenti önerilerimiz ile 
birlikte tema ve eklenti optimizasyon ipuçlarını 
de ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz. 

Hızlı bir web sitesi 
barındırdığı içerikleri, 

teknik tüm bileşenlerinin 
ve barındırıldığı host-
ing servisinin perfor-

mansının birleşimlerin-
den meydana gelir. 
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Web sitenizin anasayfasında çok fazla sayıda başlık 
bulunuyorsa, bu web sitenizin geç yüklenmesine 
neden olabilir. Bu sınırlamayı dilerseniz eklenti ile de 
yapabilirsiniz. Örneğin WordPress Infinite Scroll isim-
li eklenti ile kullanıcılarınız web sayfanızı aşağıya kay-
dırdığı sürece yeni başlıklar her seferinde yüklenece-
ktir. (Buna facebook zaman tünelini örnek verebiliriz.)

EKLENTİYİ  İNDİR

Anasayfa’daki  Başlık Sayısını Azaltın

Web sitenizde uzun yazı içerikleri varsa bu içerikleri 
sayfalara bölebilirsiniz. <!--nextpage--> etiketini yazıyı 
bölmek istediğiniz alanlara yapıştırırsanız, içeriğin ilgili 
bölümlerinde ileri / geri butonları görüntülenecektir. 

Böylece içeriklerin yer aldığı sayfalar daha hızlı yükle-
nir, ilgili ziyaretçileriniz ise yazı içerisindeki diğer say-
falara devam ederek okumalarına devam edebilirler.

EKLENTİYİ  İNDİR

Uzun Yazı İçeriklerini Sayfalara Ayırın

Büyük boyutlu ve fazla adette resim bulunan siteler ve 
ilgili sayfalar çok daha geç yüklenecektir. Bu da kul-
lanıcı deneyimi açısından olumsuz bir izlenim oluştura-
caktır. Web sitenize yüklediğiniz resimleri boyut-
landırmak için EWWW Image Optimizer eklentisini 
kullanabilirsiniz. Ücretsiz olan bu eklenti, resimlerinizin 
hem çözünürlük hem de boyutlarını optimize etmenize 
yardımcı olacaktır. EKLENTİYİ  İNDİR

Mevcut Resimleri Optimize Edin
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EKLENTİYİ  İNDİR

Web sitenizde çok fazla sayıda yorum varsa, bunların 
her sayfa yüklemesi sırasında ekstra bir yükleme süre-
ci eklemesi söz konusu olabilir. Bu da yine web siteniz-
in sayfalarının yavaş açılmasına neden olabilir. 

Bu durumda dilerseniz Disqus gibi yorum yönetim 
eklentileri kullanabilirsiniz. Böylece yorumlar web sit-
eniz dışından yüklenecektir.

Yorum Yönetimi Yapın

EKLENTİYİ  İNDİR

Natro WordPress Hosting paketlerinde özel olarak 
geliştirilmiş olan JetPress teknolojisi ile önbellekleme 
özelliği dahili olarak gelmektedir. Bu sayede web siteniz 
ziyaretçilerinizin tarayıcılarına kaydedilir ve her ziyaret-
lerinde sanki bir statik sayfaymış gibi tarayıcılarındaki 
önbellek kaydından anında yüklenir. Ancak web siteniz 
standart hosting paketlerinde barınıyorsa kesinlikle bir 
Cache (Önbellekleme) eklentisi kullanmanızı öneririz.

Cache (Önbellekleme) Özelliği Kullanın

EKLENTİYİ  İNDİR

Web sitenizin temasında ya da sayfalarında yer alan 
gereksiz ve uzun CSS / Java kodlarını derleyerek 
sıkıştırmak ve küçültmek, sayfa açılış performansınızı 
arttıran bir işlemdir. Bu işlemi gerçekleştirmek için 
WP Super Minify eklentisini kullanabilirsiniz. Böylece 
sorgu sayısını azaltarak performansı arttırabilirsiniz. 
Bu işlemi Natro WordPress Hosting kullanan kişilerin 
yapmasına gerek yoktur, dahili olarak yer almaktadır.

CSS & JavaScript Kodlarını Sıkıştırın
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TEMA VE EKLENTİ
OPTİMİZASYONU
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WordPress sitelerine yüklenen her tema ve eklenti için op-
timizasyon yapmak gerekebilir. Web site performansını en 
çok etkileyen etkenlerin başında gelen temalar ve eklen-
tiler, web sitenize her erişim sağlandığında yüklenen ana 

görünüm ve özellikleri temsil ederler.
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TEMALARI GÜVENİLİR
KAYNAKLARDAN İNDİRİN

Web siteniz için tema araştırması yaparken 
güvenilir kaynakları kullanmanızı tavsiye 
ederiz. Bu noktada öncelikle WordPress 
tema arşivine göz atabilirsiniz. Burada 
neredeyse her alanda kullanabileceğiniz 
binlerce ücretsiz tema seçeneği yer 
almaktadır.

Tema dosyalarını korsan, warez içerikler 
sunan sitelerden indirmeyiniz ve bu 
temaları kesinlikle kurmayınız. Bu durum 
web sitenizde ve bulunduğu sunucuda 
çeşitli güvenlik açıklarına sebep olabilir. 
Ayrıca kullanıcı bilgileri ve site içeriğinizin 

ele geçirilmesine dahi neden olabilir. 
İyi hazırlanmış bir tema, işlevsel olarak 
tasarlanmıştır. Veritabanı sorgularını 
düzenli yapması, stabil çalışması ve çok 
fazla kaynak tüketmemesi gibi avantajlar 
sağlayabilir.

WordPress dışında daha profesyonel 
temalar ve eklentiler bulabileceğiniz 
Themeforest isimli web sitesini 
kullanabilirsiniz. Buradan ücretli bir 
şekilde projeleriniz için daha kapsamlı bir 
görünüm ve özellikler sunan profesyonel 
temalar satın alabilirsiniz.
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Günümüzde web site ziyaretleri-
nin büyük çoğunluğu mobil ciha-
zlardan gelmektedir ve bu oran 
gün geçtikçe artmaktadır. Bu ned-
enle web sitenizin temasının mobil 
uyumlu olması bu aşamada old-
ukça önemli bir hal almakta. Mobil 
uyumlu (responsive) bir web sitesi 
akıllı telefon ve tablet cihazların-
dan düzgün ve hızlı görüntülene-
bileceği için trafiğinizde bir düşüş 
yaşamazsınız. 

Bu nedenle mobil uyumlu olmayan 
temaları tercih etmemenizi, pro-
jelerinizin geleceğini ve gelişimi-
ni planlarken tema seçimlerinizi 
buna göre yapmanızı tavsiye edi-
yoruz. Bu aşamada web sitenizin 
mobil uyumluluğunu test etmek 
için Google Mobil Uyumluluk 
Testi sayfasını kullanabilirsiniz. 

Test sonucunda temanızın mobil 
uyumlu olmadığını tespit eder-
seniz üzülmeyin, mevcut temanızı 
mobil uyumlu hale getirmek için 
WP Touch eklentisini kurabilirsiniz. 
Böylece web siteniz tüm cihazlar-
da uyumlu bir şerkilde görüntülen-
ebilir.

MOBİL UYUMLU
TEMALAR VE
WEB SİTELERİ
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FONKSİYONEL EKLENTİLER KULLANIN
GEREKSİZ EKLENTİ YÜKLEMEYİN!

Web sitelerinizde fonksiyonel eklentiler 
kullnırken, benzer bir işlevi gerçekleştiren 
farklı bir eklenti yüklemekten kaçının. 

Örneğin bir Yoast SEO eklentisi 
kullanıyorsanız, Google XML Site 
Haritası eklentisi kurmanıza gerek 
yoktur. Çünkü kullanmakta olduğunuz 
SEO eklentisinde aynı özellik mevcuttur. 
Yalnızca ayarlardan bunu aktif etmeniz ve 
tercihleri belirlemeniz yeterlidir.

Aynı işlevi olan farklı eklentiler, web 
sitenizde ve bveritabanınızda ekstra 
sorgular oluşturacaktır. 

İçerik ve ziyaretçi sayısı arttığında ise 
bu sorgular yüksek oranlarta ulaşacağı 
için web siteniz geç açılmaya/yavaş 
yüklenmeye başlayacaktır. Bunun önüne 
geçmek için gereksiz sorgu oluşturan 
benzer özellikli yada sık kullanmadığınız 
eklentileri kaldırmalısınız.

YÜKLÜ EKLENTİLERİNİZİ HER ZAMAN
GÜNCEL TUTMAYA ÖZEN GÖSTERİN

WordPress eklentilerinin birçoğu için 
yayınlanan güncellemeler güvvenlik 
yamaları içermektedir. Dünyanın en çok 
kullanılan içerik yönetim sistemi olan 
WordPress, aynı zamanda en çok da 
saldırıya uğrayan yapıdır. 

Bu saldırıların bir çoğu ise güncel 
olmayan eklentilerdeki güvenlik açıklarını 
kullanarak gerçekleştirilmektedir. 

Bunun yanısıra, sık sık güncellenen 
WordPress içerik yönetim sistemi ile 
birlikte çalışan bu eklentiler, mevcut 
yapılarını güncellenmiş olan WordPress 
sürümüne uyarlamak, iyileştirmek 
veya yeni özellikler eklemek için de 
güncellemeler yayınlayabilmektedirler. 

Güncel eklentiler, web sitenizin yeni 
teknolojilere uyum sağlaması, yeni 
özelliklerin sağlıklı bir şekilde çalışması ve 
daha iyi performans almanız noktasında 
olumlu katkılar sağlayacaktır.

Ayrıca kullanmadığınız eklentileri önce 
pasif hale getirerek silmeyi ihmal etmeyin. 
Test amaçlı veya farklı bir takım işlevleri 
nedeniyle kurduğunuz ancak güncel 
olarak kullanmadığınız bu eklentiler 
web site performansınıza gereksiz yük 
oluşturabilmektedir. 

Bu nedenle zaman zaman eklentilerinizi 
gözden geçirerek ihtiyacınız olmayan 
ve kullanmadığınız eklentileri silmeyi 
unutmayın.
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Bazı eklentileri kaldırıp sildiğinizde, 
varitabanında tablolarını veya çeşitli 
dosyalarını bırakabilirler. Bu gereksiz 
çöpten kurtulmak için temizlik yapmanız 
gereklidir. 

Bu sayede veritabanınızda yer alan 
gereksiz satırlardan kurtulabilir, gereksiz 
sorgu yapılmasının önüne geçebilirsiniz.
Bu işlem için Plugins Garbage Collector 

eklentisi kullanabilirsiniz. Ancak bu 
işlemi gerçekleştirmeden önce veritabanı 
yedeğinizi almanızı tavsiye ederiz. 

Konu hakkında yeterli teknik bilgiye 
sahip değilseniz bir uzmandan yardım 
alabilirsiniz. 

EKLENTİYİ  İNDİR

SİLDİĞİNİZ EKLENTİLERİN GERİDE BIRAKTIĞI
TABLOLARI VERİTABANINDAN TEMİZLEYİN
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Bir SSL Sertifikası, web 
sitenize gelen trafiğin şi-
frelenmesini sağlayarak 
ziyaretçilerinizi korur ve 
ekstra güvenlik sağlar. Bu 
konuda Google’ın yayın-
ladığı duyuruya göre artık 
SSL Sertifikası sahibi web 
siteleri güvenli olarak işare-
tlenmekte ve Google arama 
sonuçlarında öncelikli olarak 
sıralanma avantajına sahip-
tir.

SSL Sertifikası satın almak 
için web sitenizin bir e-ticar-
et sitesi olması gerekmez, 
kişisel blog siteniz için de 
SSL Sertifikası satın alarak 
size sağladığı avantajlardan 
faydalanabilirsiniz. 

SSL Sertifikaları aynı zaman-
da HTTP/2.0 protokolünü 
kullandıkları için bu sayede 
HTTP/1.1 protokolüne göre 
daha hızlı bir web deneyimi 
sunmaktadır.

SSL Sertifikalarını incele-
mek için tıklayınız.

SSL SERTİFİKASI
KULLANIN
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