
Hazır Site
Hazır site ile herhangi bir kodlama bilgisine
ihtiyaç duymadan web sitenizi dakikalar
içerisinde yayınlayın.
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Hazır Site Nedir?

Web sitesi artık tüm işletmeler ve girişimciler için zorunlu bir ihtiyaç. Günümüzde web sitesi olmayan
işletme sayısı hemen hemen yok gibi. Bir işletmenin en önemli tanıtım yüzü günümüzde web siteleri
olarak görülmektedir. Çünkü web sitesi ile işletmeler 7/24 hedef kitlelerine ulaşabilmekte, kendilerine ait
tüm detayları sunabilmektedirler.

Web sitesi sahibi olmadan önce bu konuda farklı çözümler kullanmak mümkün. Bu seçeneklerden bir
tanesi de hazır web sitesi araçları ile web sitesi oluşturmaktır. Peki hazır web sitesi nedir, kimler için
uygundur? Aklınıza takılan tüm bu soruların cevaplarını dokümanımızda bulabilirsiniz.

Hazır web sitesi, kodlama ve tasarım ile uğraşmadan hızlı ve kolay bir şekilde web sitenizi
kurabileceğiniz, kolay yönetim paneli ve blok mantığı ile saniyeler içinde içerik ekleyip-çıkarabileceğiniz
web sitesi oluşturma araçlarıdır. Genellikle altyapısında hazır şablonlar bulunur ve bunlardan herhangi
bir tanesini web sitenize uygulayarak, web sitenizin tasarımını anında belirleyebilirsiniz. Logo ve buna
benzer görsellerinizi de şablon üzerine ekleyebilir ve web sitenizin genel görünümünü özgün bir şekilde
oluşturabilirsiniz. Hazır site araçlarının temel ortak özellikleri bu saydığımız işlemleri çok kolayca ve hiç
bir yazılımsal bilgiye sahip olmadan yapabilmenizi sağlanmasıdır.

Neden Bir Web Sitesine
İhtiyaç Duyarız?

Web sitesi oluşturmak isteyen herkes 
DorukNet hazır site hizmetini tercih
ederek web sitesi kurabilir. Burada satın
almış olduğunuz DorukNet Hazır Site
planına ait özellikleri incelemeli
ihtiyaçlarınızı karşılar düzeyde
olduğundan ve size verim
sağlayacağından emin olmalısınız. 

Hazır Site Kimler için
Uygundur?
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DorukNet Hazır Site aracını satın almanızdan itibaren hizmet kurulumlarınız dakikalar içerisinde
tamamlanır. Web sitenizi yaratmak için uzun süreler beklemenize gerek kalmaz. Örneğin DorukNet E-
Ticaret planınızı satın almanızın ardından müşteri panelinizi ziyaret ederek hazır web sitenizin kullanıma
hazır olduğunu anında görüntülersiniz. Hemen yönetim paneline giriş yaparak tasarım ayarlarınızı
yapabilir ve içeriklerinizi ekleyebilirsiniz. Hazır web sitesi kullanırken hiçbir teknik bilgiye ya da yazılımcıya
ihtiyaç duymazsınız. Yönetim paneli üzerinden web sitenizde istediğiniz işlemleri kolaylıkla yapabilirsiniz.
Ek olarak herhangi bir durumda aklınıza takılan sorular ve teknik destek ihtiyaçlarınız için 7/24 hizmet
veren profesyonel ekibimiz ile bir telefon kadar uzağınızdayız.

DorukNet Hazır Site
Avantajları Nelerdir?

Türkiye'nin alan adına
sahip olun...

Web sitenizi tek bir
ekrandan yönetin.

DorukNet Hazır Site ile birlikte ücretsiz bir COM.TR alan
adına sahip olun. İşletmenize veya hizmetinize ait alan
adınızı kaydedin. Aklınızdaki en büyük soru işaretinden
kurtulun. 

DorukNet olarak hazır web site aracımızda
müşterilerimizin web sitelerini oluşturmaları için en
basit ve en kolay yönetim sistemini sunmaktayız. Bu
sayede müşterilerimizin herhangi bir FTP erişimi
sağlayıp, web sitelerinin kodları ile vakit kaybetmesine
gerek kalmamaktadır.

DorukNet Hazır Site müşterilerimizin web sitelerindeki bütün güncellemeleri ve değişiklikleri için yönetim
panelinin yeterli olduğunu belirtmek isteriz. 

DorukNet Hazır Site ile sadece bir web sitesi aracı satın almış olmazsınız. Web siteniz için gerekli olan
hosting ve trafik alanını sizler için ücretsiz bir şekilde sunmaktayız. Ayrıca ihtiyacınız kadar e-posta
adresi oluşturabilir ve bu e-postaları müşteri panelinizden kolayca yönetebilirsiniz.

İşinizin sahibi siz olun.

Güvenli web sitesi...
Ziyaretçiler ya da müşteriler web sitenize
bilgilerini (isim, adres, kredi kartı vb.) giriyorsa
bu bilgileri korumak için kesinlikle bir SSL
sertifikasına ihtiyacınız var.

DorukNet Hazır Web Sitesi hizmetini satın
alımınızdan itibaren SSL sertifikanız ücretsiz bir
şekilde yaklaşık bir saat içerisinde kurulur. 
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Mobil cihazlarla uyumlu tasarım, kullanıcı odaklı oluşturulan web sitelerine verilen isimdir. Söz konusu
tasarım sayesinde kullanıcılar da farklı cihazlardan aynı görüntüyü elde edebilmekte ve sorunsuz bir
şekilde web sitelerini ziyaret edebilmektedir.

DorukNet Hazır Site aracının birbirinden farklı özelliklerini ve bloklarını kullanarak hazırlamış olduğunuz
web sitenizi tamamen Responsive ( Mobil Uyumlu ) olarak yayına alabilirsiniz. 

SEO (Search Engine Optimization), arama
motorlarında üst sıralarda çıkma ihtimalinin
artırılması için yapılan optimizasyon
çalışmalarıdır. Bu çalışmalar sayesinde, bir web 
 site veya web sayfası arama sonuçlarında daha
ilgi çekici hale gelir ve daha fazla ziyaretçi çekme
ihtimali artar.

Siz de DorukNet Hazır Site'nin sunmuş olduğu hızlı
indekslenebilen, kolay okunabilen hazır site
şablonlarından birini seçerek markanızı arama
motorlarında üst sıralara çıkartabilir ve hedef
kitlenize anında ulaşabilirsiniz.

Web siteniz tüm cihazlardan erişebilir olsun...

Arama motorlarında ilk
sırada yer alın...

Web sitenizi dakikalar
içerisinde yayınlayın.
Bir web sitesi kurmanın çok zahmetli ve zor
olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. 

DorukNet Hazır Site sayesinde, size uygun
şablonunu seçikten sonra içeriğinizi düzenleyebilir
ve tek tıkla yayına alabilirsiniz. İşte bu kadar!

4          | Hazır Site 



Online mağazanızı kurarken vereceğiniz en zor
kararlardan birisi hangi şablonu kullanacağınızdır.
İnternette hem ücretli hem de ücretsiz şablonlar
bulunuyor fakat bu durum hem sizin aklınızda
karmaşıklığa hem de karar verme noktasında
kaybedeceğiniz uzun zamanlara sebep olabilir. Doruk
Hazır Web Sitesi, sizin için en iyi ve teknik ihtiyaçlarınızı
karşılayan özenle seçilmiş tüm şablonları tek bir başlık
altında sergiler. Bu sayede, Doruk Web Sitesi sizin için en
iyi seçenek haline gelir.

Aradığınız çözüm ; Hazır
Web Sitesi E-ticaret planı

Ürünlerinizin ödemesini ve faturalandırmasını dert
etmeyin.

Ödeme bir online satış platformu için en kritik noktadır. Bu yöntemi eksik bir firma günün sonunda hiçbir
şey satmama sonuçları ile karşılaşır. 

DorukNet Hazır Web Sitesi'nin sunmuş olduğu ;

                                                                                                                 ,kapıda ödeme ve havale/eft gibi geniş ödeme
seçenekleri  ile müşterilerinize tek tıklama ile ödeme kolaylığı sunmuş olursunuz. Ayrıca e-ticaret web
sitenizi yayına almadan önce özelleştirmiş olduğunuz faturalama modülü ile birlikte fatura ve ürün takip
süreçleri gibi size vakit kaybettirecek işlemleri hızlıca çözüme kavuşturabilirsiniz.

Satış yapacağınız e-ticaret sitenizin
firmanıza veya markanıza özgün,
profesyonel ve mobil uyumlu bir tasarıma
sahip olması oldukça önemlidir. Bunun yanı
sıra ürün filtreleme, stok takip, sipariş takip,
ödeme yöntemleri, faturalama ve kargo
takibi  modüllerinin olması gerekmektedir.
DorukNet Hazır Web Sitesi e-ticaret planı ile
birlikte saydığımız tüm bu modülleri tek bir
arayüzde yönetme ve düzenleme imkanına
sahip olursunuz. Size sadece online
satışlarınıza odaklanmak kalır. 

İhtiyacınız olan tüm
e-ticaret modülleri
tek bir planda.
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Hazır Site Kurulumu
Nasıl Yapılır?

DorukNet Hazır Site'nin 200'den fazla şablondan oluşan galerisinden sektörünüze ve ihtiyacınıza
uygun tasarımı seçerek web sitenizi dakikalar içerisinde yayına alabilirsiniz. Üstelik DorukNet Hazır
Site'nin sizler için sunmuş olduğu kolay yönetim paneli ile herhangi bir kod bilgisi gerekmeksizin
yalnızca birkaç adımda dilediğiniz siteyi oluşturabilir ve ziyaretçileriniz ile buluşabilirsiniz. 1 

Web sitenizde sergileyeceğiniz ürünleriniz özelinde sepet, ödeme, kargo ve faturalama araçlarını kullanabilmeniz için  "
Hazır Site E-Ticaret planına sahip olmanız gerekmektedir. "

DorukNet Hazır Site'nin her sektöre uygun olarak hazırlanmış şablonlarından birini seçtikten sonra,
web sitenizde kullanacağınız modülleri öncesinde belirlemeniz önemlidir. Ziyaretçileriniz için dikkat
çekici ve ürünlerinizi tamamıyla anlatabildiğiniz modülleri sürükleyerek kullanmak istediğiniz alana
kolayca bırakabilirsiniz. 2

İhtiyacınız doğrultusunda DorukNet web sitesi üzerinden satın almış olduğunuz Hazır Site hizmetinizi müşteri
panelinizden anında görüntüleyebilir, tek bir tuşa basarak hemen yönetim paneline geçiş yapabilirsiniz.
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İster bir market sahibi, mimar, kafe işletmecisi olun hiç fark etmez. DorukNet Hazır Site'nin her
sektöre uygun modülleri ile ihtiyaçlarınıza tam anlamıyla cevap bulmuş olursunuz. Web sitenizi
hazırlarken talebinize uygun olarak kargo seçenekleri, ödeme, faturalandırma, canlı destek gibi
özellikleri kolaylıkla ekleyebilir ve özelleştirebilirsiniz. 

Ayrıca web sitenizi yayınlamadan önce bir yedeğini de bilgisayarına kaydedebilir, daha
sonrasında tekrar saniyeler içerisinde bir önceki kaydetmiş olduğunuz şablonunuzu içe
aktarabilirsiniz.

Ve son olarak web sitenizi yayına almak için sadece " YAYINLA " butonuna basmanız yeterlidir.

3

7          | Hazır Site 

TELEFON DESTEK
 +90 850 277 0724 destek.doruk.net.tr
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