AMAÇDİZAYN.COM
Tasarım Ofisi

Amacdizayn.com tarafından hazırlanmıştır

Amacdizayn.COM İş Listesi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Web Çalışmaları
Logo Tasarım
PSD Tema Tasarım
HTML Tema Tasarım
Wordpress Tema Tasarım
SEO Danışmanlığı
Flash Tema Tasarım
Mevcut Tasarım ve Kodları içeren Düzenleme İşleri

- Baskı Çalışmaları
1. Kartvizit - Broşür – El İlanı – Katalog Tasarım
2. Tanıtım Dökümanı
- Alan Adı – Webhosting
1. Alan adı hizmeti
2. Web Hosting Hizmeti

Amacdizayn.com Tema Uretim
Aşamaları
1. Tema ve Diğer Düzenleme İşleri
- Düzenleme isteğinizi ve düzenlenmesini istediğiniz temanızın dosyalarını *.zip olarak
sıkıştırmanız ve düzenlenmesini istediğiniz noktaların gerek resimle gerekse detaylı açıklama
ile birlikte bize göndermeniz yeterli.
- W3 Geçerliliği – Fazla HTML ve CSS satırlarının temizliği
2. Sıfır Tema Yapım İşleri
2.1. PSD’si Hazır Temanın HTML Dosyasının Hazırlanması
- PSD dosyasını ve temada bulunmasını istediğiniz özellikleri belirtmeniz yeterli.
Bkn. Örnek Tema Talep Formu
2.2. HTML ‘i Hazır Temanın Wordpress Temasının Hazırlanması
-Temada istediğiniz özellikleri ve HTML dosyalarını *.zip dosyası içersinde göndermeniz
yeterli.
Bkn. Örnek Tema Talep Formu
2.3. PSD – HTML – Wordpress Halinde Sıfır Size Özel Temanın Hazırlanması
- Nasıl bir tema istediğinizi bize iletmeniz yeterli. En kısa sürede size geri dönüş yapmaktayız.
Bkn. Örnek Tema Talep Formu
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Ornek Tema Talep Formu
Aşağıdaki yer alan 3 aşamadan sonra temanızı size eksiksiz şekilde teslim ediyoruz.
1. Site ve istek bilgilerinin gönderilmesi. İsteklerinizi maddeler halinde yazmaya özen
göstermenizi öneriyoruz.
Site Adı:
Site URL:
Sitenin Kısa Açıklaması:
Sitenizi Tanımlayan Anahtar Kelimeler:
Site Türü: Bireysel / Kurumsal /Dernek
Renk Tercihleriniz:
Kontrol Paneli: Basit/Gelişmiş
İsteğiniz Özellikler:
- PSD tasarımın var html hale getirmek istiyorum.
- HTML temam var Wordpress Teması haline getirmek istiyorum
- Ben şu tarz bir site istiyorum. Örnek olarak şu sitenin temasını, bu sitenin şu bölümünü yada
özel olarak şöyle tarzda bir tasarım istiyorum.
- Anasayfam da aşağıdaki özellikler olsun.
-- Anasayfa özelliklerim.
-- Anasayfa özelliklerim.
-- Anasayfa özelliklerim.
- İçsayfam da aşağıdaki özellikler olsun.
2. Gelen isteklerin değerlendirilmesi
Gelen istekte ki her madde ayrı ayrı değerlendirilerek “yapılabilir – yapılamaz – şu şekilde
yapılabilir” tarzında cevaplanarak size geri gönderilir. Eğer hiçbir sorun yok ise sizde cevaptaki
bilgilere dayanarak sizin içinde uygun ise TASLAK çizim için geri dönüş yapabilirsiniz.
3. Sizden gelen TASLAK çizim isteği
Taslak ve Taslak çizim, kısaca sizin için hazırlanacak sıfır temada tasarımdaki öğelerin yerleşim
düzeni, tasarım biçimleri ve genişlikleri hakkında size bilgi verme amaçlı kağıt üzerine çizilmiş
tasarım örneğidir (Wireframe de diyebiliriz). Taslak çizim ile temanın bitmiş hali arasında çok
az farklar vardır. Neredeyse birebir aynıdır.
Aşağıda listelenen bilgiler size gönderilir:
- TASLAK çizim resmi.
- Yapılacaklar listesi. (Sizin temada istediğiniz tüm özellikler listelenir.)
- Tema Başlangıç ve Tema Teslim Tarihleri.
- Fiyat bilgisi
- Tema sözleşmesi
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4. Onay aşaması
Size bildirilen liste – tarihler – fiyat ve sözleşmeyi ONAYladığınızı belirten bir e-posta
göndermeniz yeterlidir.
5. DEMO Çalışması
Temanın onayının alınmasından sonra tema ücretinin %50’lik kısmı talep edilir. Belirtilen
tema başlangıç tarihinden sonra 3 gün içinde size DEMO PSD çiziminin resimleri gönderilir. Bu
DEMO taslak çizime ve sizin belirlediğiniz renk tercihlerinize sadık kalınarak hazırlanan ve
sitenizin temasının son halidir. Demo çalışmasında isteyeceğiniz değişiklikler taslak çizimin
dışına çıkmamalıdır. Taslak çizim, demo çalışmasının iskeletini oluşturduğu için buna dikkat
edilmelidir.
6. Teslim Aşaması
Size verilen tarihler arasında temanız hazırlanır, sitenize kurulumu yapılır ve eksiksiz şekilde
TEMA PAKETİ olarak teslim edilir. Temanızıadı.zip dosyası olarak bize verdiğiniz iletişim
adresinize aynı gün içinde gönderilir.
TEMA PAKETİ İÇERİĞİNDE:
1. PSD dosyası
2. HTML dosyası
3. Wordpress tema dosyası
4. Kullanım Kılavuzu
5.Videolu anlatım (isteğe bağlı)
7. Hazırlanan Temaların Standart Özellikleri
Sıfırdan hazırlanan temalarda belli standart özellikler sunmaktayız.
- Düzenli PSD dosyası. (Klasörlenmiş ve isimlendirilmiş katmanlar)
- Temaya özel 404 sayfası
- Anasayfa, arşiv, sabit, yazı, arama sayfaları
- W3 Valid.
- IE6, IE7,IE8 – FF2,FF3 – Chrome – Opera – Safari web tarayıcılarında hatasız ve benzer
ekranlar sunar.
- Minimum eklenti kullanımı. Zaman içerisinde işverenlerden gelen isteklere göre hazırlanmış
olan kendimize ait fonksiyonlar ile eklenti kullanımını minimuma indirmekteyiz.
- Gelişmiş kontrol paneli tercih edilmesi durumunda Otomatik SEO sistemi temanızla beraber
gelmektedir. Meta bilgilerini tekrar tekrar girmek zorunda değilsiniz.
NOT1: Tema için Onay verildiği andan itibaren temadaki taslağa bağlı kalarak hesaplamalar ve tasarım yapılmaktadır. Tema
tasarım süreci içersinde herhangi bir değişiklik talebi gelmesi durumunda sadece görsel ve ufak değişiklikler kabul edilir.
Bunların haricinde tema düzenini değiştirecek eklemeler - çıkarmaların iş listesine eklenmesi kabul edilmemektedir. İş
listesinde ve taslak çizimde ne varsa aynen uygulanır. Bunun haricinde ONAY aşamasından sonra gelen tüm istek – talepler
kabul edilmemektedir.
NOT2: Sıfırdan tema yapım işlerinde bize belirttiğiniz web sitenizde mutlaka sisteminizin kurulu durumda olması, içeriğinde
kategori – sayfa sisteminin oluşturulmuş ve en az 15 adet yazınızın eklenmiş olması önerilir. Bu sayede tema tesliminde
temanızı yüklediğimiz anda içeriğiniz ve sisteminiz kurulu olduğundan dolayı tema sorunsuz çalışacaktır. Aksi durumlarda
içerik olmadığı için temada sitede bir şey gösteremeyecektir.

Amacdizayn.com tarafından hazırlanmıştır

Tema Sozleşmesi:
1. Tüm yazışmalar e-posta aracılığıyla yapılmaktadır. Her iki tarafında yazışmaları talep ve
cevapları bu sayede kayıt altına alınabilmektedir. İşveren iş listesinde eksik var ise bunu kanıt
sunarak talep edebileceği gibi, iş listesinde olmayan taleplerde bu sayede diskalifiye edilmiş
olmaktadır. Bu bağlamda e-posta haricinde telefon, mesaj programlarında yapılan
görüşmeler kayıt altında tutulmamaktadır. Bu nedenle bir iş listesi yada yapılacaklar listesine
dahil değildirler.
2. İş başlangıcında tema ücretinin %50si talep edilir.
2.1. Tema başlangıç ve bitiş tarihleri anlaşılan tema ücretinin %50’lik kısmının hesaba yatırılması ve bu
durumdaki gecikmelere bağlı olarak hesaba geçtiği gün baz alınarak, tema başlangıç ve teslim tarihleri
yeniden düzenlenir.
2.2. Mevcut durumlarda işverene sorulacak sorular yada istenilen bilgiler olması durumunda verilen
iletişim adresine gönderilen e-postaya 12 saat içinde (sabah 8:00, akşam 20:00saatleri arasında)
cevap verilmemesi durumunda işte meydana gelebilecek aksaklıklar Tema Teslim Tarihine yansıtılır.
2.3. Taslak çizime onay verilmesi ve tema ücretinin hesaba yatırılması işlemlerinin ardından geçen 3
gün içersinde işverene sunulan DEMO resimleri beğenilmemesi durumunda yada işten vazgeçilmesi
hallerinde ödenen miktarın %20’si geri iade edilir.

3. Belirtilen tarihler arasında temanız hazırlanmaktadır. Tema hazırlandıktan sonra size e-posta
ile temanın bitmiş halinin resimlerini de içeren bilgi gönderilerek temanızın tamamlandığı ve
teslimata hazır olduğu bildirilir.
Bu aşamadan sonra size gönderilen hesap numarasına ücreti yatırdığınız ve ücretin hesaba
geçtiği anda temanızın bize ulaştırdığınız FTP adresinizden yüklenir. Bize ulaştırdığınız wpadmin şifre bilgileriniz ile kurulumu yapılarak eksiksiz olarak teslim edilir. Aynı gün içersinde
Tema Paketiniz *.zip halinde iletişim adresinize e-posta adresinize yollanır.
3.1. Temanızın içerisinde herhangi bir şekilde takip kodu – şifrelenmiş içerik bulunmamaktadır. Tema
dosyalarındaki kodlar açık haldedir ve yeniden düzenlenebilir yapıdadır.

4. Temayı kendinize ait domain veya domainlerde kullanabilirsiniz. Lütfen temayı kurmadan
önce bize kuracağınız domainleri belirtiniz.
4.1. Tema teslim aşamasında sadece 1 domain’e kurulumu yapılmaktadır.

5. Tema eksiksiz kurulumu tamamlandıktan sonra Kullanım Kılavuzunu okuyarak temanızı
sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz. Temada gözden kaçmış yada tema - tasarım ile alakalı bir
sorun olduğunda;
5.1.Kullanıcı hataları
5.2.Kullanıcıların tema dosyalarına (ayarlar.php hariç) mudahale etmeleri
5.3. Bize bildirilmeyen domain kurulan tema gibi durumlar hariç
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destek maili gönderdiğiniz anda ücretsiz olarak en kısa sürede size çözüm sunulacaktır.
6. Tema kurulumu yapılan domain eğer satılır, el değiştirir, farklı bir kullanıcı tarafından
yönetilmeye başlandıysa ücretli destek verilir.
7. Hazırlanan wordpress temasında style.css - function.php ve sitenin alt bölümünde (Footer
olarak tabir edilmekte) taslakta da görüldüğü gibi imzamın yer alması zorunludur.
7.1. Eğer temayı sipariş eden müşteri dilerse sitesinin alt bölümünden temayı tasarlayanın imzasını
tema ücretinin %50’sini ödeyerek kaldırabilir.
7.2. (5.) maddede belirtilen koşulun yerine getirilememesi (tasarımcı bilgilerinin belirtilen yerlerden
silinmesi) sonucunda site sahibine uyarı mesajı gönderilir. Uyarı Mesajına12 saat içinde cevap
vermeyen site sahibinin teması ÜCRETSİZ tema sınıfına girer.
7.3. Tasarımcı yaptığı çalışmayı Portfolyosunda yayınlama hakkına daima sahiptir.
7.4. Özel durumlarda 7. Ve 7.1.maddenin geçerliliği yoktur.
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