PageSpeed Insights

Mobil

57 / 100 Hız
Should Fix:

Oluşturmayı önleyen JavaScript ve CSS kodlarını ekranın üst kısmındaki
içerikten kaldırın
Sayfanızda oluşturmayı engelleyen 4 tane komut dosyası ve 2 tane CSS kaynağı var. Bu durum,
sayfanızın oluşturulmasında gecikmeye neden oluyor.

Sayfanızda ekranın üst kısmındaki içerikten hiçbiri aşağıdaki kaynakların yüklenmesi beklenmeden
oluşturulamadı. Engelleyen kaynakları ertelemeyi veya eşzamansız olarak yüklemeyi ya da bu
kaynakların önemli miktarda bölümünü doğrudan HTML'de satır içi yapmayı deneyin.
Oluşturma engelleyici JavaScript'i kaldırın:
https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1.4.7/webfont.js
https://d1tdp7z6w94jbb.cloudfront.net/js/jquery-3.3.1.min.js
https://uploads-ssl.webflow.com/5b82bc7a9a83616185f4d2b8/js/webflow.557fc6690.js
https://cdn.jsdelivr.net/particles.js/2.0.0/particles.min.js

Mobil

Aşağıdakilerin CSS Yayınını optimize edin:
https://uploadsssl.webflow.com/5b82bc7a9a83616185f4d2b8/css/incudy.webflow.66774d07f.min.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:100,100italic,200,200italic,300,300italic
,400,400italic,500,500italic,600,600italic,700,700italic,800,800italic,900,900italic%7CNunito
+Sans:regular,600,700%7CRoboto+Slab:300,regular,700

Consider Fixing:

Sıkıştırmayı etkinleştirin
Kaynakları gzip veya deflate ile sıkıştırmak, ağ üzerinden gönderilen bayt sayısını azaltabilir.

Aktarım boyutlarını 315 B azaltmak için (%44 azalma) aşağıdaki kaynaklarda sıkıştırmayı
etkinleştirin.
https://uploads-ssl.webflow.com/5b82bc7a9a83616185f4d2b8/5b82bc7a9a8361dc6ff4d3c6_
arrow-up-icon-white.svg sayfasının sıkıştırılması 315 B tasarruf (%44 azalma) sağlayabilir.

Tarayıcı önbellekleme özelliğinden yararlanın
Statik kaynaklar için HTTP üstbilgilerinde bir süre sonu tarihi veya maksimum ömür ayarlamak,
tarayıcıya, ağ üzerindeki kaynakları değil yerel diskte önceden indirilmiş olanları yüklemesini söyler.

Aşağıdaki önbelleğe alınabilir kaynaklar için tarayıcı önbelleği özelliğinden yararlanın:
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-124917631-1 (15 dakika)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 saat)

Mobil
Görünür içeriğe öncelik verin
Sayfanız, ekranın üst kısmındaki içeriği oluşturmak için ağ üzerinde fazladan gidiş gelişler
gerektiriyor. En iyi performansı elde etmek üzere, ekranın üst kısmındaki içeriği oluşturmak için
gereken HTML miktarını azaltın.

HTML yanıtının tamamı ekranın üst kısmındaki içeriği oluşturmak için yeterli değildi. Bu durum
genellikle, ekranın üst kısmındaki içeriği oluşturmak için, HTML ayrıştırıldıktan sonra yüklenen ek
kaynakların gerektiğini gösterir. Ekranın üst kısmı için gereken görünür içeriğe öncelik verin. Bunun
için söz konusu içeriği doğrudan HTML yanıtına ekleyin.
Tam HTML yanıtıyla ekranın üst kısmındaki son içeriklerin sadece %7 kadarı oluşturulabildi.
Yalnızca HTML yanıtıyla oluşturulan sayfanın ekran görüntüsünü görmek için tıklayın:
snapshot:6

6 Passed Rules

Açılış sayfası yönlendirmelerinden kaçının
Sayfanızda yönlendirme yok. Açılış sayfası yönlendirmelerinden kaçınma hakkında daha fazla bilgi
edinin.

Sunucu yanıt süresini kısaltın
Sunucunuz hızlı yanıt verdi. Sunucu yanıt süresi optimizasyonu hakkında daha fazla bilgi edinin.

CSS'yi küçültün
CSS'niz küçültülmüş. CSS'yi küçültme hakkında daha fazla bildi edinin.

HTML'yi küçültün
HTML'niz küçültülmüş. HTML'yi küçültme hakkında daha fazla bilgi edinin.
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JavaScript'i küçültün
JavaScript içeriğiniz küçültülmüş. JavaScript içeriğini küçültme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Resimleri optimize edin
Resimleriniz optimize edilmiş. Resimleri optimize etme hakkında daha fazla bilgi edinin.

98 / 100 User Experience
Consider Fixing:

Hafifçe vurma hedeflerini uygun şekilde boyutlandırın
Web sayfanızdaki bağlantılardan/düğmelerden bazıları dokunmatik ekranda kullanıcıların
zorlanmadan hafifçe vurabilmeleri için çok küçük olabilir. Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak
için bu hafifçe vurma hedeflerinin boyutlarını büyütmeyi düşünün.

Aşağıdaki hafifçe vurma hedefleri, çevrelerindeki diğer hafifçe vurma hedeflerine çok yakın ve
aralarında daha fazla boşluk olması gerekebilir.
<a href="/datenschutz">Datenschutzerklärung</a> hafifçe vurma hedefi başka 1 hafifçe
vurma hedefine yakın final.
<a href="/impressum" class="footer-v3-link…te has-pointer">Impressum</a> ve diğer 2
tanesinin hafifçe vurma hedefi başka hafifçe vurma hedeflerine yakın.

4 Passed Rules

Eklentilerden kaçınma
Sayfanızda, içeriğin çok sayıda platformda kullanılabilir olmasını engelleyecek eklentiler
kullanılmadığı anlaşılıyor. Eklentilerden kaçınmanın önemi hakkında daha fazla bilgi edinin.
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Görünümü yapılandırın
Sayfanızda, cihazın boyutuyla eşleşen ve tüm cihazlarda düzgün olarak oluşturulmasına olanak
tanıyan bir görünüm belirtiliyor. Görünüm yapılandırma ilgili daha fazla bilgi edinin.

İçeriğin boyutunu görünüme göre ayarlayın
Sayfanızın içeriği görünüme sığıyor. İçeriği görünüme göre boyutlandırma ile ilgili daha fazla bilgi
edinin.

Okunabilir yazı tipi boyutları kullanma
Sayfanızdaki metin okunaklı. Okunaklı yazı tipi boyutları kullanma ile ilgili daha fazla bilgi edinin.

Masaüstü

74 / 100 Hız
Should Fix:

Oluşturmayı önleyen JavaScript ve CSS kodlarını ekranın üst kısmındaki
içerikten kaldırın
Sayfanızda oluşturmayı engelleyen 4 tane komut dosyası ve 2 tane CSS kaynağı var. Bu durum,

Masaüstü

sayfanızın oluşturulmasında gecikmeye neden oluyor.

Sayfanızda ekranın üst kısmındaki içerikten hiçbiri aşağıdaki kaynakların yüklenmesi beklenmeden
oluşturulamadı. Engelleyen kaynakları ertelemeyi veya eşzamansız olarak yüklemeyi ya da bu
kaynakların önemli miktarda bölümünü doğrudan HTML'de satır içi yapmayı deneyin.
Oluşturma engelleyici JavaScript'i kaldırın:
https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1.4.7/webfont.js
https://d1tdp7z6w94jbb.cloudfront.net/js/jquery-3.3.1.min.js
https://uploads-ssl.webflow.com/5b82bc7a9a83616185f4d2b8/js/webflow.557fc6690.js
https://cdn.jsdelivr.net/particles.js/2.0.0/particles.min.js

Aşağıdakilerin CSS Yayınını optimize edin:
https://uploadsssl.webflow.com/5b82bc7a9a83616185f4d2b8/css/incudy.webflow.66774d07f.min.css
https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:100,100italic,200,200italic,300,300italic
,400,400italic,500,500italic,600,600italic,700,700italic,800,800italic,900,900italic%7CNunito
+Sans:regular,600,700%7CRoboto+Slab:300,regular,700

Resimleri optimize edin
Resimleri doğru şekilde biçimlendirmek ve sıkıştırmak, baytlarca veriden tasarruf edilmesini
sağlayabilir.

Boyutlarını 127 KB azaltmak için (%81 azalma) aşağıdaki resimleri optimize edin.
https://uploads-ssl.webflow.com/5b82bc7a9a83616185f4d2b8/5b88f992ddb98b4af87688fd_
5b87ed602fddbc22996aa423_chategory.png adresinin sıkıştırılması ve yeniden
boyutlandırılması 98,1 KB tasarruf sağlayabilir (%84 azalma).
https://uploads-ssl.webflow.com/5b82bc7a9a83617262f4d2ea/5c4f3a45e346b70d39b34f75_
webdesignpicture-p-1080.jpeg adresinin sıkıştırılması ve yeniden boyutlandırılması 28,9 KB
tasarruf sağlayabilir (%73 azalma).

Masaüstü

Consider Fixing:

Sıkıştırmayı etkinleştirin
Kaynakları gzip veya deflate ile sıkıştırmak, ağ üzerinden gönderilen bayt sayısını azaltabilir.

Aktarım boyutlarını 315 B azaltmak için (%44 azalma) aşağıdaki kaynaklarda sıkıştırmayı
etkinleştirin.
https://uploads-ssl.webflow.com/5b82bc7a9a83616185f4d2b8/5b82bc7a9a8361dc6ff4d3c6_
arrow-up-icon-white.svg sayfasının sıkıştırılması 315 B tasarruf (%44 azalma) sağlayabilir.

Tarayıcı önbellekleme özelliğinden yararlanın
Statik kaynaklar için HTTP üstbilgilerinde bir süre sonu tarihi veya maksimum ömür ayarlamak,
tarayıcıya, ağ üzerindeki kaynakları değil yerel diskte önceden indirilmiş olanları yüklemesini söyler.

Aşağıdaki önbelleğe alınabilir kaynaklar için tarayıcı önbelleği özelliğinden yararlanın:
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-124917631-1 (15 dakika)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 saat)

Görünür içeriğe öncelik verin
Sayfanız, ekranın üst kısmındaki içeriği oluşturmak için ağ üzerinde fazladan gidiş gelişler
gerektiriyor. En iyi performansı elde etmek üzere, ekranın üst kısmındaki içeriği oluşturmak için
gereken HTML miktarını azaltın.

HTML yanıtının tamamı ekranın üst kısmındaki içeriği oluşturmak için yeterli değildi. Bu durum
genellikle, ekranın üst kısmındaki içeriği oluşturmak için, HTML ayrıştırıldıktan sonra yüklenen ek
kaynakların gerektiğini gösterir. Ekranın üst kısmı için gereken görünür içeriğe öncelik verin. Bunun
için söz konusu içeriği doğrudan HTML yanıtına ekleyin.
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Tam HTML yanıtıyla ekranın üst kısmındaki son içeriklerin sadece %12 kadarı oluşturulabildi.
Yalnızca HTML yanıtıyla oluşturulan sayfanın ekran görüntüsünü görmek için tıklayın:
snapshot:6

5 Passed Rules

Açılış sayfası yönlendirmelerinden kaçının
Sayfanızda yönlendirme yok. Açılış sayfası yönlendirmelerinden kaçınma hakkında daha fazla bilgi
edinin.

Sunucu yanıt süresini kısaltın
Sunucunuz hızlı yanıt verdi. Sunucu yanıt süresi optimizasyonu hakkında daha fazla bilgi edinin.

CSS'yi küçültün
CSS'niz küçültülmüş. CSS'yi küçültme hakkında daha fazla bildi edinin.

HTML'yi küçültün
HTML'niz küçültülmüş. HTML'yi küçültme hakkında daha fazla bilgi edinin.

JavaScript'i küçültün
JavaScript içeriğiniz küçültülmüş. JavaScript içeriğini küçültme hakkında daha fazla bilgi edinin.
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