PageSpeed Insights

Mobil

77 / 100 Hız
Should Fix:

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://tools.seo-zona.ru/daisy-stock-poster.jpg (süre sonu belirtilmedi)
https://tools.seo-zona.ru/icon/android-chrome-192x192.png (süre sonu belirtilmedi)
https://tools.seo-zona.ru/static/css/bootstrap.min.css (süre sonu belirtilmedi)
https://tools.seo-zona.ru/static/css/style.css (süre sonu belirtilmedi)
https://tools.seo-zona.ru/static/js/base.js (süre sonu belirtilmedi)
https://tools.seo-zona.ru/static/js/bootstrap.min.js (süre sonu belirtilmedi)

Mobil

https://tools.seo-zona.ru/static/js/jquery.min.183.js (süre sonu belirtilmedi)
https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101 (50
dakika)
https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd_listener.js?cache=r20110914
(50 dakika)
https://an.yandex.ru/system/context.js (60 dakika)
https://mc.webvisor.org/metrika/advert.gif (60 dakika)
https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 dakika)
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (60 dakika)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 saat)

Oluşturmayı önleyen JavaScript ve CSS kodlarını ekranın üst kısmındaki
içerikten kaldırın
Sayfanızda oluşturmayı engelleyen 1 tane komut dosyası 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://tools.seo-zona.ru/static/js/jquery.min.183.js

Consider Fixing:

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

Mobil

Boyutlarını 22,3 KB azaltmak için (%21 azalma) aşağıdaki resimleri optimize edin.
https://tpc.googlesyndication.com/simgad/17592814175461350867 sayfasının sıkıştırılması
8,6 KB tasarruf (%28 azalma) sağlayabilir.
https://tpc.googlesyndication.com/icore_images/651341221219677909 sayfasının
sıkıştırılması 7,8 KB tasarruf (%23 azalma) sağlayabilir.
https://tpc.googlesyndication.com/icore_images/5883667931651102371 sayfasının
sıkıştırılması 2,4 KB tasarruf (%18 azalma) sağlayabilir.
https://tpc.googlesyndication.com/icore_images/3025324532795615297 sayfasının
sıkıştırılması 1,2 KB tasarruf (%12 azalma) sağlayabilir.
https://tpc.googlesyndication.com/icore_images/14518148924370152986 sayfasının
sıkıştırılması 1,2 KB tasarruf (%11 azalma) sağlayabilir.
https://tpc.googlesyndication.com/icore_images/7859177231419381676 sayfasının
sıkıştırılması 1,1 KB tasarruf (%12 azalma) sağlayabilir.

7 Passed Rules

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

Sıkıştırmayı etkinleştirin
Sıkıştırmayı etkinleştirmişsiniz. Sıkıştırmayı etkinleştirme 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.
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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.

Görünür içeriğe öncelik verin
Ekranın üst kısmındaki içeriğinize doğru şekilde öncelik verilmiş. Görünür içeriğe öncelik verme
hakkında daha fazla bilgi edinin.

96 / 100 User Experience
Consider Fixing:

İçeriğin boyutunu görünüme göre ayarlayın
Sayfa içeriği, görünüm için çok geniş ve bu durum kullanıcıyı yatay kaydırma yapmaya zorluyor.
Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için sayfa içeriğinin boyutunu görünüme göre ayarlayın.

Sayfa içeriği 432 CSS pikseli genişliğinde, ancak görünüm yalnızca 412 CSS pikseli genişliğine sahip.
Aşağıdaki öğeler görünümün dışında kalıyor:
<iframe id="aswift_3" name="aswift_3"> öğesi görünümün dışında kalıyor.

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
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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.
<div id="abgc" class="abgc"></div> hafifçe vurma hedefi başka 1 hafifçe vurma hedefine
yakın.

3 Passed Rules

Eklentilerden kaçınma
Sayfanızda, içeriğin çok sayıda platformda kullanılabilir olmasını engelleyecek eklentiler
kullanılmadığı anlaşılıyor. Eklentilerden kaçınmanın önemi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Görünümü yapılandırın
Sayfanızda, cihazın boyutuyla eşleşen ve tüm cihazlarda düzgün olarak oluşturulmasına olanak
tanıyan bir görünüm belirtiliyor. Görünüm yapılandırma 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

Masaüstü

89 / 100 Hız
Consider Fixing:

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://tools.seo-zona.ru/daisy-stock-poster.jpg (süre sonu belirtilmedi)
https://tools.seo-zona.ru/icon/android-chrome-192x192.png (süre sonu belirtilmedi)
https://tools.seo-zona.ru/static/css/bootstrap.min.css (süre sonu belirtilmedi)
https://tools.seo-zona.ru/static/css/style.css (süre sonu belirtilmedi)
https://tools.seo-zona.ru/static/js/base.js (süre sonu belirtilmedi)
https://tools.seo-zona.ru/static/js/bootstrap.min.js (süre sonu belirtilmedi)
https://tools.seo-zona.ru/static/js/jquery.min.183.js (süre sonu belirtilmedi)
https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101 (50
dakika)
https://an.yandex.ru/system/context.js (60 dakika)
https://mc.webvisor.org/metrika/advert.gif (60 dakika)
https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 dakika)
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (60 dakika)

Masaüstü

Oluşturmayı önleyen JavaScript ve CSS kodlarını ekranın üst kısmındaki
içerikten kaldırın
Sayfanızda oluşturmayı engelleyen 1 tane komut dosyası 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://tools.seo-zona.ru/static/js/jquery.min.183.js

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

Boyutlarını 1,8 KB azaltmak için (%39 azalma) aşağıdaki resimleri optimize edin.
https://tools.seo-zona.ru/icon/android-chrome-192x192.png adresinin sıkıştırılması ve
yeniden boyutlandırılması 1,8 KB tasarruf sağlayabilir (%39 azalma).

7 Passed Rules

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

Masaüstü
Sıkıştırmayı etkinleştirin
Sıkıştırmayı etkinleştirmişsiniz. Sıkıştırmayı etkinleştirme 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.

Görünür içeriğe öncelik verin
Ekranın üst kısmındaki içeriğinize doğru şekilde öncelik verilmiş. Görünür içeriğe öncelik verme
hakkında daha fazla bilgi edinin.
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