
DIGITAL MARKET GRUBU 

PROJE PLANI 
  

 

PROJENİN ÖZETİ 
Envato çatısı altında barınan, ve dijital ürünlerinin e-ticaret ortamında satışını sağlayan 
internet sitelerini referans alarak benzer bir örneğini geliştirip uluslar-arası pazarda yazılım 
ve dijital tasarım ürünlerini geliştiricilerin sergileyebileceği ve satabileceği bir e-ticaret portalı 
hazırlamak. 
 http://envato.com/ 

 
Bu e-ticaret portalında 3DMAX, MAYA gibi yazılımlarla hazırlanan 3D modellerden, Piyasa da 
bulunmayan niteliklerde ki wordpress, drupal, magento, opencart gibi scriptlere plugin ve 
özel yazılımlarına kadar geniş bir alanda dijital ürün satabilmek nihayi hedeftir. Grafik tasarım 
ürünlerinden web sitesi şablonlarına kadar yüzlerce alt kategoride yüzbinlerce ürün hacmi 
bulunan bir platform içerisinde satışlardan komisyon alma modeli ile gelir sağlayarak 
envatonun daha gelişmiş bir modelini piyasaya kazandırmak bu projenin amacıdır. 
 
Sitenin ana dili evrensel geçerliliği nedeni ile İngilizce olacaktır. Ayrıca talep gördüğü her 
bölgenin dilini satış popülerliği oranına göre zaman içerisinde entegre etmeyi 
hedeflemekteyiz. 
 
Dijital Marketimizi oluşturmak ve geliştirmek için maddi olanaklarımız yeterli değildir. Bu 
nedenle finanssal bir kaynak yaratmak ve piyasanın işleyişini de ölçmek adına öncelikli 
görevlerimiz wordpress, drupal, magento gibi platformlarda tema, tasarım, eklenti, modül 
gibi ürünler hazırlayıp mevcut envato marketlerinde satışa sunmak ve ayrıca diğer 
marketleride dikkate alarak ürünler geliştirmektir. Böylelikle nihayi projemize maddi katkıyı 
sağlayarak gereken ekip ve ekipmanı uygun koşullar altında finanse edebileceğiz. 
 
Projemizin başlangıcında bir wordpress teması yapmayı planlamaktayız. Kolay kullanımı 
sayesinde internetin en çok kullanılan scripti halini alan wordpress ile (doğru pazarlama 
stratejisini belirlediğinizde) satış hacmi çok daha fazla olmaktadır. Yaptığımız kısa Pazar 
araştırması sonucunda farkettik ki; wordpress temaları en fazla kazandıran ürün modelidir.   
 
Aşağıda projemizin öngörebildiğimiz işleyiş ve ilerleme adımları aşama aşama kaydedilmiştir. 
 
 



 HAZIRLIK  
 

1. css framework seçimi (02.12.15) 
Twitter tarafından geliştiricilere sunulan user interface elementlerini barındıran Bootstrap, 
Bootflat, ZurbFoundation vb css framework seçerek projeye dahil etmek. 

1. Demo sayfaları planlama (10.12.15) 
Tema içinde sunulacak demo sayfaları tasarlamak üzere planlamak. 

2. Beş adet alternatif HTML/PSD template seçimi (21.12.15) 
Ücretli / Ücretsiz alternatiflerden hazır photoshop web tasarım şablonlarını belirlemek. 

3. PSD GELİŞTİRME (10.01.16) 
Photoshop ile görsel tasarımı zenginleştirmek, geliştirmek ve alt sayfa şablonlarını 
oluşturmak. 
 

BAŞLANGIÇ 
 

2. Demo sayfaları oluşturma (html5) (15.02.16) 
Demo sayfaları tek tek oluşturup geliştirmek. 

3. CSS düzenleme (20.01.16) 
CSS Framefork's (bootstrap-flat vs vb..) seçimi ve ayrıca Sayafalara özel ve genel css 
kütüphaneleri oluşturup düzenlemek ve geliştirmek. 

4. JS düzenleme (30.01.16) 
Sayafalara özel ve genel JS kütüphanelerini ekleyip inline js kodlarını düzenlemek 

5. HTML(5) düzenleme (01.02.16) 
Demo sayfalarını, Eklenen CSS ve JS kütüphaneleri ile zenginleştirmek ve geliştirmek. 

6. Genel düzenleme (01.02.16) 
HTML olarak geliştirilmiş temayı genel olarak gözden geçirip değerlendirmek. 

7. WP entegre etme (05.02.16) 
HTML olarak geliştirilmiş temayı wordpress yazılımına uygun hale getirip entegre etme 
işlemlerini gerçekleştirmek. 

8. JS Geliştirme  (10.02.16) 
Eklenen yada geliştirilen js uygulamalarını özelleştirmek ve geliştirmek 

9. CSS Geliştirme (15.02.16) 
Eklenen yada geliştirilen css kütüphanelerini ve kodlarını özelleştirmek ve geliştirmek 
 

GELİŞTİRME 
 
Tüm html etiketlerini HTML5 standartlarına çeviricez. Php dosyalarında ve kodlarında 
bulunan yada php tarafından oluşturulan html etiketlerini HTML5 standartlarına uygun hale 
getiricez. 

1. İçerik geliştirme (20.02.16) 



Sayfa şablonlarına özel içerikler oluşturup geliştiricez. Ayrıca default sistem sayfaları için 
tasarımları kurgulayacağız. 

2. WP Base template seçimi (21.02.16) 
http://urltr.net/ErD7T 
yukarıdaki url adresinde bulunan tema gibi işlevlevsel bir tema seçerek süreci 
hızlandırmak için base (temel) tema üzerinden entegrasyon ve geliştirme işlemlerine 
başlayacağız.  

3. WP Entegrasyonu (23.02.16) 
Base wordpress tema içerisine html/css/js entegrasyonunu sağlayıp stabil çalıştığını 
doğrulayacağız. 

4. WP Framework seçimi (24.02.16) 
Redux, options, Runway gibi Wordpress theme framework olarak kullanılabilecek araçlar ile  
(theme development options framework) tema framework entegrasyonunu yapacağız. 

5. WP Framework üzerinde geliştirme (26.02.16) 
Theme framework (tema geliştirme çatısı) üzerinde theme options (tema ayar seçenekleri) 
oluşturup farklı js ve css seçeneklerini görsel bir arayüz ile site yöneticilerinin kullanımına 
sunmak için tema geliştirme çalışmalarına başlayacağız. 

6. WP Eklenti entegrasyonu (27.02.16) 
Eklentilerin temaya entegrasyonu sonrasında yüklenen Temayı etkinleştirdiğimizde yeni bir 
menü olarak karşımıza çıkan temaya bağlı plugin (modül/eklenti) kurmamızı ve aktif 
etmemizi sağlayan yapıyı entegre edeceğiz. Gereken eklentileri belirleyip tema projesine 
ekleyeceğiz. Eklentiler ile oluşan ön-uç sayfalardaki alanları ayrıca css ve js ile 
biçimlendireceğiz. 

7. WP Eklenti uyumluluğu (27.02.16) 
Tema projesine bağlı olarak Kullanılan ve kullanıcıların kullanabileceği popüler eklentiler ile 
uyumluluk testi. 

8. CMS Framework altyapı hazırlıkları (29.02.16) 
Aynı tema stillerini, css/js kütüphane ve seçeneklerini, theme options (tema ayar 
seçenekleri) panelini ve diğer gereklilikleri diğer cms sistemlerine uygun şekilde geliştirme 
çalışmalarının başlangıç aşamasına kadar ilerleyerek mevcut sistemi multi(cross) platform 
çalışmalarına başlayacağız.  

9. Cross CMS Framework uyumluluğunu optimize etme (01.03.16) 
CMS yapıları arasında ki fark eğer ki aynı temayı oluşturmamıza engel oluyorsa aradaki 
farkları uluslararası yeni teknoloji (oop, mvc vb) kod standartlarınca tekrar düzenlenmesi ve 
geliştirilmesi sağlanacaktır. 

10. İçerik geliştirme (05.03.16) 
Kod ve script tarafındaki Yenileme işlemlerinden etkilenen içeriklerin tekrar geliştirilip 
optimize edilmesi sağlanacaktır. 
 

DEFAULT SİSTEM SAYFALARINI GELİŞTİRME 
Aşağıdaki sayfaların geliştirilmesi ve stillerinin özelleştirilmesi. (10.03.16) 

1. Category.php 
2. Comment.php 
3. Tag.php 
4. 404.php 
5. Header.php 

http://urltr.net/ErD7T


6. Single.php 
7. Page.php 

 

EXTRA SAYFA ŞABLONLARINI OLUŞTURMA 
Tema dizinine {page.php} dosyasından türetilerek sayfa şablonlarının oluşturulması ve 
geliştirilmesi. (12.03.16) 

1. Home 
2. Fullwitdh 
3. Contact 
4. Gallery 
5. Blog 

 

İÇERİK TÜRLERİ 
Default içerik türlerine ek olarak içerik türlerinin oluşturulması ve tasarım şablonlarının 
geliştirilmesi. (15.03.16) 

1. POST (yazı) 
2. PAGE (sayfa) 
3. GALLERY 
4. PORTFOLIO 
5. PROJECT 
6. STAFF, MEMBER, TEAM 
7. PARTNER 
8. POST GRID 
9. CLIENTS 
10. SLIDER 
11. PHP İÇİNDE BASE HTML GELİŞTİRME 
12. HEADER SEÇENEKLERİ 
13. ASIDE (sidebar) SEÇENEKLERİ 
14. FOOTER SEÇENEKLERİ 
15. MENÜ SEÇENEKLERİ 

 

 

JS / CSS 
 
CSS (biçimlendirme) JS (ön uç script yazılım) kütüphanelerinin sayfalar içerisinde 
kullanılarak oluşturulması ve geliştirilmesi. (18.03.16) 

1. Sayfalara özel javascript elementlerini belirleme 
2. Site geneli javascript kütüphanelerini eklemek 
3. Javascript (genel) özelleştirmek  
4. Sayfalara özel css dosyaları ekleme 



5. Sayfalara özel css dosyalarını düzenleme 
6. İnterface css dosyası ekleme 
7. İnterface css dosyasını zenginleştirme 
8. MALİYET OLUŞTURAN ELEMENTLER 
9. MEGA MENÜ EKLENTİSİ 95 DOLAR (Premium) 
10. MASTER SLIDER EKLENTİSİ 100 DOLAR (Premium) 

 

 

TEST AŞAMASI (21.03.16) 
 

1. HTML kaynağında W3C hataları var mı ? 
2. Kod yapısı Envato kurallarına uygun mu ? 
3. Kullanılabilirlik testleri 
4. Hata testleri 
5. Güvenlik testleri 
6. Performans testleri 
7. Seo uyum testleri 
8. UFI Testleri 
9. Farklılık (özgünlük) testleri 
10. Farklı insanların eleştrileri görüş ve önerileri 
11. İçerik geliştirme 

 

 

SATIŞ(01.04.16) 
 

1. ENVATO 
 

 

İNOVASYON (01.05.16) 
 

2. Yorum ve Şikayet analizi 
3. Adwords reklamları 
4. Sürekli gelişim 



5. Rakip analizi 
6. Teknolojik takip ve gelişim 
7. Süreklilik kazandırma 
8. Yeni tema projelendirme 
9. Yeni eklenti projelendirme 

 

 

GENİŞLEME (01.07.16) 
 

1. Market oluşturma AR-GE 
2. Hizmet gruplarını belirleme 
3. Altyapıyı belirleme (host, yazılım dili, vb) 
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