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Evan Britton ve ekibi 2012 yılında FamousBirthdays.com'un yeniden lansmanını 
yaptıklarında, akıllarında mobil web devrimi vardı. Mobil ortama erken geçiş yapmak, 
FamousBirthdays.com'un, sektörün büyük ama yavaş ilerleyen oyuncuları ile 
rekabette arayı açmasına fırsat tanıdı.

Önlerindeki ilk zorluk, mükemmel bir kullanıcı deneyimi vadeden hızlı, sorunsuz 
ve duyarlı bir mobil web sitesi oluşturmaktı. FamousBirthdays.com'un kurucusu 
Evan o günleri şöyle anlatıyor: "Küçük bir işletmeniz olduğunda, fark edilmek 
önemlidir. Yarışta geride kalmak istemiyorduk. Mobil sitemizi hızlı bir şekilde yayına 
sokmalıydık. Ayrıca, bazı büyük oyunculardan daha iyi bir şeyler sunma düşüncesi bizi 
cezbediyordu." 

"DWT olmadan bu kadar hızlı büyüyemezdik." 
— Evan Britton, Kurucu, FamousBirthdays.com

Evan ayrıca şunu belirtiyor: "Duyarlı Web Tasarımı'na (DWT) zaten sıcak bakıyorduk." 
Google'ın da teşviğiyle, FamousBirthdays.com "her şeyi DWT'ye taşımaya" karar verir.

Evan, DWT'nin diğer yöntemlere göre birçok avantajı olduğunu söylüyor. 
Ölçeklenebilir oluşu, geliştiricilerin hızla adapte olmasını sağlıyor. Birden fazla sitede 
değişiklik yapılmasını gerektirmeyen komple bir çözüm. DWT, FamousBirthdays.
com'un, tek ve merkezi bir bağlantı kullanmasına olanak tanıyor. Ekip, bunun özellikle, 
bağlantıları sosyal medya üzerinden paylaşılırken önemli olduğunu belirtiyor. Son 
olarak, DWT, çok ekranlı ortam gereksinimlerine uygun olarak, sitenizin kendisini farklı 
ekran boyutlarına sahip cihazlara uyarlamasına olanak tanıyor.

Tüm ekranlarda kalite güvencesi

DWT aslında tarayıcı genişliğini temel alıyor. Dolayısıyla, Evan ile ekibinin tüm 
ekranlarda garantili olarak mükemmel bir kullanıcı deneyimi sunmaları için, tasarım, 
içerik ve CSS kodlaması eşit öneme sahipti.

 
 
 
 
 

FamousBirthdays.com hakkında
• Santa Monica, California
• Ünlülerin doğum tarihlerini ve 

profillerini, popülerlik düzeyine göre 
sıralanmış olarak sunmaktadır

Hedefler
• Mobil cihazların sunduğu fırsatı 

değerlendirmek
• Hızlı ve duyarlı bir web sitesi 

oluşturmak
• Mükemmel bir kullanıcı deneyimi 

sunmak

Yaklaşım
• DWT'yi benimsemek
• Web sitesinin genel kod kalitesini 

artırmak için DWT'den yararlanmak
• Kullanıcı geri bildirimlerini teşvik etmek 

ve yanıtlamak

Sonuçlar
• Mobil strateji, iki yıl içinde, akıllı telefon 

kullanan ziyaretçilerin sayısında 20 kat 
artış sağladı

• Kullanıcı eğilimleri konusunda  
bilinçleri arttı

• Daha zengin bir kullanıcı deneyimi 
sunmaya başladılar

 

FamousBirthdays.com, Duyarlı Web Tasarımı 
sayesinde mobil cihazların sunduğu avantajdan 
yararlanıyor
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İlk etapta FamousBirthdays.com’un mevcut sitelerinin bir dizi tarayıcı genişliği 
ile uyumlu olmadığını keşfetmelerine rağmen, ekip bu durumu avantaja çevirdi. 
Kodlarındaki açıkları bulup kapatmaya zaman harcayarak, kullanıcı deneyimi 
konusunda muazzam iyileşme sağladılar ve rekabette öne geçmek için daha 
da büyük bir şans elde ettiler.

DWT'yi uygulamaları yaklaşık altı aylarını aldı. FamousBirthdays.com sonuçları 
gördükten sonra, harcanan zamanın buna değip değmediği konusunda ortada 
herhangi bir şüphe kalmamıştı. 

Şaşırtıcı sonuçlar
DWT'ye geçmeden önce Haziran 2012'de, FamousBirthdays.com'u ziyaret eden akıllı 
telefon kullanıcılarının sayısı 100.000'di. Uygulamanın ardından Haziran 2014'te, bu 
rakam iki milyona fırladı. Bu şaşırtıcı artışın nedeni, sitenin sunduğu mobil kullanıcı 
deneyiminin tartışılmaz kalitesi. 

Evan’ın da belirttiği gibi, “Önemli olan, mobil pazarda büyümenin yolunun tamamen 
daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmaktan geçtiğini anlamak.” Mobil ortamda site 
deneyiminin geliştirilmesiyle FamousBirthdays.com’un trafiği 20 kat artmakla 
kalmadı, aynı zamanda ekip “mobil alanda reklam gelirini artırma potansiyelinden” 
de yararlandı. Mobil pazar geliştikçe, zaman içinde FamousBirthdays.com’un 
BGBM’sinde de artış görüldü. 

FamousBirthdays.com'da işler yolunda
FamousBirthdays.com şu anda aralarında özel bir geliştirici, bir Kalite Güvencesi 
sorumlusu ve tüm içeriğin onaydan geçmesini sağlayan bir editörün bulunduğu  
12 çalışana sahip. 

Kullanıcı etkinliğini izlemeye ve geri bildirimleri yanıtlamaya büyük önem veriyorlar. 
"Şu anda sitemize organik aramalar yoluyla ayda dört milyondan fazla tekil ziyaretçi 
uğruyor, yani trafiğimiz bir hayli yoğun. Kullanıcıları geri bildirimde bulunmaya teşvik 
ediyoruz ve benim için işin en iyi yanı bu. Kullanıcıların isteklerine cevap alabilmeleri, 
siteyi başka kullanıcılar için de cazip kılıyor." 

Bugün DWT, FamousBirthdays.com'un yaptığı her şeyin ayrılmaz bir parçası. 
Evan, "DWT olmasaydı bu kadar hızlı büyüyemeyeceklerini" iddia ediyor.

Duyarlı Web Tasarımı hakkında
Duyarlı Web Tasarımı, yayıncıların, 
web sitelerinin sunuluş şeklini, sitenin 
görüntülendiği ekran veya cihazın 
özelliklerine göre dinamik olarak kontrol 
etmelerini sağlamaktadır. Daha fazla 
bilgi için, Google Developers sitesindeki 
Akıllı Telefonlar için Optimize Edilmiş 
Web Siteleri Oluşturma bölümünü 
inceleyin.
 
Daha fazla bilgi edinmek için: 
developers.google.com

"Önemli olan, mobil 
pazarda büyümenin 
yolunun tamamen daha 
iyi bir kullanıcı deneyimi 
sunmaktan geçtiğini 
anlamak… mobil ortam, 
reklam gelirini artırmak için 
muazzam bir potansiyele 
sahip." 
—  Evan Britton, Kurucu, 

FamousBirthdays.com 


