Safir Tema – Wordpress Mercan Teması
Tema Kurulumunda Dikkat Edilecek Noktalar
Mercan temanızı normal bir Wordpress temasını kurar gibi kurabilirsiniz. Özel olarak ekstra bir ayarı yoktur.

Tema Kurulumundan Sonra
Temanızı kurduktan sonra ayarlamanız gereken bazı özellikler bulunmaktadır. Bunları şu şekilde
sıralayabiliriz.
Menü Ayarları: Temanız 3 adet özel menü desteğine sahiptir. Bunlar; en üst menü, ana menü ve alt menü
olarak sıralanır. Bu menüleri düzenlemek için Wordpress admin panelinde Görünüm menüsü altında bulunan
Menüler seçeneğini seçin. Bunun ardından 3 adet menü oluşturarak, bunları herbir menü ile ilişkilendirin.

Logo Ayarları: Wordpress admin panelinde bulunan Safir Panel menüsü altında logonuzu yükleyebilirsiniz.
Gözat’a tıklayıp resmi yükledikten sonra “Yazıya Dahil Et” butonuna tıklamanız gerekir. Logo dosyanızın
250x60px boyutunda olmasına dikkat ediniz.

Bileşen Ayarları: Temanız bileşen destekli bir Sidebar’a sahiptir. Bileşenlerinizi admin panelindeki Görünüm
menüsü altıdna bulunan Bileşenler seçeneğinden ayarlayabilirsiniz. Mercan Teması iki adet özel bileşene
sahiptir:
Gelişmiş Yazılar Bileşeni:
Sitenizde yer alan yazıları
•
•
•
•

Son eklenene göre
En çok bakılana göre
En çok yorumlanana göre
Rastgele

gösterebilirsiniz. Gösterilecek yazı sayısını ve kategorisini de buradan
seçebilirsiniz.

Avatarlı Son Yorumlar Bileşeni
Yapılan yorumları kullanıcı avatarı ile birlikte gösterebileceğiniz bir
bileşendir. Yorum sayısını buradan seçebilirsiniz.

Yazı Ekleme: Sitenize yeni yazılar eklerken dikkat etmeniz gereken yazıya ait öne çıkan görsel resminin
boyutudur. Bu resmin en az 590x260px boyutunda olmasına dikkat ediniz. Öne çıkan görseli ekledikten sonra
diğer resimler otomatik olarak ayarlanacaktır.
Önemli Not: Daha önce eklenen yazılardaki öne çıkan görsellerin çözünürlüğü düşükse, tema otomatik olarak
resmi ölçeklendirecektir. Kötü bir görüntüyle karşılaşırsanız, önce çıkan görseli yeniden yükleyebilirsiniz.
Diğer Ayarlar: Safir Panel menüsü altından aşağıdaki seçenekleri de ayarlayabilirsiniz:
Temel Ayarlar:
•
•
•
•

Sitenin genel rengi: Temanız mavi, kırmızı, yeşil, mor ve nar çiçeği olmak üzere 5 ren seçeneğine
sahiptir.
Manşet Ayarları: Manşet kategorisini, yazı sayısını ve manşetin nerede gösterileceğini buradan
ayarlayabilirsiniz.
Anasayfa kategorileri: Manşetin altında bulunan kategorilerin hangileri olacağını ve kaçar adet yazı
gösterileceğini buradan ayarlayabilirsiniz.
Footer Yazısı: Footer menüsü altında bulunan alanda göstermek istediğiniz yazıyı buradan
değiştirebilirsiniz. HTML kodları da kullanabilirsiniz (link vermek gibi).

Tekil Sayfa Ayarları:
•

Özel Alan Kullanımı: Tekil sayfalarda bulunan Kaç kişilik, Hazırlama süresi gibi alanların gösterilip
gösterilmeyeceğini buradan ayarlayabilirsiniz. Bu alanları eklemek için yazı ekleme sayfasında Özel
Alan kısmına istediğiniz bilgiyi girebilirsiniz:

•
•
•

Yazı meta bilgileri: Yazı ile ilgili göstermek istediğiniz meta özelliklerini buradan işaretleyebilirsiniz.
Sosyal Paylaşım İkonları: İstediğinizi buradan seçebilirsiniz.
Facebook Beğen Butonu: Yazıların sonunda Facebook Beğen butonu göstermek istiyorsanız Evet’i
seçebilirsiniz. Kendi eklentiniz varsa Hayır’ı seçin.
İlgili Yazılar Sayısı: Yazı sonunda yer alan ilgili yazılar etiket sistemi kullanılarak çekilmektedir. Örneğin
herhangi bir yazının etiketlerinde x geçiyorsa, etiketinde x geçen diğer yazılar burada listelenir. Bu
kısımdan yazı sayısını seçebilirsiniz. Hiç göstermek istemiyorsanız 0’ı seçin.

•

Reklam Ayarları
•

Reklam kodlarınızı uygun biçimde bu alanlara yapıştırın. Yazı içi reklamları kullanabilmek için yazınızda
[reklam1] şeklinde kısa kod kullanmanız gerekir. Bu kodu eklediğiniz yerde reklam 1 alanındaki
reklamınız yazıya yerleşir. Böylece yazı içinde istediğiniz yere reklam ekleyebilirsiniz.

Script Ayarları:
•

Sitenize dahil etmek istediğiniz ekstra Javascript ve CSS kodlarınızı buraya yazabilirsiniz.

Sosyal Medya:
•

Sağ üst köşedeki ikonlar için adreslerinizi buraya yazınız. Boş bıraktıklarınızın ikonları
gözükmeyecektir.

Teknik Destek ve İletişim:
destek@safirtema.com
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safirtema@gmail.com

