Safir Tema – Yaren Wordpress Teması

(Yardım v1.1)

Tema Kurulumunda Dikkat Edilecek Noktalar
Yaren 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
200x80px boyutunda olmasına dikkat ediniz.

Bileşen Ayarları: Temanız bileşen destekli iki adet Sidebar’a sahiptir. Bileşenlerinizi admin panelindeki
Görünüm menüsü altında bulunan Bileşenler seçeneğinden ayarlayabilirsiniz. Yaren Teması dört 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.

Gelişmiş Son Yorumlar Bileşeni
Sitenizde yapılan son yorumları gösterebileceğiniz bir bileşendir.
Yorum sayısını buradan seçebilirsiniz.

Sosyal Medya Bileşeni:
Kullandığınız sosyal medya sitelerine ait linklerinizi paylaşabileceğiniz bir bileşendir.
Link eklemedikleriniz sayfada görünmeyecekti.

Burçlar Bileşeni:
Özel bir ayarı bulunmayan bu bileşen ile hurriyet.com.tr’den günlük burç
yorumlarını sayfanıza ekleyebilirsiniz.

Yazı Ekleme:
Sitenize yeni yazılar eklerken dikkat etmeniz gereken yazıya ait öne çıkan görsel resminin boyutudur. Eğer
resme ait yazı slider alanında görünecekse, bu resmin en az 610x350px boyutunda olmasına dikkat ediniz.
Slider alanında görünmeyecek yazılara ait resimlerde de çözünürlüğün en az 390x245px 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 yüksek boyutlu
olarak yeniden yükleyebilirsiniz. Ya da bunu otomatik olarak Auto Post Thumbnail eklentisi ile
halledebilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular:

1) Nasıl foto galeri oluştururum?
Öncelikle Safirpanel’de bulunan Foto Galeri Ayarlar’ından fotogaleri olarak kullanacağınız kategoriyi
seçiniz. Daha sonra yeni yazı ekle kısmından yazınızı ekleyerek kategorisini fotogaleri olarak belirlediğiniz
kategori olarak seçin. Yazının detay kısmına resimlerinizi yükleyin. Resim yüklerken boyutunun en az 705px
olmasına dikkat edin. Daha yüksek boyutlu resimler için resim yükleme penceresinde aşağıdaki ayarı
seçmeyi unutmayın:

Resimlerin arasına <!--nextpage--> kodunu ekleyerek sayfalama sisteminin çalışmasını sağlayın.
Not: Yeni güncellemede foto galeri ekleme kısmı için bu belgenin sonuna bakınız.

2) Yazılara ait resimler anasayfa ve diğer sayfalarda görünmüyor?
Yazılara resim eklemek için öne çıkan görsel özelliğini kullanmalısınız. Eğer daha önceki yazılarınıza ait
resimler bu şekilde eklenmemişse, Auto Post Thumbnail eklentisini kullanabilirsiniz.

3) Temayı kurdum, şimdi ne yapmalıyım?
Tema kurulumunun ardından iki tavsiyemiz bulunmaktadır:
• Size gönderilen dosyada yer alan Smush.it eklentisini kurunuz.
• Size gönderilen .htaccess dosyasını sunucunuza yükleyin. (Bu işlemden sonra Ayarlar->Kalıcı
Bağlantılar bölümündeki ayarınızı yeniden kaydetmeniz gerekir.)
Bu iki madde sitenizin hızına doğrudan etki edecektir.

4) İlk kurulumdan sonra tema dağınık görünüyor?
Wordpress’in varsayılan olarak eklediği arama bileşeninde başlık bulunmamaktadır. Sidebar’da bulunan
bileşenlere başlık vermeniz durumunda, dağınıklık ortadan kalkacaktır.

5) Sitemin hızı ve SEO puanı neden düşük?
3.maddedeki işilemleri yapmanıza rağmen site hız ve SEO puanınız olması gerekenden düşükse, muhtemel
sebepler ve çözümleri şunlardır:
•

Önceki içeriklerinize ait resimler yeniden boyutlandırılıyor ise bu durum skorlarınıza etki eder. Yeni
içeriklerinizde daha yüksek çözünürlükte resimler ekleyiniz. Ya da önceki resimlerinizi güncelleyiniz.

•

Kullandığınız eklentiler skorları negatif etkileyebilir. Lüzumsuz olan bütün eklentileri pasif hale
getirin.

----Not: Bu dökümanda bahsedilmeyen konular için öncelikle Safirpanel’deki ayarları kontrol ediniz. Yine de
tema ile ilgili halledemediğiniz bir sorun olursa aşağıdaki mail adreslerinden destek alabilirsiniz.
Teknik Destek ve İletişim:
destek@safirtema.com

satis@safirtema.com

safirtema@gmail.com

Yeni Güncellemede Foto Galeri Ekleme:
Son güncelleme ile gelen fotogaleri sistemi ile sadece foto galeri kategorisine değil diğer kategorilere de
fotoğraf galerileri ekleyebileceksiniz. Bu kısımda anlatılan şekilde yapmak yerine dilerseniz, önceki sistemi
de kullanabilirsiniz.
Foto Galeri Oluşturma Aşamaları
1. Wordpress’in yazı ekleme sayfasında iken Yükle/Ekle düğmesine tıklayınız.
2. Dosyaları Seç düğmesine tıklayarak, fotogaleride kullanmak istediğiniz resimlerin tümünü birden
seçiniz.
3. Resimlerin hepsi yüklendikten sonra, Tüm Değişiklikleri Kaydet düğmesine tıklayın.
4. Tıkladıktan sonra Galeri adında yeni bir sekmenin oluştuğunu göreceksiniz.
5. Bu sekmede yüklediğiniz resimleri ve altında galeri ayarlarını göreceksiniz:

6. Bu sayfada resimlerin sağında bulunan Göster linkine tıklayarak resimlerin ismini değiştirme gibi
işlemleri yapabilirsiniz. Yapmazsanız dosya adı neyse o kullanılacaktır.
7. Aşağıdaki Galeri Ayarları bölümünde ise galeri sütunları gibi ayarları değiştirebilirsiniz.
8. Bunları yaptıktan sonra sırasıyla Tüm Değişiklikleri Kaydet ve Galeri Ekle düğmelerine tıklayınız.
9. Böylece galeriyi eklemiş oldunuz.

