(Yardım v1.0)
Öncelikle bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu klavuzda aşağıdaki konulara açıklık getirilmiştir.
1. Tema kurulumunda dikkat edilecek noktalar
2. Tema kurulumundan sonra yapılması gerekenler
a. Tema ayarlarının yapılması
b. WP User Avatar eklentisinin kurulması
3. Özel tema bileşenlerini ayarlama
4. Yeni içerik ekleme
5. Sıkça sorulan sorular

1. Tema Kurulumunda Dikkat Edilecek Noktalar
Havadis Wordpress temanızı normal bir Wordpress temasını kurar gibi kurabilirsiniz. Kurulumda özel olarak
ekstra bir ayarı yoktur. Fakat temayı kurabilmek için sunucunuzda ioncube yüklü olmalı ve encrypt_decrypt
fonksiyonları etkin olmalıdır. Eğer bu şekilde değilse sunucunuzla iletişime geçip, bu ayarları kolayca
yaptırabilirsiniz.

2. Tema Kurulumundan Sonra Yapılması Gerekenler
2.a. Tema Ayarlarının Yapılması
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.

Favicon Ayarı: Sitenizdeki faviconu değiştirmek istiyorsanız kendi favicon.ico dosyanızı tema klasöründe
bulunan images klasörüne atınız. Yaptığınız değişiklik web tarayıcılarına hemen yansımayabilir.
.htaccess Ayarı: Size gönderilen .htaccess dosyasını site klasöründe ana dizine atınız. Bu işlem sayeseinde
site hızı ve seo puanı artacaktır. Bu işlemden sonra Kalıcı Bağlantı Ayarınızı güncellemeniz gerekmektedir.

2.b WP User Avatar Eklentisi:
Köşe yazarlarına ait resimleri ekleyebilmek için Gravatar sistemi yerine bu eklentiyi kullanabilirsiniz. Bu
sayede yazara ait resmi kendiniz yazar düzenleme sayfasından upload edebileceksiniz. Eğer sitenizde köşe
yazarları sistemini kullanmayacaksanız eklentiyi kurmanıza gerek yok. Eklentiyi size gönderilen klasörde
bulabilirsiniz veya Eklentiler->Yeni Ekle bölümüne “WP User Avatar” yazarak eklentiyi kurabilirsiniz.

3. Özel Tema Bileşenlerini Ayarlama
Temanızda anasayfa ve sidebar bölümlerine bileşen ekleyebilirsiniz. Bileşenlerinizi admin panelindeki
Görünüm menüsü altında bulunan Bileşenler seçeneğinden ayarlayabilirsiniz. Havad Wordpress Teması 12
adet özel bileşene sahiptir:

Bu bileşenlerden Sidebar ve Anasayfaya eklenebilecekler parantez içerisinde belirtilmiştir. Lütfen
bileşenleri eklerken ona göre ekleyiniz.

4. Yeni İçerik Ekleme
Sitenize yeni yazı eklerken normalde yapmanız gerekenlere ek olarak şu hususları göz önünde bulundurunuz:
Yazı resmi: Yazılara resmi öne çıkan görsel olarak ekleyebilirsiniz. Öne çıkan görsel yerine özel alan
kullanıyorsanız, Safirpanelde site ayarları bölümünde bu özel alanı tanımlamalısınız.
Video: Yazılara videları embed kodu ile ekleyebilirsiniz. Embed genişliğini 648px olarak ayarlarsanız sayfaya
tam sığacaktır.

Foto Galeri: Foto galeriyi iki şekilde ekleyebilirsiniz. Birincisi wordpress galeri sistemi, ikincisi wordpress
sayfalama sistemi. Demoda her ikisinden de örnekler bulabilirsiniz.
Wordpress Galerisi ile Foto Galeri Oluşturma:
Herhangi bir kategorideki yazıya fotoğraf galerisi ekleyebilirsiniz. Bunun için sırasıyla aşağıdaki adımları
takip ediniz: (Not:İşlemler Wordpress’in 3.5 versiyonuna göre anlatılmıştır.)
1. Wordpress’in yazı ekleme sayfasında iken Ortam Ekle düğmesine tıklayınız.

2. Dosya Yükle linkine tıklayarak, fotogaleride kullanmak istediğiniz resimlerin tümünü birden
bilgisayarınızdan seçiniz.

3. Resimlerin hepsi yüklendikten sonra, aynı yerde solda bulunan Galeri Oluştur linkine tıklayınız. Bu
linke tıklayınca sağ altta beliren Yeni galeri oluştur düğmesine basınız.
4. Karşınıza gelen sayfanın sağ kısmında galeri ayarlarını göreceksiniz.

5. Burada önemli olan nokta, Bağlantı seçeneğidir. Burada iki şey seçebiliyorsunuz:

a. Ek Sayfası: Bunu seçerseniz galerideki resimler yeni bir sayfada açılacaktır. Bu sayfada ileri
geri gitme işlemlerini yapabileceksiniz. Demodaki galeri bu şekilde eklenmiştir.
b. Ortam Dosyası: Bunu seçerseniz galerideki resme tıklandığında direkt olarak resim dosyası
açılacaktır. Eğer lightbox tarzı bir eklenti kullanıyorsanız galerilerinizi bu şekilde
eklemelisiniz.
6. Sütunlar ve karışık sıra seçeneklerini de seçtikten sonra Galeri ekle düğmesine basarak işlemi
sonlandırınız.
Wordpress Sayfalama ile Foto Galeri Oluşturma
Normal yazı ekleme sayfasında resimleri büyük olarak ekleyip aralarına <!--nextpage--> ekleyiniz. Resim
yerine reklam kodu da koyabilirsiniz.

5. Sıkça Sorulan Sorular:
1) Sitede resimler neden görüntülenemiyor?

FTP’ye girerek tema klasöründe bulunan cache isimli klasör ve alt dosyalara yazma izni veriniz.

2) Sitemin hızı ve SEO puanı neden düşük?

Site hız ve SEO puanınız olması gerekenden düşükse, kullandığınız eklentiler skorları negatif etkiliyor
olabilir. 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

Safirtema’yı tercih ettiğiniz için teşekür ederiz. Yeni temalarda buluşmak dileğiyle...

