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TEMANIN ÖZELLİKLERİ 
- Wordpress 3.1.1 sürümü için hazırlanmıştır.  

- Basit kontrol paneli vardır. 

-  W3 standartlarına uygundur. IE6+, Firefox, Safari, Opera tarayıcılarında benzer ekranlar 

sunar.  

- 2 adet Yan Menü Bileşeni yer alır.  

- Yazıya özel resim ekleme özelliği vardır. 

- Wordpress Özel Menüleri desteklidir. 

 

SEO ÖZELLİKLERİ 

AmacSeo Teması, sitenizin hızlı açılması sağlaması ve gözünüzü yoracak birbirne yakın renklerin – 

görsellerin en az seviyede kullanılması sayesinde düşük dosya boyutlu olarak hazırlanmıştır. Seo 

açısından hızlı sayfa açılışı sitenize avantaj sağlayacaktır. 

Temiz kodlamaya özen gösterilmiştir. Arama motoru botlarının içeriğinizi doğru olarak 

indekslemesine yardımcı olacaktır. 

H (Paragraf) tipleri SEO’ya uygun olarak kullanılmıştır. Logo alanında h1 etiketi kullanılmış ve açıklama 

değeri (title=””) olarak hedef kelimelerinizden birini girmeniz için alan sağlanmıştır. Hiyerarşiye dikkat 

edilmiştir.  

 

BASİT KONTROL PANELİ 
Temanızın içerisinde yer alan ayarlar.php dosyası abonelik ve reklam ayarları kontrolü için yapılmıştır. 

// Abonelik Ayarları 

$twitter = 'amacdizayn'; // Kullanici adinizi yaziniz. 

$friendfeed = 'amacdizayn'; // Kullanici adinizi yaziniz. 

İlgili yerlere kendinize ait kullanıcı adlarını yazmanız yeterli olacaktır. 

// Reklam Ayarları 

$buyukreklam = ''; 

$kucukreklam1 = ''; 

$kucukreklam2 = ''; 

Temada 3 adet reklam alanı vardır. Bu alanlara reklam resmi ve bağlantı eklemek için Html olarak 

resim kodunu tırnaklar içerisine yazmanız yeterli olacaktır. Adsense kullanıyorsanız Adsense’in size 

sunduğu kodu kopyalamanız yeterlidir. 

Örnek resim kodu: <a href=”http://www.siteniz.com/”><img src=”resimyolu” title=”resim 

açıklaması”></a> 
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YAZI RESMİ EKLEME 
Yazı ekleme sayfasında Öne çıkarılmış görsel bölümünden resmini minimum 520x220 ebatlarında 

aşağıdaki şekilde yüklemelisiniz. Yazınıza otomatik olarak eklenecektir. 

 

Resim yüklendikten sonra aşağıdaki ekran önümüze gelecektir. Buradan Öne çıkarılmış görsel 

olarak kullan kısmına tıklamamız ve pencereyi kapatmamız yeterli olacaktır. 
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Yüklediğiniz resimlerden Öne çıkarılmış görsel olarak 2 adet resim üretilir.  

1- Yazı görseli 

 

2- Popüler Yazılar görseli 
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MENÜ EKLEME 
Temada 3 farklı konumda menü ekleme özelliği vardır. Sayfa menüsü, kategori menüsü ve önemli 

sayfalar bölümlerinden oluşmaktadır. Öncelikle Görünüm > Menüler bölümüne gelerek kendinize ait 

menülerinizi oluşturmanız gerekmektedir. Daha sonra hangi konumda gösterilmesini istiyorsanız ilgili 

seçimlere yaparak kaydedin. 

Resimde sol tarafta temanın içinde var olan menüler yer almaktadır. Sağ tarafta ise sizin 

oluşturduğunuz menüler yer alır. Sol menüdeki 2 seçenekten hangisinde sizin yaratmış olduğunuz 

menülerin görünmesini istiyorsanız seçmeniz yeterlidir. 

 

1 Sayfa menüsü ekleme 

 

 

2 Kategori menüsü ekleme 
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3 Önemli sayfalar menüsü (Tema alt kısmı ) 

 

BİLEŞEN KULLANIMI 
Tema 2 adet yan menü bileşeni içerir. 1.yan menü temanın sağ bölümünde, 2.yan menü ise temanın 

alt bölümünde hakkında bölümü için kullanılmaktadır.  

-Sağ yan menü için istediğiniz bileşeni sürükle bırak mantığı ile ilgili bölüme kaydedebilirsiniz.  

-2.yan menü temanın alt kısmında (footer) yer alan Hakkında kısmını eklemek için Görünüm > 

Bileşenler menüsüne girin.  Mevcut bileşenler içerisinde olan Metin bileşenini hakkında bölümüne 

sürükleyerek buradaki metin alanına sitenizle ilgili bilgiler girebilirsiniz. İsterseniz farklı bileşenler de 

kullanabilirsiniz. 

 

Bileşenler panelinizde yan menüde gözükmesini istediğiniz bileşenleri yine yukarıdaki gibi sürekle-

bırak tekniği ile basitçe ekleyebilirsiniz. 
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ÖNERİLEN EKLENTİLER 
Yüklü eklentiler: Wp-PageNavi 

Seo eklentisi olarak önem sıralamasına göre 3 eklenti öneriyoruz. Bunlardan 1 tanesini kullanmanız 

yeterlidir. 

1- Wpseo 

2- Wordpress Seo by Yoast  

3- All in One Seo Pack 

Site haritası için önerilerimiz: 

Google xml Sitemaps 

Dagon Design Sitemap Generator 

Resim site haritası için önerimiz: 

Google XML Sitemap for Images 

PageNavi eklentisini aktif ettikten sonra lütfen resimdeki gibi ayarlar sayfasına girerek gerekli 

düzenlemeyi yapmayı unutmayınız: Resimde önerilen ayarları kullanabilirsiniz. 

 


