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Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar

GİRİŞ
WordPress kullanımı ve yönetimi en kolay içerik yönetim sistemlerinden
biridir. Bu ünitede WordPress’in yönetimi anlatılacaktır. WordPress’i yönetiminin
en avantajlı kısmı ise kod yazmak zorunda olmamamızdır.

BAŞLANGIÇ
Başlangıç menüsünde iki sekme bulunmaktadır. Bunlardan birincisi menü ile
aynı isme sahip olan “Başlangıç” sekmesidir. İkinci sekme ise “Güncellemeler”
sekmesidir. Bu sekmelerin açıklamaları aşağıda verilmiştir.

Şekil 11.1. Başlangıç menüsü

Başlangıç
Başlangıç sayfası, WordPress’e giriş yaptıktan sonra karşımıza ilk sayfadır.
Bu sayfada hem bazı kısa yollar hem de sistemimize kayıtlı sayfa, yazı ve yorum
sayısı gibi bazı özet bilgiler bulunmaktadır. Başlangıç sekmesinin ekran görüntüsü
aşağıda bulunmaktadır.
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Şekil 11.2. Başlangıç sekmesi
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1. Bu çerçevede yazı yazmak için bileşenleri veya menü yönetmek için kısa
yollar bulunmaktadır.
2. Bu çerçevede ise sistemimizde kayıtlı yazı, sayfa ve yorum sayısı gibi
istatiksel bilgiler bulunmaktadır. Bu çerçeve aynı zamanda sayfa, makale
veya yorumlara ulaşmak için kısa yol olarak da kullanılabilir.
3. Bu çerçeve taslak oluşturup kaydetmek için kullanılır.
4. Bu çerçevede sistemimize yapılan son aktiviteler (en son eklenen makale
veya en son yapılan yorum gibi) listelenmektedir.
5. Bu çerçevede ise WordPress tarafından eklenen en son haberler
bulunmaktadır.

Güncellemeler
Bu sekmede sistemimizin veya sistemimizde yüklü olan eklenti ve tema gibi
bazı bileşenlerin güncellemeleri yapılabilir.
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Şekil 11.3. Güncellemeler sekmesi

1. Sistemimizde en son WordPress sürümü yüklü değilse buradan sistemimizi
güncelleyebiliriz. Ancak sistemimizi güncelleme esnasında çıkacak
problemlere karşı sistemimizin bir yedeğinin alınması faydalı olacaktır.
2. Buradan sistemimize yüklü eklentileri güncelleyebiliriz. Burada
sistemimizdeki yüklü güncellemeler değil yüklü olan ve güncellenmesi
gereken eklentiler listelenmektedir.
3. Buradan sitemimize yüklü ve güncellemesi gereken temaları
güncelleyebiliriz.
4. Buradan sitemimize yüklü ve güncellemesi gereken çevirileri
güncelleyebiliriz.
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YAZILAR
Bu menü sayesinde sistemimizdeki yazı, kategori, etiket ekleyebilir, silebilir
veya düzenleyebiliriz. WordPress’teki yazıları makale olarak düşünebiliriz. Yazılar
sayfanın bütününü kaplamazlar.

Şekil 11.4. Yazılar menüsü

Tüm Yazılar
Bu sekmede sistemde yüklü olan yazıların listesi bulunmaktadır ve bu
listede yazılar hakkında özet bilgiler (yayınlanan makale sayısı gibi) bulunmaktadır.
Bu listeden seçilen yazıları silebilir, düzenleyebilir yayınlayabilir veya yayından
kaldırabiliriz.

Şekil 11.5. Tüm yazılar sekmesi

Yeni bir yazı eklemek için WordPress’te iki yöntem vardır. Bunlardan biri
yazı listesinde bulunan “Yeni Ekle” butonu ikincisi ise “Yazılar” menüsünde
bulunan “Yeni Ekle” butonudur.

Şekil 11.6. Yeni yazı ekleme
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Kategoriler
Sitemizde kayıtlı olan yazılarımızın konuları çok çeşitli ise kullanıcıların daha
kolay erişimi için bu yazıları gruplara ayırmamız gerekebilir. Bu gruplama işlemini
WordPress’te kategoriler sayesinde yapılır. Kategorilere erişmek için “Yazılar” >
”Kategoriler” yolu takip edilir.

Şekil 11.7. Kategoriler Sekmesi

Kategoriler sekmesinde kategori ekleyebilir, silebilir, düzenleyebilir veya
sistemde kayıtlı olan kategorileri listeleyebiliriz. Kategorileri eklemek için gerekli
bilgiler fazla olmadığı için kategorileri listelenme ve yeni kategori ekleme işlemi
aynı sayfada yapılabilir.

Şekil 11.8. Kategoriler ekranı

Kategoriler sayfasında sol tarafta yeni kategori ekleyebiliriz. Sağ tarafta ise
kayıtlı eklentileri düzenleyebilir veya silebiliriz. Kategori eklemek için gerekli
bilgilerin açıklamaları aşağıda verilmiştir.
 İsim: Kategori listesinde gözükecek ad
 Kasa isim: Kategorinin kısa ismi
 Ebeveyn: Kategoriler hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Burada daha önceden
eklenen kategoriler listelenir. Eğer bir kategori seçersek ekleyeceğimiz
kategori bu kategorinin alt kategorisi olur.
 Açıklama: İstersek kategori hakkında kısa bir açıklama yazabiliriz.
Bir kategori silindiği zaman bu kategorinin alt kategorileri silinmez sadece
alt kategorileri ile arasındaki ilişki silinir, kategoriye eklenen yazılar da silinmez
sadece ”GENEL” kategorisi altına alınır. “GENEL” kategorisi WordPress tarafından
oluşturulmuştur ve silinemez.
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi
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WordPress’te bir yazının sadece bir kategorisi olmak zorunda değildir.
Yazılar birden fazla kategoride olabilir. Yazının kategorisini belirlemek için yazı
ekleme sayfasında “Kategoriler” penceresinden yazının kategorileri seçilir.
Buradan yeni kategori de eklenebilir. Aşağıdaki resimde yazı ekleme sayfasında
bulunan etiket penceresi görünmektedir.

Şekil 11.9. Kategori ekleme

Etiketler
Etiketleri anahtar kelimeler olarak değerlendirebiliriz. Etiketler genellikle
yazıların ana konusunu arama motorları veya kullanıcılar daha kolay anlaması için
kullanılır. Sistemimizde yüklü etiketleri yönetmek için “Yazılar”->”Etiketler” yolu
takip edilir.

Şekil 11.10. Etiketler sekmesi

Etiketleri eklemek için de kategorilerde olduğu gibi çok fazla alan olmadığı
için etiket listesi ve etiket ekleme aynı sayfada bulunmaktadır. Yeni bir etiket
eklemek için aşağıdaki resimde sol tarafta bulunan form doldurularak “Yeni etiket
ekle” butonuna tıklanır. Solda bulunan formda “İsim” alanına değer girilmesi
zorunludur. “Kısa isim” veya “Açıklama” alanlarına değer girilmesi zorunlu değildir.
Sağ tarafta ise sistemde ekli bulunan etiketler listelenmektedir. Bu listeden
etiketleri düzenleyebilir veya silebiliriz. Bir etiketin silinmesi durumunda
yazılarımız üzerinde herhangi bir etki oluşturmaz.
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Şekil 11.11. Etiketler ekranı

Bir yazıya etiket eklemek için bu etiketin kayıtlı olması zorunlu değildir. Yazı
ekleme sayfasında da yeni etiket oluşturulabilir. Aşağıdaki resimde yazı ekleme
sayfasında etiket penceresinin resmi vardır.

Şekil 11.12. Etiket ekleme

ORTAM
Bu menü sistemimizde yüklü resim video gibi medyaları yüklemek veya bu
medyaları silmek için kullanılır. Aslında ortam menüsü sayesinde WordPress’in
yüklü olduğu dizin içerisinde bulunan “wp-content/uploads/” yolundaki klasörün
dosyaları yönetilir.

Şekil 11.13. Ortam menüsü

“Kütüphane” sekmesi sayesinde sistemimizde yüklü olan bütün medya
dosyalarına erişebilir, bu dosyaları silebiliriz. Bu sekmeye erişmek için “Ortam”->
“Kütüphane” yolu izlenir. “Yeni Ekle” sekmesi sayesinde ise WordPress’e yeni
medyalar yükleyebiliriz.
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Şekil 11.14. Yeni ortam yükleme

Sistemimize yeni medya eklemek için yukarıdaki resimde gözüken “Dosya
seçin” butonuna tıklayarak veya bilgisayarımızdaki dosyayı sürükleyerek “Yeni
Ekle” sayfasının üzerine bırakılır.
Ancak sisteme yeni medya eklemek için tek yöntem bu değildir. Yazılara
veya sayfalara kısa yoldan yeni medya eklemek için yazı veya sayfa metninin
yazıldığı kısmın üst kısmında bulunan “Ortam Ekle” butonuna tıklanır.

Şekil 11.15. Yeni ortam yükleme-2

YORUMLAR
Sayfalarımıza yapılan yorumları onaylamak, cevaplamak, düzenlemek veya
silmek için bu menü kullanılır. Sayfalarımıza yapılan yorumlar onaylanmadıkça
hiçbir zaman gözükmezler.

Şekil 11.16. Yorumlar
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Yapılan yorumları yönetmek için gerekli menünün gözükmesi için fare
imlecinin yorumun üzerinde olması gerekir.

Şekil 11.17. Yorumlar menüsü

Yorumlar menüsünün yanında yuvarlak içerisinde bir sayı yazması o kadar
sayıda sitemizde henüz onaylanmamış yorum bulunması demek. Örneğin
yukarıdaki resimde sitemizde onaylanmamış “1” yorum gözükmektedir.

SAYFALAR
Bu menü sayesinde sitemize sayfa eklenebilir veya eklenen sayfaların
yönetimi yapılabilir. Sayfalar, yazılara benzerler ancak yazılar ekranın belirli bir
kısmında gösterilirken sayfalar ekranın odak noktasıdırlar.

Şekil 11.18. Sayfalar menüsü

“Tüm sayfalar” sekmesinde sistemimizde yüklü olan yayınlanmış veya
yayınlanmamış bütün sayfalar listelenir ve bu listeden istenilen sayfa silinebilir,
düzenlenebilir, yayınlanabilir veya yayından kaldırılabilir.

Şekil 11.19. Tüm sayfalar ekranı

Yeni bir sayfa eklemek için birden çok yöntem bulunmaktadır. Bunlardan
biri “Sayfalar”->”Yeni Ekle” yolu takip etmek, bir diğeri ise yukarıdaki resimde
gözüken “Tüm Sayfalar” sekmesinde “Yeni Ekle” butonuna tıklamaktır.
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GÖRÜNÜM
Bu menü sitemizin görselini düzenlemek için kullanılır. Bu menü sayesinde
yeni tema yükleyebilir, düzenleyebilir, sitenin menüleri ve bileşenleri yönetilebilir.

Şekil 11.20. Görünüm menüsü

Temalar Sekmesi
Bu sekme yeni tema eklemek için veya yüklü temalar arasından birini
etkinleştirmek için yani temayı değiştirmek için kullanılır. Aynı zamanda bu
sekmede sistemimize yeni tema ekleyebiliriz.

Özelleştir Sekmesi
Bu sekme sayesinde aktif olan temamızın görsel ayarları (site başlığı, site
renkleri, sitenin üst görseli gibi) düzenlenebilir. Bu kısımda bulunan ayarlar yüklü
olan temaya göre değişiklik gösterir.

Bileşenler Sekmesi
Bu sekme sayesinde ise sistemde yüklü bileşenlerin (kategoriler, sayfalar,
takvim gibi ) sitenin neresinde gösterileceği ayarı yapılır. Bu kısımda bulunan
ayarlar da yüklü olan temaya göre değişiklik gösterir.

Menüler Sekmesi
Sitemize menü eklemek veya yüklü menüleri yönetmek için bu sekme
kullanılır.

Üst Kısım Sekmesi
Sitemizin üst kısmını yani header kısmını yönetmek için bu sekme kullanılır.

Arkaplan Sekmesi
Bu sekme sayesinde sitemiz arka plana resim eklenebilir veya arka planın
rengini düzenlenebilir.
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi

10

Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar

Düzenleyici Sekmesi
Bu sekme sitemize yüklü olan temanın kodlarını görebilir ve bu kodları
özelleştirebiliriz.

EKLENTİLER
Eklentiler belirli bir amaç için özel olarak yazılmış küçük programlardır. Bu
programları kullanarak WordPress’e ek özellikler kazandırabiliriz. Örneğin
kullanıcıların bizle iletişime geçmesi için bir form oluşturabiliriz. WordPress’te
eklentilerin yönetiminde modül, bileşen ve ek uyum gibi bir ayrım yoktur. Bu
menü sayesinde sistemimize yeni eklenti yükleyebilir veya yüklü eklentileri
etkinleştirip, etkisizleştirebiliriz, düzenleyebilir veya silebiliriz.

Şekil 11.21. Eklentiler menüsü

Eklentiler menüsünün sağ tarafında yuvarlak içerisinde bir sayı yazıyorsa, bu
o sayı kadar eklentimizin güncellenmesi gerektiği anlamına gelmektedir.
Yukarıdaki resme göre sistemimizde güncellenmesi gereken “1” bir tane eklenti
var. Eklentilerin güncel tutulması önemlidir çünkü bu eklentilerin her
güncellemesinde ya eklentiye ek özellikler gelir veya eklentide bulunan yazılımsal
açıklar giderilebilir.

Yüklü Eklentiler Sekmesi
Bu sekmede yüklü olan eklentiler listelenir. Bu eklentileri etkinleştirme,
etkisizleştirme, düzenleme veya silme işlemi yapılır.

Yeni Ekle Sekmesi
Yeni eklenti yüklemek için bu sekme kullanılır. Eklenti yükleme işlemi bu
sayfada arama yapılarak veya bilgisayarımızda bulunan “.zip” uzantılı bir dosya
sayesinde yapılabilir.

Editör Sekmesi
Sistemde yüklü olan eklentilerin kaynak kodlarını gözden geçirmek ve
düzenlemek için bu sekme kullanılır.

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi
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KULLANICILAR
Sistemimize yeni kullanıcı eklemek veya bu kullanıcıları düzenlemek,
yetkilendirmek, silmek veya kendi profilinizi görüntülemek için bu menü kullanılır.

Şekil 11.22. Kullanıcılar menüsü

Tüm Kullanıcılar
Bu sekmede sistemimizde yüklü olan bütün kullanıcılar listelenir ve
kullanıcıları düzenleme ve silme işlemi bu sekmede yapılır. WordPress kurulduğu
zaman oluşturulan “admin” kullanıcısı silinemez.

Şekil 11.23. Tüm kullanıcılar ekranı

WordPress’te bir kullanıcı silinmek istendiğinde kullanıcının sisteme eklediği
içeriğin ne yapılacağı sorulur. Burada iki seçenek bulunmaktadır ya kullanıcıya ait
içerikler silinir ya da sistemde kayıtlı başka bir kullanıcıya devredilebilir.

Yeni Ekle
Yeni kullanıcı eklemek için bu sekme kullanılır. Yeni bir kullanıcı eklemek için
kullanıcı adı, geçerli bir e-posta, bir parola ve rol zorunludur. Kullanıcı eklerken
rolünün uygun seçilmesi önemlidir. WordPress’te varsayılan olarak “Abone”,
“İçerik Sağlayıcı”, “Yazar”, “Editör”, “Yönetici” beş tane rol vardır. WordPress bu
rollerin çoğaltılmasına veya değiştirilmesine izin vermemektedir ancak bu roller
eklenti yükleyerek çoğaltılabilirler. Ancak bu işlem tavsiye edilmez. WordPress’te
varsayılan rollerin açıklamaları aşağıda verilmiştir.

Yönetici
Sistemde bulunan bütün yazıları, sayfaları ve kullanıcıları silebilir,
düzenleyebilir veya yenisini ekleyebilir. Aynı zamanda eklenti ve temalar üzerinde
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi
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de tam yetkiye sahiptir. Eklenti ve tema gibi php kodları olan elementlerin php
kodlarını değiştirebilir. Kısacası sistemin bütün parçalarından sorumlu kullanıcıdır.

Editör
Sistemde bulunan yazılardan sorumludur. Sistemde yüklü olan yazıların
içeriğini, başlığı veya kategorisini değiştirebilir veya “İçerik Sağlayıcı” tarafından
yazılan yazıları onaylayabilir.

Yazar
Editör rolüne benzer özelliklere sahiptir ancak yazarlar sadece kendi
yazdıkları yazılar üzerinde değişiklikler yapabilir veya yeni yazılar yazabilirler. Yazar
rolündeki kullanıcıların kendi yazılarının yayınlanması veya yayından kaldırılması
için “Editör”’ün izni olmasına gerek yoktur.

İçerik Sağlayıcı
Yazar rolüne benzer özellikler sahiptir. İçerik sağlayıcıları kendi yazıları
üzerinde değişiklik yapabilir ve yeni yazı ekleyebilirler. Ancak içerik sağlayıcılar
tarafından yazılan yazıları “Editör” veya “Yönetici” rolüne sahip biri yayınlayabilir.

Abone
Abone rolüne sahip kullanıcılar yazı yazma veya yayınlama yetkisine sahip
değillerdir. Bu tür kullanıcılar ancak yazılan yazılara yorum yazabilir.

Profiliniz
Bu sekmede giriş yapan kullanıcının bilgileri yer almaktadır. Kullanıcılar
isterse buradan kullanıcı adı haricinde ad, soyad, e-posta ve şifre gibi bilgileri
düzenleyebilirler. Bu sekmede kullanıcılar sadece kendi bilgilerini
güncelleyebilirler

ARAÇLAR
Bu menüde sayesinde sitemizdeki yazılar veya sayfalar gibi bilgileri içeriye
alınabilir veya dışarıya aktarılabilir. İçeri aktarılacak dosya “.xml” uzantılı olmak
zorundadır. Bu menü genellikle WordPress’te bulunan bilgileri başka bir
WordPress’e eklemek için kullanılır. Aynı zamanda çok fazla yazı veya sayfa
sistemimize aktarmak istiyorsak bu yöntemi kullanabiliriz ancak dosyanın içeriği
WordPress’te dışarı aktarılan dosya içeriği gibi olmasına dikkat etmeliyiz.

Şekil 11.24. Araçlar menüsü
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AYARLAR
Bu menüde sistemimizin bütün ayarlamalarını yapabiliriz. Ayarlar menüsü
“Genel”, “Yazma”, “Okuma”, “Tartışma”, “Ortam”, “Kalıcı Bağlantılar” olmak üzere
altı sekme bulunmaktadır. Bu sekmelerin açıklamaları aşağıda verilmiştir.

Şekil 11.25. Ayarlar menüsü

Genel Sekmesi
Bu sekmede site başlığını, üyelik yapılıp yapılamayacağı veya sitenin
zaman dilimi gibi genel ayarlar yapılabilir.

Yazma Sekmesi
Bu sekmede e-posta POP3 ayarı veya biçimsel ayarlar bulunmaktadır.

Okuma Sekmesi
Bu sekmede gösterilecek en fazla blog adedi veya sistemimizin arama
motorları tarafından taranıp taranmayacağı gibi ayarlar bulunmaktadır.

Tartışma Sekmesi
Bu sekmede kimlere yorum yapabileceği, kaç tane yorum gözükeceği veya
hangi durumlarda WordPress tarafından mail atılacağı gibi ayarlar bulunmaktadır.

Ortam Sekmesi
WordPress ortam kütüphanesine eklenen görselleri sitenin daha hızlı
olması için belirli oranlarda küçültür. Bu küçültme oranlarının ayarları bu
sekmeden yapılabilir.

Kalıcı Bağlantılar Sekmesi

Ödev

Bu sekmede sitemizdeki sayfaların url adreslerinin gözükme şekilleri yer
almaktadır.

•WordPress menüsünde bulunan her öğe için kısa bir açıklama
yazarak ne işe yaradığını yazınız.Ödevizi ünite başlığı altında yer
alan "ödev" bölümüne yükleyebilirsiniz.

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi
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•Başlangıç sekmesinde WordPress’e giriş yaptıktan sonra karşımıza
çıkan ilk sayfadır. Bu sayfada hem bazı kısa yollar hem de
sistemimize kayıtlı sayfa, yazı ve yorum sayısı gibi bazı özet bilgiler
bulunmaktadır.
•Yazılar menüsü sayesinde sistemimize yazı, kategori, etiket
ekleyebilir, silebilir veya düzenleyebiliriz.
•Etiketleri anahtar kelimeler olarak değerlendirebiliriz. Etiketler
genellikle yazıların ana konusunu arama motorları veya kullanıcıların
daha kolay anlaması için kullanılır.
•Ortam menüsü sistemimizde yüklü resim video gibi medyaları
yüklemek veya bu medyaları silmek için kullanılır.
•Sayfalarımıza yapılan yorumları onaylamak, cevaplamak,
düzenlemek veya silmek için "Yorumlar" menüsü kullanılır.
•Sayfalar menüsü sayesinde sitemize sayfa eklenebilir veya eklenen
sayfaların yönetimi yapılabilir.
•Görünüm menüsü sitemizin görselini düzenlemek için kullanılır. Bu
menü sayesinde yeni tema yükleyebilir, düzenleyebilir, sitenin
menülerini ve bileşenleri yönetebiliriz.
•Sistemimize yeni kullanıcı eklemek veya bu kullanıcıları
düzenlemek, yetkilendirmek, silmek ya da kendi profilinizi
görüntülemek için "Kullanıcılar" menüsü kullanılır
•Araçlar menüsü sayesinde sitemizdeki yazılar veya sayfalar gibi
bilgileri içeri veya dışarı aktarılabilir.
•Ayarlar menüsü sayesinde sistemimizin bütün ayarlamalarını
yapabiliriz.
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DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi “Başlangıç” menüsünün bir alt sekmesidir?
Değerlendirme
sorularını sistemde ilgili
ünite başlığı altında yer
alan “bölüm sonu testi”
bölümünde etkileşimli
olarak
cevaplayabilirsiniz.

a)
b)
c)
d)
e)

Yeni Ekle
Tüm sayfalar
Özelleştir
Ortam
Güncellemeler

2. Aşağıdakilerden hangisi “Yazılar” menüsünün bir alt sekmesi değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Tüm Yazılar
Yeni Ekle
Ortam
Kategoriler
Etiketler

3. Güncelleme sekmesinde aşağıdakilerden hangisi güncellenemez?
a)
b)
c)
d)
e)

WordPress
Eklentiler
Temaler
Sayfalar
Çeviriler

4. Yazılar menüsünde aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleştirilemez?
a)
b)
c)
d)
e)

Yeni yazı eklenir.
Yeni sayfa eklenir.
Yazılar listelenir.
Kategori eklenir.
Etiket eklenir.

5. Ortam menüsü sayesinde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılabilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Yeni menü eklenebilir.
Yeni sayfa eklenebilir.
Yeni medya eklenebilir.
Yeni tema eklenebilir.
Yeni yazı eklenebilir.
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6. “Gürünüm” menüsünün alt sekmesi olan “Özelleştir” sekmesinde aşağıdaki
işlemlerden hangisi yapılabilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Yeni tema eklenebilir.
Aktif temanın görsel ayarları yapılandırılabilir.
Aktif temanın kaynak kodları düzenlenebilir.
Sistemde yüklü olan temalar görülebilir.
Yeni menü eklenebilir.

7. WordPress’te eklenti yüklemek için aşağıdaki yollardan hangisi takip
edilmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

“Eklentiler”->”Eklenti Yükle”
“Eklentiler”->”Editör”
“Yeni Ekle”
“Eklentiler”->”Yeni Ekle”
“Görünüm”->”Yeni Ekle”

8. Aşağıdakilerden WordPress’te varsayılan olarak bulunan rollerden biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Yönetici
Yazar
İçerik Sağlayıcı
Abone
Yayıncı

9. WordPress’te varsayılan rollerden biri olan “Editör” rolünün görevi
aşaşğıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Sistemde bulunan kullanıcılardan sorumludur.
Sistemde bulunan yazılardan sorumludur.
Sistemde bulunan temalardan sorumludur.
Sistemde bulunan menülerden sorumludur.
Sisteme eklenecek yazarlardan sorumludur.

10.Aşağıdakilerden hangisi “Ayarlar” menüsünün bir alt sekmesi değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kalıcı bağlantılar
Ortam
Temalar
Okuma
Tartışma

Cevap Anahtarı
1.E, 2.C, 3.D, 4.B, 5.C, 6.B, 7.D, 8.E, 9.B, 10.C
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YARARLANILAN VE BAŞVURULABİLECEK DİĞER
KAYNAKLAR
Sams Teach Yourself WordPress 3 in 10 Minutes by Kreg Steppe and Chuck
Tomasi.
WordPress To Go: How To Build A WordPress Website On Your Own Domain,
From Scratch, Even If You Are A Complete Beginner
WordPress: The Missing Manual (Missing Manuals)
www.wordpress.org
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