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•Temalar üzerinde özelleştirmeler 
yapabilecek,
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GİRİŞ 

 WordPress ‘te en önemli konulardan biri temalardır. Bu ünitede yeni bir 

tema nasıl yükleneceği ve temanın görsel ayarlarının yapımı anlatılacaktır. 

WordPress’te her temanın kendi has ayarları bulunmaktadır yani bütün temalar 

aynı ayarları barındırmamaktadır. 

YENİ TEMA YÜKLENMESİ 

 Sistemimizde yüklü olan temaları listelemek, temayı değiştirmek veya yeni 

tema yüklemek için “Görünüm”->”Temalar” yolu takip edilir. 

 

Şekil 12.1. Görünüm menüsü 

 Temalar sekmesinde sistemimizde yüklü olan temalar listelenir. Tema 

değiştirmek için değiştirilmek istenen temanın üzerine gelinir ve “Etkinleştir” 

butonuna tıklanır. Ayrıca buradan tema hakkında detaylı bilgi de edinilebilir. 

Sistemimize yeni tema eklemek için ise aşağıdaki resimde gözüktüğü gibi 

“Temalar” sekmesinde “Yeni Ekle” butonuna tıklanır. 

 

Şekil 12.2. Temalar 
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Şekil 12.3. Tema yükleme-1 

Temalar sekmesinde “Yeni Ekle” butonuna tıklandığında karşımıza 

yukarıdaki ekran çıkmaktadır. Yukarıdaki ekranda wordpress.org sitesinde bulunan 

temalar listelenmektedir. Buradaki temalar arasında arama yapabilir veya temanın 

belirli özelliklerine göre filtreleme yapabiliriz. Listelenen temalar arasından bir 

tema yüklemek için fareyi temanın üzerine getirilerek “Kur” butonuna tıklanır. 

Yüklemek istediğimiz tema wordpress.org haricinde bir yerden bilgisayarımıza 

“.zip” uzantılı bir dosya hâlinde indirdiysek bu temayı yüklemek için “Tema Yükle” 

butonuna tıklanır. 

WordPress’te tema seçerken temanın “Responsive” özelliği olmasına özen 

göstermemiz gerekir. Normal bir tema ile yapılan siteler cep telefonundan veya 

tabletlerden gösterildiğinde görüntüsü bu çözünürlüklere uygun olmadığı için 

kullanıcılar sayfanın tamamını göremez. “Responsive” temalar ekranın boyutuna 

göre siteyi yeniden şekillendirir. 

Tema listesinde “Formation” temasını üzerine fareyi getirdikten sonra “Kur” 

butonuna tıklayarak temayı kuruyoruz. Bu temayı kurarken WordPress bizden ftp 

bilgilerini isteyebilir. Ftp bilgilerini girdikten sonra “İlerle” butonuna tıklıyoruz. 

Tema yüklendiğinde aşağıdaki resimde gözüken ekran karşımıza gelecektir. 

 

Şekil 12.4. Tema yükleme-2 
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Şekil 12.5. Tema etkinleştirme 

Temayı yükledikten sonra “Gürünüm”->”Temalar” yolunu takip ettiğimizde 

az önce yüklediğimiz tema listede gözükmesi gerekmektedir. Bu temayı 

etkinleştirmek için “Etkinleştir” butonuna tıklıyoruz. Artık sistemimize yüklü olan 

temayı “Formation” adlı tema yaptık. 

TEMAYI ÖZELLEŞTİRMEK 

Temayı özelleştirmek için “Görünüm”->”Özelleştir” yolu takip edilir. 

Özelleştir sekmesinde nerdeyse tema hakkında bütün ayarlar yapılabilmektedir. 

Buradaki ayarlar temadan temaya değişiklik göstermektedir. Bu ünitede 

“Formation” temasının özelleştirme seçenekleri anlatılacaktır. 

 

Şekil 12.6. Tema özelleştirme 

Site Başlığı ve Sloganı 

Bu sekmede site başlığını ve sloganını düzenlenebilir. Site başlığı ve sloganı 

tarayıcı sekmesinin başlığında gözükecek “<title>” tagının içeriğidir. 

 

Şekil 12.7. Site başlığı ve sloganının görünümü 
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Burada bulunan ayarlar sadece tarayıcı sekmesinde “title” değerinin 

gözükmesi için değil aynı zamanda arama motorlarının sitenin içeriği hakkında bilgi 

edinmesi için de kullanılır.  

 

Şekil 12.8. Site başlığı ve sloganı ayarlama 

Logo 

Bu sekmede sitemizin sol üst tarafına logo ekleyebilir veya burada logonun 

bulunmamasını sağlayabiliriz. Yüklenen logoyu değiştirmek veya var olan logoyu 

kaldırmak için aşağıdaki resimde gözüken kırmızı çerçeveye alınmış ok işaretine 

tıklanır. 

 

Şekil 12.9. Sitenin logosunu düzenleme 

Sitemize logo olarak Atatürk Üniversitesinin logosunu ekledik. Sitemizin üst 

kısmının görüntüsü aşağıdaki gibi olmalıdır.  

 

Şekil 12.10: Site logosunun görünüm 
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Social Media Settings 

Bu sekmeden oluşturduğumuz sitemizin sosyal medya (facebook, twitter 

veya google+ gibi) hesapları varsa bu hesapların adreslerini ekleyerek sitemizde 

link olarak bu hesapların gözükmesini sağlayabiliriz. 

 

Şekil 12.11. Sosyal medya ayarları 

“Formation” temasında nerdeyse var olan bütün sosyal medyalar 

bulunmaktadır. Bu sosyal medya adreslerinin hepsinin doldurulması zorunlu 

değildir. Eklenen sosyal medya adreslerimiz “Formation” temasında aşağıdaki 

resimde de gözüktüğü gibi sitemizin üst kısmında yer almaktadır. Diğer temalarda 

sosyal medya linkleri farklı bir yerlerde olabilir. 

 

Şekil 12.12. Sosyal medya ayarlarının görünümü 

Renkler 

Sitemizde bulunan renleri değiştirmek için bu sekme kullanılır. “Formation” 

temasında başlık ve arka plan olmak üzere iki renk değişimi yapılabilmektedir. 

Başka temalarda daha farklı renk değiştirme seçenekleri bulunabilir. 

 

Şekil 12.13. Site renkleri 
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Üst Kısım Görseli 

 Bu sekmede sayfamızın header yani üst kısmına resim eklenebilir, eklenen 

silinebilir veya eklenen bu resimlerin kullanıcılara gösterim sırası belirlenir. 

 

Şekil 12.14. Üs kısım görselinin ayarlanması 

Sayfamızın üst görseline resim eklemek için “Yeni görsel ekle” butonuna 

tıklanır. Resmi eklerken görselin kırpılması gerekebilir. Eklenen görseli kaldırmak 

için “Görseli gizle” butonuna tıklanır. Formation temasında üst görsele birden fazla 

görsel ekleyerek bunları rastgele veya eklenme sırasıyla gösterilmesi sağlanabilir. 

Eklenen görsellerin rastgele gösterilmesini sağlamak için “Yüklenen başlıklarda 

rastgele” butonuna tıklanır. Sayfamıza resim ekledikten sonra sayfamızın üst 

kısmının görünümü aşağıdaki gibi olmalıdır. 

 

Şekil 12.15. Üst kısım görselinin görünümü 

Arka plan görseli 

 Sayfamızın arka planına bir resim eklemek için bu sekme kullanılır. Arka plan 

görseli eklemek için aşağıda gözüken “bir dosya seçin” butonuna tıklanarak 

bilgisayarımızda yüklü olan bir resim seçilir. 
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Şekil 12.16. Arka plan görseli 

Dolaşım 

 Sitemizde hangi menünün veya menülerin kullanılacağı ayarı bu sekmeden 

yapılmaktadır. Sistemimizde etkin olan “Formation” teması sadece bir tane menü 

eklenmesine izin vermektedir ancak daha fazla menüye izin veren temalar da 

vardır.  

 

Şekil 12.17. Sitenin kullanacağı temanın belirlenmesi 

Bileşenler 

 Bu sekmede sistemimizde yüklü olan bileşenlerden seçtiklerimizin sayfanın 

hangi kısmında gösterileceği ayarı yapılır. Bu sekmeden yapılabileceklerin ayarı 

“Bileşenler” konusunda daha detaylı olarak incelenecektir. 

Sabit Ön Sayfa  

 Bu sekmede ana sayfamızda yani kullanıcıların sitemize ilk girdiğinde 

görecekleri sayfada neyi göreceği ayarı yapılmaktadır. 

 Bu sekmede temel olarak iki seçenek bulunmaktadır. Bunlar; “En son 

yazılarınız” ve “Sabit bir sayfa” seçenekleridir. “En son yazılarınız” seçeneği 

seçildiğinde sitemizin ana sayfasında sistemimize eklenen en son yazılar 

gözükecektir. “Sabit bir sayfa” seçeneği seçildiğinde ise ana sayfada hangi sayfanın 

gösterileceğini seçmek için gerekli ayarlar gösterilecektir. 
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Şekil 12.18. Ön sayfa ayarı 

BİLEŞENLER 

 WordPress’te bileşenler küçük işlemleri gerçekleştirmek ve sitenin 

görselinde bazı değişiklikler yapmak için kullanılan araçlardır. WordPress’te 

bileşenleri yönetmek için  “Görünüm”->”Bileşenler” yolu takip edilir. 

 

Şekil 12.19. Bileşenler sekmesi 

 Bileşenler sekmesinin ekran görüntüsü aşağıda bulunmaktadır. Bu sekmenin 

sol tarafında sistemimizde yüklü olan bileşenler listelenmektedir. Sağ tarafta ise 

tema tarafından bölünen sayfa parçaları bulunmaktadır. Bu sayfa parçaları 

temadan temaya farklılık gösterebilir. Örneğin sistemimizdeki etkin tema 

sayfamızı altı parçaya bölmüştür.  Sayfamıza bir bileşen eklemek için sol tarafta 

bulunan bileşen listesinden eklemek istediğimiz bileşeni sürükleyerek eklenmek 

istenen sayfa parçasının üzerine bırakılır. 

 

Şekil 12.20. Bileşenlerin yönetimi 
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MENÜLER 

 Sistemimize yeni menüler eklemek, bu menüleri düzenlemek ve silmek için 

“Görünüm”->”Menüler” yolu takip edilir. Aynı zamanda burada menü 

elemanlarına tıklanınca hangi sayfaya veya URL’ye gidileceği ayarı da yapılır. 

 

Şekil 12.21. Menüler sekmesi 

WordPress’te sadece birden çok menü eklenebilir. Ancak sistemimizde aynı 

anda birden çok menü kullanmak için temamızın buna izin vermesi gerekir.  

Sistemimizde birden çok menü olsa da bu menülerin hepsinin aynı anda 

kullanılması zorunlu değildir.  

 

Şekil 12.22. Menülerin yönetimi 

 

 

1 

3 
2 



Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar 

 

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi  11 
 

1. Bu kısımda sistemimizde yüklü olan menüler listelenir. Düzenlemek 

istediğimiz menü seçilerek düzenlenebilir veya “yeni bir menü oluşturun” 

yazısına tıklanarak yeni menü oluşturulabilir. 

2. Bu kısımda menümüzün sıralamasını veya hiyerarşik yapısını 

düzenleyebiliriz. Menü elemanlarından sırasını değiştirmek istediğimiz 

eleman sürüklenerek istenilen sıraya bırakılır. Menü ayarlarının altında ilk 

seçenek olan “Sayfaları otomatik ekle” butonu seçildiğinde sisteme 

eklenen her sayfa için bir menü elemanı otomatik olarak eklenir. İkinci 

seçenek olan “Tema konumları” ise temanın kullanacağı menüyü 

belirlemek için kullanılır. Bu ayar temadan temaya değişiklik gösterebilir. 

Menü üzerindeki değişiklikleri geçerli olabilmesi için gerekli değişiklikler 

yapıldıktan sonra “Menüyü Kaydet” butonuna tıklanması gerekmektedir. 

Düzenlemekte olduğumuz menüyü silmek için ise “Menüyü sil” yazısına 

tıklanır. 

3. Bu kısımda ise “Sayfalar”, “Bağlantılar” ve “Kategoriler” olmak üzere üç 

sekme bulunmaktadır. Bu sekmelerin açıklamaları aşağıda verilmiştir. 

Sayfalar: Bu sekmede sistemde yüklü olan sayfalar gözükmektedir. Listeden 

seçilen sayfayı menüye eklemek için “Menüye Ekle” butonuna tıklanır. 

 

Şekil 12.23. Menüye öge ekleme-1 

Bağlantılar: Bu sekmede menü elemanına tıklanınca bir URL adresine 

(http://www.atauni.edu.tr gibi ) gitmesi için kullanılır. “URL” inputuna eklenmek 

istenen adres yazılır. “Bağlantı metni” kısmına ise kullanıcıların göreceği menü 

elemanın adı yazılarak “Menüye ekle” butonuna tıklanır. 

 

Şekil 12.24. Menüye öge ekleme-2 
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Kategoriler: Bu sekme ise menü elemanına tıklanınca sistemimizde yüklü 

olan belirli bir kategoriye ekli yazıların gösterilmesi için kullanılır. Eklenmek 

istenen kategori listeden seçilerek “Menüye ekle” butonuna tıklanır. 

 

Şekil 12.25. Menüye öge ekleme-3 

DÜZENLEYİCİ 

Düzenleyici sekmesine ulaşmak için “Görünüm”->”Düzenleyici” yolu takip 

edilir. Bu sekmede sistemimizde yüklü olan temaların kaynak kodlarını görebilir ve 

bu kodlar üzerinde değişiklikler yapabiliriz. 

 

Şekil 12.26. Düzenleyici sekmesi 

Aşağıdaki resimde “Düzenleyici” sekmesinin ekran görüntüsü 

bulunmaktadır. Bu sekmede yapılacak değişikliklerde dikkat edilmelidir çünkü 

yapılan değişiklikler temamızın bozulmasını ve sitemizin çalışmaz hâla gelmesini 

sağlayabilir.   

 

Şekil 12.27. Temanın kaynak kodlarının düzenlenmesi 

 

1 2 

3 

4 

5 
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1. Düzenlemek için seçilen dosyanın adı bu kısımda yazılmaktadır. 

2. Bu kısımda düzenlenen tema bulunmaktadır. İstersek buradan farklı tema 

seçebilir ve seçtiğimiz bu temanın kaynak kodlarını düzenleyebiliriz. 

3. Burada seçilen dosyanın kaynak kodları gözükmektedir. 

4. Temada bulunan “.php” ve “.css” gibi dosyaların adları listelenmektedir. 

Buradan seçilen dosyanın kaynak kodları sağ tarafta gösterilir. 

5. Temanın kaynak kodları üzerinde yapılan değişikliklerin geçerli olması için 

“Dosya Güncelle” butonuna tıklanması gerekir. 

  

Ö
d

ev

•WordPress'e yeni bir tema yükleyerek bu temanın 
menüsünü isteğiniz doğrultusunda düzenleyiniz. Bu 
işlemleri yaparken bütün adımların ekran resimlerini ilgili 
ünite başlığı altında yer alan "ödev" bölümüne 
yükleyebilirsiniz.
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Ö
ze

t •Sistemimizde yüklü olan temaları listelemek, temayı değiştirmek 
veya yeni tema yüklemek için "Görünüm"->"Temalar" yolu takip 
edilir.
•Temayı özelleştirmek için "Görünüm"->"Özelleştir" yolu takip edilir. 
•Bileşenler WordPress’te küçük işlemleri gerçekleştirmek ve sitenin 
görselinde bazı değişiklikler yapmak için kullanılan araçlardır.
•Sistemimizdeki menüleri yönetmek için "Görünüm"->"Menüler" 
yolu takip edilir.
•Sistemimizde yüklü olan temaların kaynak kodlarına bakmak ve bu 

kodları düzenlemek için "Görünüm"->"Düzenleyici" yolu takip edilir.
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DEĞERLENDİRME SORULARI 

1. Yeni tema kurmak veya kurulan temaları etkinleştirmek için aşağıdaki yollardan 

hangisi takip edilir? 

a) “Temalar”->”Tema” 

b) “İçerik”-> ”Temalar” 

c) “Görünüm”-> ”Düzenleyici” 

d) “Görünüm”-> ”Menüler” 

e) “Görünüm”-> ”Temalar” 

 

2. Sistemimizde etkin olan (kullanılan) temanın görsel ayarlarını düzenlemek için 

aşağıdaki yollardan hangisi kullanılır? 

a) “Görünüm”->”Düzenleyici” 

b) “Menüler”->”Düzenleyici” 

c) “Temalar”->”Görünüm” 

d) “Görünüm”->”Özelleştir” 

e) “Özelleştir”->”Düzenleyici” 

 

3. “Görünüm”->”Özelleştir” menüsünden sitemize sosyal medya hesaplarımızın 

linklerini aşağıdaki sekmelerden hangisini kullanarak ekleyebiliriz (Formation 

teması için)? 

a) Site başlığı ve sloganı 

b) Logo 

c) Social Media Settings 

d) Renkler 

e) Dolaşım 

 

4. “Görünüm”->”Özelleştir” menüsünden sitemizde kullanılacak menüleri 

aşağıdaki sekmelerden hangisinde belirleriz (Formation teması için)? 

a) Social Media Settings 

b) Renkler 

c) Sabit ön sayfa 

d) Dolaşım 

e) Logo 

 

5. Bileşenleri yönetmek için aşağıdaki hangi yol takip edilmelidir? 

a) “Bilşenler”->”Bileşen” 

b) “Görünüm”->”Bileşenler” 

c) “Düzenleyici”->”Bileşen” 

d) “Temalar”->”Bİleşenler” 

e) “Denetim”->”Bileşenler” 

 

 
Değerlendirme 

sorularını sistemde ilgili 
ünite başlığı altında yer 
alan “bölüm sonu testi” 
bölümünde etkileşimli 

olarak 
cevaplayabilirsiniz. 
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6. Sistemde ekli olan menüleri yönetmek ve yeni menü eklemek için aşağıdaki 

yollardan hangisi takip edilmelidir? 

a) “Menüler”->”Varsayılan Menü” 

b) “Denetim”->”Menüler” 

c) “Görünüm”->”Menüler” 

d) “Tema”->”Menü” 

e) “Bağlantılar”->”Menüler” 

 

7. Sistemdeki temaların kaynak kodlarına ulaşmak için aşağıdaki yollardan hangisi 

takip edilmelidir? 

a) “Tema”->”Kaynak kodlar” 

b) “Tema”->”Düzenleyici” 

c) “Kaynak kodlar” 

d) “Görünüm”->”Düzenleyici” 

e) “Görünüm”->”Kaynak kodlar” 

 

8. Sitenin ana sayfasında en son yazıların gösterimi “Görünüm”->“Özelleştirme” 

menüsünün hangi sekmesinde ayarlanır (Formation teması için)? 

a) Yazılar  

b) Bileşenler   

c) Sabit ön sayfa 

d) Dolaşım  

e) Site başlığı ve sloganı 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi “Görünüm” menüsünün alt sekmelerinden biri 

değildir? 

a) Temalar   

b) Bileşenler  

c) Üst Kısım 

d) Düzenleyici   

e) Logo 

 

10. “Görünüm”->”Düzenleyici” sekmesi aşağıdaki işlemlerden hangisi 

gerçekleştirmek için kullanılır? 

a) WordPress kaynak kodlarını değiştirmek için 

b) WordPress’te bulunan temaların kaynak kodlarını değiştirmek için 

c) WordPress’e yeni tema eklemek için 

d) WordPress yönetim panelinin görüntüsü değiştirmek için 

e) WordPress’i kurmak için 

 

Cevap Anahtarı 

1.E, 2.D, 3.C, 4.D, 5.B, 6.C, 7.D, 8.C, 9.E, 10.B 
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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 

 


