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TeknoSeyir'de Oku

1 PHP Central Europe konferans� cinsiyetçilik suç-
lamalar� yüzünden iptal edildi

PHP toplulu§undaki büyük organizasyonlardan biri olan PHP CE, bu y�l
Almanya'da gerçekle³mesi planlanan etkinli§in web sitesinin ana sayfas�nda
k�sa bir mesaj yay�nlayarak, konferans�n iptal edildi§ini ve devam etmeyece-
§ini duyurdu. Konferans�n iptal edilme sebebi olarak da dipnot olarak ³u üç
tweet payla³�m�n�n ba§lant�s�n� vermi³ler:

� Tweet 1

� Tweet 2

� Tweet 3

Olaylar� özetlemek gerekirse: Organizatörler normal i³leyi³e uygun olarak
geçti§imiz aylarda Konu³mac� Ça§r�s� (Call for Proposals) yapm�³lar. Ça§r�
süresi bitince de, gelen ba³vurular içerisinden konferans içeri§ine uygun olan-
lar� seçmi³ler ve geçti§imiz haftalarda da konu³mac� listesi yay�nlanm�³.

Olaylar da burdan sonra ba³l�yor zaten. Yukar�daki ilk tweet'de ba³lan-
g�ç ate³ini sa§lam�³. Konferans�n "tamamen beyaz erkek konu³mac�lar"dan
olu³tu§unu söylemi³ ve utanç duydu§unu belirtmi³. Tweet alt�nda bir sürü
tart�³ma mevcut.

Di§er tweet iki tweet blog yaz�lar�n�n duyurusundan ibaret. Larry Gar-
�eld taraf�ndan yaz�y� k�saca özetlemek gerekirse: Bu y�l�n ba³lar�nda PHP
CE organizatörleri kendisine konferansta konu³mac� olmay� teklif etmi³ler
ve kabul etmi³. Konu³mac� listesi aç�kland�ktan sonra hiç kad�n konu³mac�
olmamas�ndan dolay� bir rahats�zl�k duymu³ ve konuyu organizatörler ile
konu³arak, gerekirse konu³mac� bulma ve masra�ar� kar³�lama konusunda
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yard�mc� olabilece§ini söylemi³. Organizatörler, "böyle bir düzenlemeye aç�k
olmad�klar�n�" belirtmi³ler ve gelen ba³vurulardan sadece bir tanesinin kad�n
oldu§unu, onun da daha önce lokal bir etkinlikle yap�lan sunumun tekrar� ol-
du§u için reddedildi§ini söylemi³ler. Anlad�§�m kadar�yla bu ki³i organizatör-
ler ile konu³mac� ba³vurusu süreci dolduktan sonra konu³mu³. Zaten yaz�da
da organizatörlerin "konu³mac� ça§r�s� süreci doldu ve yeniden açamay�z"
dediklerini aktar�yor. Bunun üzerine blog yaz�s�n� yazan ki³i de etkinlikte
konu³mac� olmaktan vazgeçti§ini söylüyor.

Di§er blog yaz�s�nda da Mark Baker isimli ki³i etkinlikte konu³mac� ol-
maktan ayn� nedenlerle vazgeçti§ini söylüyor.

Konu Reddit ve HackerNews gibi platformlarda da bir gün boyunca üst
s�ralarda yer ald� ve tart�³�ld�. Oralarda yaz�lanlar�n da baz�lar�n� okudum.
Benim ³ahsi görü³üm pek cinsiyetçi bir tutum olmad�§� yönünde. Konu³mac�
ba³vurular� sürecinin herkes için e³it olmas� gerekti§ini dü³ünüyorum fakat
Larry Gar�eld isimli ki³iye konu³mac� olmas�n� teklif etmeleri biraz soru
i³areti yaratt� bende. Neyse konu hakk�nda dü³ünmeye devam edece§im ben,
henüz net bir görü³e sahip de§ilim. Siz ne dü³ünüyorsunuz konu hakk�nda?
Yorumlar k�sm�nda konu³al�m.

Bu arada konuyla ilgili sadece benim yazd�klar�mla kalmay�p, ilgili ba§-
lant�lardaki yaz�lar� kendinizin de okumas�n� tavsiye ederim. Belki benim
yanl�³ anlad�§�m ya da iyi çeviremedi§im k�s�mlar� olmu³ olabilir, insanlar�
yanl�³ yönlendirmek istemem kesinlikle. Lütfen �kir sahibi olmadan önce di-
§er yaz�lanlar� da okuyun.

Konuyla ilgili, yaz�l�m sektöründe çal�³an bir k�z arkada³�ma �kirlerini
sordum. Müsait oldu§unda yaz�lar� okuyup geri dönü³ yapacak. O geri dönü³
yapt�§�nda, onun da görü³lerini buraya ekleyece§im.

2 NPM paket yönetim sistemi, terminal ç�kt�s�nda
reklam göstermeyi yasaklad�

Geçti§imiz haftan�n Yaz�l�m Gündemi yaz�s�nda (bkz: Yaz�l�m Gündemi - 6)
bahseti§im olay�n üzerine NPM ³irketi sözle³melere yeni maddeler ekleye-
rek söz konusu davran�³� da içerisinde bar�nd�ran birkaç durumu yasaklad�.
Bunlar ³u ³ekilde:

� Yaz�l�m geli³tirme döngüsünün herhangi bir parças�nda (çal�³ma za-
man�, yüklenme vb.) npm betiklerini kullanarak reklam gösteren pa-
ketler yasakland�.
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� Reklam göstermek için kod parçalar� içeren paketlerde sorun yok (bü-
yük ihtimal siteye reklam eklemeye yarayan yard�mc� araçlar kast edil-
mi³) fakat do§rudan reklam gösteren paketler yasakland�.

� Esas olarak reklam gösteren fakat önemsiz kod, veri ya da di§er teknik
içerikler içeren paketler yasakland�.

Bunun üzerine konunun gündeme gelmesini sa§layan ki³ide detayl�ca bir
blog yaz�s� yazarak olay�n nereden ba³lad�§�n�, sürecin nas�l geli³ti§ini vb.
tüm detaylar�n� anlatt�. �lgili blog yaz�s�na buradan ula³abilirsiniz. �ahsen
benim okuma f�rsat�m olmad� fakat konuyla ilgilenenlerin mutlaka okumas�
gereken bir yaz�.

NPM ³irketi de kendi blog sitelerinde "Supporting Open Source Mainta-
iners" konulu bir yaz� yay�nlayarak, aç�k kaynak geli³tiricilere destek olmakla
ilgili çal�³malar�ndan bahsetmi³.
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3 Windows Terminal Preview v0.4 yay�nland�

Önceki bir yaz�l�m gündemi yaz�s�nda da (bkz: Yaz�l�m Gündemi - 4)
söyledi§im gibi Microsoft, uzun zamand�r kendinden uzakla³an geli³tirici ca-
mias�n� tekrar kazanmak için hamleler yap�yor. Bunlardan birisi de Windows
Terminal. Bu hafta bir blog yaz�s� yay�nlayarak preview v0.4 sürümünü du-
yurdu. Yap�lan baz� de§i³iklikler ³u ³ekilde:

� Sekme ba³l�§�nda art�k varsay�lan olarak dosya yolu yerine pro�l ismi
gözükecekmi³ fakat isteyenler "tabTitle" özelli§ini kendilerine göre özel-
le³tirebilecek.

� Terminal uygulamas�n�n ayar dosyas�nda yanl�³ bir yer varsa hata gös-
terecek.

� Seçileni otomatik kopyalama özelli§iyle ilgili global bir ayar eklenmi³.

Di§er de§i³iklikler için konu ba³l�§�na ekledi§im blog yaz�s�na göz atabi-
lirsiniz.
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4 Google, Chrome taray�c�s�na, web sitelerinin dosya
sistemimize eri³mesini sa§layacak API sistemi ek-
liyor

Evet, yanl�³ okumad�n�z. �lk gördü§üm de ben de "nas�l ya?" dedim fakat Ch-
rome ekibi çoktan çal�³malara ba³lam�³ ve Chrome 78 sürümünde bu özelli§i
duyurmay� planlam�³lar. API sisteminin detaylar�n� pek fazla inceleyeme-
dim ama sadece https uzant�l� sitelerde çal�³aca§� haberde söylenmi³. Ayr�ca
chrome://flags k�sm�ndan aç�p kapatma opsiyonu da var gözüküyor. Her
ne kadar kullan�c� izini gerektiriyor olsa da bence çok tehlikeli bir sistem.
Deneyimli olmayan kullan�c�lar�n kand�r�lmas� ve sistemin suistimal edilmesi
çok olas� bir durum.

5 Yeni bir platform giri³imi: Türkiye Aç�k Kaynak
Platformu

Sektörden sosyal medya vas�tas�yla tan�d�§�m birçok isim bir araya gelmi³ler.
Platform için uzun zamand�r toplant�lar devam ediyormu³. Bakal�m ortaya
ne ç�kacak, ben de merakl�y�m.

� Konuyla ilgili tweet

6 Di§er Haberler

� React tak�m�, �rkç�l�k suçlamalar� nedeniyle yeni davran�³ kurallar� ge-
tirmeye haz�rlan�yor.

� Google, bir geli³tiricinin 10 y�ll�k uygulamas�n� marketten silmi³ fakat
sonra geri ad�m atm�³. Tüm süreç geli³tiricinin blog yaz�s�nda anlat�l-
m�³.

� Google, veri do§rulama dili CUE ve araç setini duyurdu.

� WMware, Kubernetes sistemiyle ilgili ücretsiz materyal ve derslerin
bulundu§u yeni bir platform açt�: Kubernetes Acedemy.

� Go modülleri için index ve checksum veritaban� duyuruldu.

� PowerShell içerisine zincir operatörleri eklenmesi konu³uluyor.

� Firefox 70 sürümünde daha h�zl� bir JavaScript interpreter gelecekmi³.
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� TypeScript 3.6 sürümü duyuruldu.

� Bir güvenlik aç�§�n� kapatan 3 yeni Ruby sürümü yay�nland�:

� 2.6.4

� 2.5.6

� 2.4.7

� Perl toplulu§u, "Perl 6" ismi hakk�nda tart�³�yor.

� Julia programlama dili geli³tirilmesi ile ilgili durum raporu yay�nland�:
Julia's Release Process.

� HHVM 4.20.0 ve 4.20.1 sürümleri duyuruldu.

� Da§�t�k ³ekilde SQLite veritabanlar� bar�nd�rmaya yarayan Dqlite ara-
c�n�n ilk stabil sürümü duyuruldu.

� Postgres üzerinde WebAssembly çal�³t�rmaya yarayan eklenti aç�k kay-
nak olarak yay�nland�: postgres-ext-wasm.

� Emacs 26.3 yay�nland�.

� Emacs org-mode için sorgu dili kütüphanesi org-ql, v0.2 sürümünü du-
yurdu.

� Bilgisayara ba§l� cihazlar ile ileti³im kurmay� sa§layan Device.Net kü-
tüphanesi 3.0 sürümünü duyurdu. De§i³iklik Notlar�.

� Portray isimli Python projelerinizin dokümantasyonu için web sitesi
olu³turma arac� ilk stabil versiyonunu yay�nland�.

� Test ve prototipleme için kullan�lmak üzere sahte bilgiler döndüren
GraphQL API sistemi aç�k kaynak olarak yay�nland�: GraphQLZero,
GitHub Deposu.

� Da§�t�k PGP anahtar sunucusu projesi dat-keyserver, v1.5.0 sürümünü
ç�kard�.

� Oyun programlama için kullan�lan C++ kütüphanesi EnTT, v3.1.0
sürümünü duyurdu.

� Güvenli gömülü sistemler in³a etmek için ADA dili ile geli³tirilen mic-
rokernel EwoK, v0.9.9 sürümünü ç�kard�.
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� Firebase için ORM arac� olan �rebase-�restorm, v1.1.0 sürümünü ç�-
kard�.

� Log kay�tlar�n� çe³itli servislere göndermeye yarayan PHP kütüphanesi
monolog, v2.0.0 sürümü duyurdu.

� Google Summer of Code projesi Waypipe tamamland�, GitLab Deposu.

� JOOQ, 3.12 sürümünü duyurdu.

� etcd, 3.4 sürümü duyuruldu.

7 Lisans
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