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TeknoSeyir'de Oku

1 Korona virüs yaz�l�m ³irketlerini uzaktan çal�³-
maya zorluyor

Uzun bir zamand�r tüm dünyan�n gündemi, gün geçtikçe daha da fazla ülkede
görülmeye ba³layan "Korona" virüsü. Elbette teknoloji ve dolay�s�yla yaz�l�m
sektörü de bu gündemden pay�n� ald�. Amerika Birle³ik Devletlerinde de vaka
say�lar�n�n artmas�yla birlikte Microsoft, Facebook, Twitter ve Google gibi
büyük �rmalar çal�³anlar�na "o�se gelmeyin uzaktan çal�³abilirsiniz" demeye
ba³lad�. Ayn� zamanda sektörümüzle ilgili konferanslar�n da ço§u ya iptal
edildi ya da çok ileri bir tarihe ertelendi.

Her ne kadar kötü bir olay nedeniyle de olsa �rmalar�n art�k uzaktan çal�³-
maya s�cak bakmas� bence iyi bir geli³me. Ülkemizde pek fazla yayg�n olmasa
da dünyada pek çok ³irket uzaktan çal�³ma imkan�n� sunuyor zaten ama bu
olaylarla birlikte say�lar� geçici olarak artsa bile faydas�n� gören ³irketlerin
uzun dönem için de uzaktan çal�³ma imkanlar�n� de§erlendireceklerini dü-
³ünüyorum. Sadece ³irket ve çal�³anlar için de§il, ³ehir için de faydalar� söz
konusu olabilir. Nitekim Amazon ve Microsoft, Seattle'daki o�sleri kapat-
malar�ndan dolay� Seattle ³ehrinin tra�§inde gözle görülür azalmalar olmu³.
Ayn� ³ekilde konferans ve etkinliklerin de uzaktan yap�lacak olmas�, ³irketlere
ve organizasyonlara farkl� bak�³ aç�lar� kazand�racakt�r.

2 Apple, App Store uygulama de§erlendirme reh-
berini güncelledi

DeveloperTech sitesinin bu hafta yay�nland�§� habere göre Apple, kendi uy-
gulama ma§azas� olan App Store'a uygulama gönderirken dikkat edilmesi
gerekenleri anlatt�§� doküman� güncelledi.
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Bu güncelleme ile birlikte art�k geli³tiriciler, bildirimleri kullanarak kul-
lan�c�lara reklam içerikli mesajlar gönderebilecekler. Elbette geli³tiricilerin
öncelikle bunun için kullan�c�dan izin almalar� ve kullan�c�ya bu özelli§i ka-
patma imkan�n�n sunulmas� da gerekiyor.

Bir di§er önemli de§i³iklik ise üçüncü parti uygulamalar ve kullan�c� giri³i
i³lemlerini etkiliyor. E§er uygulaman�zda "Google ile giri³ yap", "Facebook
ile giri³ yap" gibi özellikleri sunuyorsan�z, art�k onlar�n yan�na bir tane daha
eklemeniz gerekiyor: "Apple ile giri³ yap". Bu özelli§i Apple geçti§imiz aylar-
daki bir etkinli§inde duyurmu³tu ve gizlilik odakl� bir giri³ sistemi oldu§unu
söylemi³ti. Elbette baz� uygulamalar için ayr�cal�k tan�nm�³ durumda. Uy-
gulaman�z bu listedeki maddeler ile uyumluysa, bu özelli§i eklemek zorunda
de§ilsiniz:

� E§er uygulaman�z sadece kendi ³irketinizin kullan�c� giri³i sistemini
kullan�yorsa,

� E§er uygulaman�z kullan�c�lar�n var olan e§itim ya da kurumsal he-
saplar�yla giri³ yapabilece§i e§itim için geli³tirilmi³ ya da kurumsal bir
uygulama ise,

� E§er uygulaman�z bir devletin vatanda³ tan�mlama sistemlerini (e-
devlet gibi) kullan�yorsa,

� E§er uygulaman�z sadece ilgili servisi kullanmaya yarayan bir istemci
ise,

"Apple ile giri³ yap" butonu eklemenize gerek yok. Baz� maddeleri iyi
çevirememi³ olabilirim, bu nedenle en iyisi bir yanl�³ anla³�lmaya mahal ver-
memek ad�na doküman�n ilgili k�sm�na bir göz at�n :).

3 Laravel 7 sürümü yay�nland�

PHP ile web uygulamalar� geli³tirmeye yarayan popüler framework sistemle-
rinden olan Laravel'in bu hafta içerisinde 7 numaral� yeni büyük güncellemesi
yay�nland�. 3 Mart günü duyurulan bu sürüm, 3 Eylül 2020'ye kadar hata
giderme güncellemesi, 3 Mart 2021'e kadar ise güvenlik güncelle³tirmeleri al-
maya devam edecek. Bu sürümle birlikte gelen baz� özellikler ise ³u ³ekilde:

3.1 Laravel Airlock

Laravel'in içerisinde birçok konuda geli³tiriciye kolayl�klar sa§layan alt kü-
tüphaneler mevcut. Art�k bunlara bir yenisi daha ekleniyor: Laravel Airlock.
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Kullan�c� giri³i ve yetkilendirilmesi i³lerini kolayla³t�r�yor. Elbette bu versi-
yondan önce de Laravel bu konuda kolayl�klar� olan bir framework idi fakat
art�k bu sistemin kendi bir ad� var ve baz� ek özellikler de gelmi³. Örne§in
art�k bir kullan�c�ya birden çok eri³im anahtar� (TOKEN) tan�mlayabilir ve
bu eri³im anahtarlar�n�n kapsam�n� ve yapabileceklerini s�n�rlayabiliyoruz.

3.2 HTTP istemcisi

Laravel, bu sürümle birlikte popüler PHP HTTP istemcilerinden biri olan
Guzzle kütüphanesinin baz� parçalar�n� kendi içerisine ekledi. Art�k web uy-
gulamam�z içerisinden ba³ka uygulamalar ya da siteler ile etkile³ime girerken
daha zengin bir API'ye sahibiz. Örne§in bu ³ekilde bir POST iste§i yap�p,
cevab�n� da kolayla kullan�c�ya gösterebiliriz.

PHP
1 use Illuminate\Support\Facades\Http;

2

3 $response = Http::withHeaders([

4 'X-First' => 'bir',

5 'X-Second' => 'iki'

6 ])->post('http://test.com/users', [

7 'name' => 'Eren',

8 ]);

9

10 return $response['id'];

Bu sürümle birlikte gelen tüm özellik ve de§i³iklikler için bu sayfay� zi-
yaret edebilirsiniz. Ayr�ca Laravel 6'dan Laravel 7'ye geçmek için de bu gün-
celleme rehberinden faydalanabilirsiniz.

4 PowerShell 7.0 sürümü yay�nland�

Microsoft'un geçti§imiz senelerde platformlar-aras� (cross-platform) çal�³abi-
lir hale getirdi§i PowerShell, bu hafta içerisinde yeni sürümü yay�nlad�.

Bu sürüm ile birlikte di§er shell'lerde olan baz� yeni operatörler PowerS-
hell'e de geldi. Örne§in art�k pipeline operatörleri ile uygulamalar� ard� ar�na
çal�³t�rabilir (&&) ya da birinin ç�kt�s�n� di§erine yönlendirebilirsiniz (||). Ben
GNU/Linux da§�t�m� kulland�§�m için bash üzerinden bir örnek verece§im
ama uygulamalar�n windows kar³�l�klar�yla ayn�s�n� PowerShell 7 üzerinde
siz de çal�³tabilirsiniz.
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wget http://ftp.linux.org.tr/linuxmint/iso/stable/19.3/linuxmi c

nt-19.3-cinnamon-64bit.iso && shutdown -h

now

↪→

↪→

Yukar�deki gibi bir komutu çal�³t�rarak önce ilgili dosyay� indirebilir, ard�n-
dan ise sisteminizi kapatabilirsiniz.

Yeni sürümle ilgili detayl� bilgiler ve güncelleme rehberi için konu ba³l�-
§�na ekledi§im ba§lant�ya t�klayabilirsiniz.

5 Yakla³an Etkinlikler

Etkinlik �smi Yeri Tarihi
Deploy AI - Community Day Online 10 Mart 15:00
Angular 9, Ivy, Scully ve Test Harness - Angular
Turkey

Online 11 Mart 19:30

C# Günleri �stanbul 12 Mart 11:00
AI?!: Yapay Zekâda Pratik ve Teori �stanbul 12 Mart 15:00
TDD API Development, the right way �stanbul 12 Mart 19:00
DevOps Workshop, Bili³im Kahvesi Lab �stanbul 12 Mart 19:30
Co�ee and React Native �stanbul 14 Mart 11:00
HTML5 Canvas API ile 2D, Graph ve WebGL
Uygulamalari ve Go ile HTTP2MQTT

�zmir 15 Mart 15:00

Yapay Zeka ve Çal�³ma Alanlar� �stanbul 16 Mart 13:30
OpenInfra Day Turkey 2020 �stanbul 17 Mart 09:00
TRAI Meet-Up - no.32 �leri Algoritmalar �stanbul 18 Mart 18:00
Docker 7. Ya³ Partisi! �stanbul 18 Mart 18:45
Kendimize �lham Olabilmek (Software Crafts-
manship Turkey)

�stanbul 18 Mart 19:00

Azure Functions on Kubernetes �stanbul 19 Mart 18:30
�stanbul Coders Reunion �stanbul 19 Mart 19:00
Bir �ncan dolusu, ufuk açan sohbetler: Co�ee
Talks

�stanbul 20 Mart 10:30

Women Techmakers Ankara IWD'20 Ankara 21 Mart 09:00
Python Ö§ren - Python'a 4 Saatte Ba³lang�ç �stanbul 22 Mart 10:00
LearnDocker �stanbul: Docker'a Giri³ �stanbul 22 Mart 15:00
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6 Di§er Haberler

� Yaz�l�mc�lar için sosyal medya özelli§i olan Dev.to, 8 Mart Dünya
Emekçi Kad�nlar günü için kad�nlar�n programlamaya ba³lama hika-
yelerini anlatabilece§i özel bir sayfa haz�rlad�.

� Google, Korona virüsü nedeniyle iptal edilen organizasyonlar�n ve okul-
lar�n kullanabilmesi için Hangout Meet hizmetine s�n�rl� süre için üc-
retsiz paket ekledi.

� Korona virüsü nedeniyle iptal edilen organizasyonlar:

� Google I/O konferas� online olarak düzenlenecek.

� Atlassian Summit 2020 etkinli§i iptal edildi.

� KubeCon etkinli§i 17 - 20 Kas�m 2020 tarihine ertelendi.

� NodeJS v13.10.0 sürümü yay�nland�.

� VueJS kütüphanesinin v3.0.0-alpha sürümü yay�nland�.

� Angular Framework 9.0.5 sürümü yay�nland�.

� Kotlin programlama dilinin 1.3.70 sürümü yay�nland�.

� Rollup bundler arac�n�n 2.0.0 sürümü yay�nland�.

� HTTP istek ve cevaplar�n� OpenAPI standartlar�na göre denetleyen
openapi-cop arac�n�n ilk stabil versiyonu 1.0.0 yay�nland�.

7 Lisans

Yaz�l�m Gündemi - 2020/09 yaz�s� Eren Hat�rnaz taraf�ndan Creative
Commons At�f-GayriTicari-Ayn�LisanslaPayla³ 4.0 Uluslararas� Lisans� (CC

BY-NC-SA 4.0) ile lisanslanm�³t�r.
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