TYPO3 v10 LTS piyasaya çıktı! Yeni özellikler, artırılmış
performans ve benzersiz bir kullanıcı deneyimine
hazır olun
TYPO3 Topluluğu, kurumsal pazarda tüm dünyanın yaygın olarak kullandığı
PHP tabanlı web yayıncılığı platformu olan TYPO3 İçerik Yönetim Sistemi için
yeni bir Uzun Süreli Destek (LTS) versiyonu yayınladı. Bu yeni versiyon tam altı
yıl boyunca desteklenecek.
Baar, İsviçre, 21 Nisan 2020
TYPO3 Association Başkanı Olivier Dobberkau "TYPO3 olarak 20 yılı aşkın bir süredir hizmet veriyoruz
ve seçtiğimiz bu yolda ilerliyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. TYPO3, ölçeklenebilir ve
güvenilir bir açık kaynaklı kurumsal içerik yönetimi geliştirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam
ediyor," diyor ve ekliyor: "Onuncu LTS versiyonuyla beraber TYPO3'ün çok daha fazla kişiye, şirkete ve
kuruluşa muhteşem çevrimiçi projeler hazırlama olanağı tanıdığını söylemekten gurur duyuyorum."
TYPO3 GmbH'nin İdari Yöneticisi Mathias Schreiber yeni sürüm hakkında şunları söylüyor: "10 bizim
için sihirli bir sayı ve bir anlamda yazılım yıl dönümümüz. TYPO3 v10 LTS, bu zamana kadar piyasaya
sunduğumuz en iyi İçerik Yönetim Sistemi."

İkna Edici Yeni Özellikler
Yeni TYPO3 v10 LTS sürümü çok sayıda yeni özellik, artırılmış performans ve iyileştirilmiş kullanıcı
deneyimini beraberinde getiriyor. Bu sürüm, modern web sitelerini daha uyumlu, daha güvenli ve
yönetilmesi daha kolay hâle getiren 120'den fazla yeni özellik sunarak günlük işlerinizi TYPO3 ile çok
daha keyifli kılmanızı sağlıyor. Güçlü ve yerleşik PHP paketlerinin ve standartlarının kullanılması
API'leri tüm TYPO3 çekirdeğinde kararlı hâle getiriyor. Bu sayede editörler, yöneticiler ve uzantı
geliştiriciler en iyi uygulamalardan faydalanarak daha gelişmiş ve güçlü bir sistemi kolayca
yapılandırabilir.

Pano
Panolar, TYPO3 çekirdeğine eklenen en büyük ve en heyecan verici yeni özellik oldu.
Dört gözle beklenen pano özelliği, önemli sistem bilgileri ve durumları için arka uç kullanıcılarına hızlı
bir genel bakış sunuyor. Özet bilgileri görüntüleyebileceğiniz pencere öğeleri, hemen kullanıma hazır
çok çeşitli türlerde ve stillerde mevcuttur. TYPO3 çekirdeğinde; Başlangıç Öğreticisi, RSS akışları
olarak sunulan TYPO3 haberleri ve mevcut TYPO3 örneğine yönelik temel bilgiler gibi bazı standart
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pencere öğeleri yer alır. Geliştiriciler kendi pencere öğelerini oluşturabilir. Arka uç kullanıcıları ise
pencere öğelerini favori içeriklerine ekleyebilir, kaldırabilir, yeniden düzenleyebilir ve birden fazla
panoyu yapılandırarak bunlar arasında kolayca geçiş yapabilir.

HTML Tabanlı Şablonlu E-postalar
Bugüne kadar, TYPO3 tarafından gönderilen sistem e-postaları düz metin e-postaları biçimindeydi.
Fluid şablon oluşturma motorunu kullanan yeni ana versiyon, göz alıcı şablonları temel alan HTML
e-postalarını ve düz metin e-posta biçimini destekler. Çeşitli TYPO3 çekirdek e-postalarında bu yeni
biçim kullanılmaya başlandı. Kullanıcı arka uçta oturum açtığında gönderilen bildirim e-postaları ve
bir öğenin çalışma alanının değiştiği durumlarda kullanıcılara gönderilen e-postalar bu yeni biçimin
kullanımına örnek olarak düşünebilir. Geliştiriciler ve entegratörler, varsayılan yolları Fluid şablon
dosyaları üzerine yazarak kendi özelleştirilmiş e-posta şablonlarını oluşturabiliyor. Sistem tarafından
oluşturulan bildirim e-postalarının dilediğiniz renklerde ve markanızın logosuyla gönderildiğini
düşünebiliyor musunuz?

Yeni Bağımlılık Ekleme ve Olay Dağıtımı Özellikleri
Ana versiyon, en yeni teknolojileri müşterilerimizle buluşturan muhteşem bir sürüm. Güçlü ve yerleşik
PHP paketlerinin ve standartlarının tüm TYPO3 çekirdeğinde kullanılması amaçlandı. Bunu şu gibi
önemli alanlarda görebilirsiniz: bağımlılık ekleme (DI) ve olay dağıtımı (PSR-14). Bu teknolojiler, başta
uzantı geliştiriciler olmak üzere tüm geliştiricilerin çekirdek ve sistem işlevselliğini artırmasını sağlar.
Ayrıca, diğer sistemlerin tanıyabileceği ve uyumlu şekilde çalışabileceği bilindik, güncel bir arayüz
kullanarak bireysel çözümleri daha hızlı geliştirmelerine de olanak tanır.

Gelişmiş Kullanıcı Gizliliği ve Güvenlik
Yapılan değişiklik ister büyük ister küçük olsun, web sitelerinin güvenliğini artırmaya ve kullanıcıların
gizliliğini korumaya yönelik tüm iyileştirmeler önemlidir: TYPO3, kullanıcı gizliliğini iyileştirmek için
artık SameSite çerezlerini destekliyor. Tüm dış bağlantılar TYPO3'ün TypoLink özelliği ile işlenir ve
varsayılan olarak "noopener noreferrer" etiket özniteliğini kullanır. Güvenlik TYPO3 için daima
önceliklidir ve bu sebeple tüm parolalar kriptografik güvenlik değerleri kullanılarak şifrelenir. TPO3,
Argon2i ve PBKDF2 gibi sektörün en güçlü algoritmalarını destekler.

Arka Uç Kullanıcı Yönetimi Artık Daha Kolay
Arka uç kullanıcı hesapları, TYPO3 sistemindeki en önemli veri kümelerinden biridir. Kullanıcı
hesaplarının yönetilmesi, kullanıcı bilgilerinin ve izinlerinin yönetimini de kapsar. Net ve iyi
hazırlanmış bir genel bakış sağlanmadığında ise bunu gerçekleştirmek oldukça zordur. Arka Uç
Kullanıcı modülü, TYPO3 yöneticileri için ayrıntılı görünümler sunuyor. Kullanıcının gerçek adı, e-posta
adresi ve sayfanın üst kısmında görebileceğiniz başlangıç/bitiş tarihi, gruplar ve izinler gibi temel
kullanıcı bilgileri bu modülde görüntülenebilir. Arka uç kullanıcılarını yönetmek hiç bu kadar kolay
olmamıştı.
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Bağlantı Doğrulayıcı ile Bozuk Bağlantılar Tarih Oluyor
Zamanlayıcı görevi olarak yapılandırılan TYPO3 Bağlantı Doğrulayıcı, bozuk bağlantıları otomatik
olarak tespit edebilir. Daha kapsamlı hâle getirdiğimiz bu vazgeçilmez özellik artık sayfaları, dosyaları
ve dış bağlantıları destekliyor. Artık düzenleme yaparken dış bağlantıları doğrulayabilirsiniz.

TYPO3'ü Kullanmaya Başlamak Artık Çok Daha Kolay
TYPO3'ün sağladığı kusursuz kullanıcı deneyiminin temelinde kullanıma hazır yetenekler yer alır.
Bununla beraber, iyi bir kullanıcı deneyiminin sunulması, sitenin ve özel uzantıların nasıl
yapılandırıldığıyla da ilişkilidir. 10. LTS versiyonu, TYPO3'ü kullanmaya başlamayı çok daha kolay hâle
getiriyor. Klasik Windows Explorer'a benzeyen denenmiş ve test edilmiş sayfa ağacı yapısı, web
sitelerini ve çerezleri yönetip korumak için kullanılır. İçerik editörleri yeni içerikler oluşturmak ve
dosyaları yönetmek için her gün yönetici alanını kullanıyor. Site Yöneticisi, çoklu ve birden fazla dil
desteği bulunan sitelerin de aralarında bulunduğu web siteleri için temel yapılandırma işlevi sunar ve
bu sitelerin doğrudan arka uç kullanıcı arayüzü üzerinden yapılandırılmasını sağlar. Bu sayede,
kurumsal ortamda yeni olan siteler için hızlı bir başlangıç yapma ve sisteme ilk dâhil oldukları andan
itibaren tanıdık bir arayüzü deneyimleme olanağı tanır.

Altı yıllık Bakım ve Destek
TYPO3'ün 10. LTS ana versiyonu tam altı yıl boyunca desteklenecektir. İlk üç yıllık destek TYPO3
topluluğu tarafından ücretsiz olarak sağlanır (1,5 yıllık tam düzenli bakım ve güvenlik düzeltmeleri ile
kritik güncellemelerin dahil olduğu 1,5 yıllık öncelikli hata düzeltmesi). Ücretli Genişletilmiş Uzun
Süreli Destek (ELTS) programı 20 Nisan 2026 tarihine kadar geçerli olacaktır.

Genel Ürün Bilgileri
TYPO3 hakkında daha fazla bilgiyi typo3.org adresinden edinebilirsiniz. TYPO3 ile ilgili hizmetler için
typo3.com adresindeki TYPO3 Şirketi ticari iş ortağı listesini ziyaret edebilir ve eski TYPO3 LTS
versiyonları için ücretli Genişletilmiş Uzun Süreli Destek (ELTS) programına erişim hakkı alabilirsiniz.

TYPO3 Association ve TYPO3 GmbH hakkında
TYPO3 Association, TYPO3 CMS'in uzun vadeli gelişimini koordine eder ve fonlar. Halka ücretsiz
yazılım sağlayan bir sivil toplum kuruluşudur. TYPO3 Association, Kasım 2004'te TYPO3 Topluluğu
üyeleri tarafından İsviçre Yasaları uyarınca kurulmuş bir birliktir. Merkezi İsviçre'nin Zug Kantonunda
bulunan Baar belediyesinde yer alır. TYPO3 Association, siyasi olarak tarafsız olmakla beraber tüm
inançlara eşit mesafede ve saygılıdır. Üyeler, hedefler ve fon sağlama fırsatları hakkında daha fazla
bilgi için typo3.org/project/association/ adresini ziyaret edin.
TYPO3 GmbH TYPO3 Association tarafından kurulmuş ve destek hizmetleri sağlamanın yanında
TYPO3 CMS yazılımının gelişimini üstlenmiş bir hizmet şirketidir. TYPO3 Company hakkında daha fazla
bilgiye typo3.com adresinden ulaşabilirsiniz.
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Basın İletişimi
TYPO3 GmbH
Marco Tiel
press@typo3.com
+49 211 205436-46
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