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MVC Nedir? ASP.NET MVC Nedir?

ASP.NET MVC 3 yazı dizime başlamadan öncelikli olarak bazı kavramlar hakkında fazla teknik detaya
girmeden bilgi vereceğim.

MVC Nedir?
MVC(Model-View-Controller), ilk olarak 1979 yılında Trygve Reenskaug tarafından tanımlandıktan
sonra yazılım alanında kullanılmaya başlayan önemli bir mimari patern(architectural pattern)’dir.
Ortaya atıldığı ilk yıllarda ismi “Thing-Model-View-Controller” sonradan basitleştirilerek şu an ki halini
almıştır. MVC patern yazılım katmanlarının, örnek olarak display logic’ten data access logic’in, ayrı
tutulduğu uygulamalar oluşturur.
MVC’de bir uygulamanın kullanıcı arayüzü 3 ana bölüme ayrılır:


Model: Data işlemlerinin ve iş kurallarının tanımlanır, class’lar oluşturulur



View: Kullanıcı arayüzünün nasıl gösterileceği tanımlanır



Controller: Kullanıcı arayüzündeki işlemler ile data ve/veya spesifik katman arasındaki iletişim
sağlanır.

MVC tipik bir framework olmasına rağmen, özellikle bir mimaridir. Bunun anlamı spesifik class
hiyerarşi veya object-oriented bir dil olmasa bile implement edilebilir.
MVC’yi Java’da, C++’ta, PHP’de ve bir çok köklü dilde bulabilirsiniz.

ASP.NET MVC Nedir?
2002 yılında ilk defa yayınladığında(release), ASP.NET ve Web Form’ları bir bütün gibi ve aynı şey
olarak düşünülüyordu. Oysa ASP.NET daima 2 katmanı destekledi:



System.Web.UI:Web Form katmanı, server kontrolleri, view state vb…



System.Web:modüller, handler’lar, HTTP Stack buna benzer

ASP.NET içerisinde geliştirilmiş hazır server kontrollerini sürükle-bırak yöntemi ile sayfalarımıza atıp,
otomatik olarak bizim için oluşturulmuş HTML çıktılarına sahip oluruz. Çalışmasını istediğimiz
sayfadaki işlemleri handler’lar, moduller vasıtasıyla çalıştırırız. ASP.NET yerleşik olarak bir patern’e
sahip değildir. Bu yazılım dünyası için büyük bir eksiklikti. ASP.NET MVC 2007 yılında duyuruluncaya
kadar bu eksiklik hissedildi.
MVC patern’i web uygulamalarında sıklıkla kullanıyor, ASP.NET MVC içerisindeki kullanımı genel
hatlarıyla:


Models: Kullanacağınız class’lar bulunur. Bu katmanda database’e erişim yollarınız ve
metotlarınız yer almaktadır. Bu katman data erişim katmanı(access layer) olarak Entity
Framework, NHibernate, ADO.NET ile database üzerinde veri işlemleri yapılması için kullanılır.



View: Dinamik olarak HTML kodları generate edilir.



Controller: View ve Model arasında ki iletişimi sağlar. Kullanıcı girişlerini yanıtlar, model ile
haberleşir, hangi view’in render edileceğine karar verir.

Ayrıntılı bilgileri yazı dizimde yeri geldikçe konuşacağız.
Yaklaşık 2,5 yıl içerisinde 3 ana release oldu, Eylül ayındaki Build konferansında da ASP.NET MVC 4
Developer Preview olarak tanıtıldı.
Nasıl geliştirildi nerede geliştirildi kim geliştirdi diye soracak olursanız kısaca;
Şubat 2007 yılında, Microsoft’tan Scott Guthrie(“ScottGu”) tarafından ABD’nin doğu yakasındaki bir
konferansa giderken uçakta ASP.NET MVC’nin çekirdeğini/temelini tasarlamıştır. Bir kaç yüz satır
kod’dan oluşan basit bir uygulamaydı fakat salondakileri heyecanlandıran ve potansiyeli yüksek bir
teknoloji olduğunu o zamandan hissettirmiştir.
Release olana kadar 9 preview release olmuştur. Sonunda ASP.NET MVC 1.0, 13 Mart 2009 yılında
release oldu. Geçmiş sürümleri kıyaslamak yerine yer yer diğer yazılarımda bazı release notlarına yer
vereceğim.

Sonuç
Özellikle ASP.NET MVC 3 Razor ile tanıştıktan klasik ASP.NET’ döneceğini sanmıyorum. Her projenizi
bununla geliştirmek isteyeceksiniz diye düşünüyorum.
ASP.NET MVC uzun olduğu için .Net geliştiricileri kısaca MVC diye çağırıldığına çok fazla denk geldim.
Bende bazen bu şekilde söylerim.
Kaynakça ve Daha fazla bilgi için:


http://en.wikipedia.org/wiki/Model%E2%80%93view%E2%80%93controller



http://www.codeproject.com/KB/aspnet/AspNetMvcMvp.aspx



Wrox yayınlarından ASP.NET MVC 3 Kitabı



http://en.wikipedia.org/wiki/ASP.NET_MVC_Framework

ASP.NET MVC 3 Razor ile Uygulama Geliştirme
Yazı Dizisi 1 – Yüklemeleri Yapmak ve
Geliştirmeye Hazır Olmak
Bu yazımda ASP.NET MVC 3 Razor ile uygulama geliştirmek için hangi yüklemeleri yapmamız
gerekiyor, varsayılan olan hangi versiyon mevcut bunları konuşacağız. Visual Studio 2010
sürümlerinden birisini kullandığınızı varsayıyorum.
Dikkat: ASP.NET MVC 3, .NET 4 üzerinde MVC framework ile geliştirme sağlar.
.Net 3.5 Seçtiğimizde – ASP.NET MVC 2 Web Application ve ASP.NET MVC 2 Empty Web Application
Gelmektedir

.Net 4.0 Seçtiğimizde – ASP.NET MVC 2 Web Application Gelmektedir (MVC 3 ve 4 ‘e sonra
geleceğiz)

Biz ASP.NET MVC 3 ile uygulama geliştireceğim için sizin öncelikli olarak bu linkten indirip kurmanız
gerekmektedir.

İndirip kurduğunuzda artık, ASP.NET MVC 3 ile uygulama geliştirmek için gereklilikleri sağlamış
oluyoruz.

ASP.NET MVC 3 Razor ile Uygulama Geliştirme
Yazı Dizisi 2 – Project Template Nedir? Hangi
Template Ne İşe Yarıyor?
MVC Framework’e özel detaylara inmeden, yeni bir MVC 3 projesi oluşturduğumuzda karşımıza çıkan
template’lerden hangi ne işe yarıyor bunları konuşacağız. Hangi template hangi işi yapıyor ve ne
zaman kullanmamız gerekiyor? Farkları neler? Bu gibi sorularun yanıtı bulacağız.
ASP.NET MVC 3 Web Application oluşturduğunuzda karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir.
(güncellenmiş son hali)

Bu ekranı sırayla inceleyelim.
Project Template
Bize Sunulan Template’ler:
Empty
Uygulamanızı build edip çalışır duruma getirebilmek için min sayıda klasör ve dosya oluşturur. Başta
Controller olmak üzere geri kalan tüm gereksinimleri sizin oluşturmanız/karşılamanız gerekmektedir.
Ayrıca bu template’i seçtiğini zaman Unit Test seçemezsiniz. Çünkü Unit Test otomatik olarak
generate edilecek bu yüzden sizin projenizde boş olduğu için seçemiyorsunuz. Fakat kendiniz daha
sonradan ekleyebilirsiniz.
Internet Application
Default olarak form authentication kullanan bir account controller ile birlikte ASP.NET MVC 3
projesi oluşur. Unit Test eklenebilir.
Intranet Application
Default olarak Windows Authentication kullanan bir ASP.NET MVC 3 projesi oluşturur. Ayrıca
içerisinde HomeController ve 2 adet View oluşturur. Unit Test eklenebilir.
“Intranet template” kullanmak için, IIS 7.0 ve IIS Express sürümlerinde Windows Authentication’i
etkinleştirip, Anonymous Authentication’i pasifleştirmeniz gerekiyor.
Üç Template’in arasındaki farkları aşağıdaki görselde daha net anlayabilirsiniz diye düşünüyorum:

View Engine
Projemizde HTML sayfalarını Render etmek için kullanacağımız View Engine’i seçtiğimiz bölümdür.
HTML5 Markup
MVC 3 ile birlikte Visual Studio içerisinde HTML5′in inanılmaz dünyasına adım atabiliyoruz. Fakat
unutmamanız gereken henüz tüm tarayıcılar, özellikle IE9′dan öncekiler, HTML5 desteklemiyor.
Sonraki yazımda View Engine ve Razor View Engine üzerine konuşacağız.
Sonraki yazılarımda görüşmek üzere MVC ile kalın.

ASP.NET MVC 3 Razor ile Uygulama Geliştirme
Yazı Dizisi 3 – View Engine Nedir? Razor Nedir?
Özellikleri Nelerdir?
View Engine
View’lerinizi HTML çıktısı olarak render etmek için kullanılan bir mekanizma/teknoloji’dir. Şu an da
MVC’de kullanabileceğiniz View Engine’lar:


Web Forms



Razor



Spark



NHaml



NDjango

Razor View Engine
Razor söz dizimi, programcının bir HTML yapı akışını kullanabilmesine olanak tanıyan ve C# tabanlı bir
şablon etiketleme söz dizimidir. MVC3 ile birlikte Razor çıkana kadar MVC 1 ve 2′de defaul olarak
kullanılan Web Forms View Engine’di. Çünkü bu engine, ASPX/ASCX/MASTER dosyalarını ve Web
Forms’daki sözdizimi kullanır. Çalışmasında herhangi bir sorun yoktu fakat yazımı, kullanımı ve bakımı
uğraştırıcı ve zahmetliydi. Razor’la artık çok güçlü bir View Engine kavuştuk. Web Forms kullanımı ve
Razor kullanımına örnek:

Web Forms:
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Views/Shared/Site.Master" Inherits="System.Web.Mvc.
ViewPage<IEnumerable<MvcApplication1.Models.LogOnModel>>" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="TitleContent" runat="server">
List
</asp:Content>

<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">

<h2>List</h2>

<p>
<%: Html.ActionLink("Create New", "Create") %>
</p>
<table>
<tr>
<th>
UserName
</th>
<th>
Password
</th>
<th>
RememberMe
</th>
<th></th>
</tr>

<% foreach (var item in Model) { %>
<tr>
<td>
<%: Html.DisplayFor(modelItem => item.UserName) %>
</td>
<td>
<%: Html.DisplayFor(modelItem => item.Password) %>
</td>
<td>
<%: Html.DisplayFor(modelItem => item.RememberMe) %>
</td>
<td>
<%: Html.ActionLink("Edit", "Edit", new { /* id=item.PrimaryKey */ }) %> |
<%: Html.ActionLink("Details", "Details", new { /* id=item.PrimaryKey */ }) %> |
<%: Html.ActionLink("Delete", "Delete", new { /* id=item.PrimaryKey */ }) %>
</td>
</tr>
<% } %>

</table>

</asp:Content>

Razor:
@model IEnumerable<MVC.Internet.Models.RegisterModel>

@{
ViewBag.Title = "List";
}

<h2>List</h2>

<p>
@Html.ActionLink("Create New", "Create")
</p>
<table>
<tr>
<th>
UserName
</th>
<th>
Email
</th>
<th>
Password
</th>
<th>
ConfirmPassword
</th>
<th></th>
</tr>

@foreach (var item in Model) {
<tr>
<td>
@Html.DisplayFor(modelItem => item.UserName)
</td>

<td>
@Html.DisplayFor(modelItem => item.Email)
</td>
<td>
@Html.DisplayFor(modelItem => item.Password)
</td>
<td>
@Html.DisplayFor(modelItem => item.ConfirmPassword)
</td>
<td>
@Html.ActionLink("Edit", "Edit", new { /* id=item.PrimaryKey */ }) |
@Html.ActionLink("Details", "Details", new { /* id=item.PrimaryKey */ }) |
@Html.ActionLink("Delete", "Delete", new { /* id=item.PrimaryKey */ })
</td>
</tr>
}

</table>

Artık çok daha rahat yazabiliyoruz.
Razor Özellikleri


Kısa/Özlü, Anlamlı ve Akıcı – Razor karakter sayısını ve tıklayacağınız tuş sayısını en aza indirir
ve kodun akışını akıcı yapar, hızlandırır. Bir çok template sözdiziliminin aksine, HTML’iniz
içerisinde server blogunu ayrıca belirtmenize gerek yoktur. Derleyici kodunuzdan anlam çıkarak
zekidir. Kodunuz temizdir. Razor ile hızlı ve eğlenceli yazın.



Öğrenmesi Kolay – Min kod gereksinime sahip olduğu için öğrenmesi son derece kolaydır. Sahip
olduğunuz dili ve HTML bilginizi kullanırsınız.



Yeni Bir Dil Değildir – Yeni bir dili öğrenmeyi zorunlu kılmanın yerine var olan C#/VB
dillerinindeki becelerinizi kullanmasını sağlar.



Herhangi Bir Text Editor İle Çalışır – Razor herhangi bir özel araç(tool)a ihtiyaç duymaz.
Herhangi bir text editoru kullanabilirsiniz. Notepad bile olabilir.



Mükemmel Intellisense – Yukarıdaki madde de herhangi bir editorde yazabilirsiniz dedim. Şimdi
de gelmiş intellisense diyorum. Evet diyorum çünkü Visual Studio 2010 update’i ile tamamen
Razor’u destekleyen bir text editore sahip olursunuz.



Test Edilebilir – Yeni View Engine uyarlaması Test Uniteleri aracılığıyla test edilmesini destekler.

Kaynakça:


http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2010/07/02/introducing-razor.aspx



http://www.wrox.com/WileyCDA/WroxTitle/productCd-1118076583.html



http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_ASP.NET_Razor_View_Engine

ASP.NET MVC 3 Razor ile Uygulama Geliştirme
Yazı Dizisi 4 – Proje İçerisinde Öğelerin Anlamları
Neler? Ne İşe Yarıyorlar?
Bugün ise MVC içerisindeki item(öğe) in ne anlama geldiğini bakacağız. Default olarak bir internet
project içerisindeki öğeleri inceleyelim:



Controllers: URL isteklerini handle eden Controller class’larınızın bulunduğu klasördür.
Controller’inizi istediğiniz herhangi bir yere de koyabilirsiniz. Çünkü aynı assembly içerisinde
derleniyorlar.



Models: Data ve Business(iş) objelerinizi manipule(işleyen) eden ve temsil eden class’larınızın
bulunduğu klasördür. Aynı proje içerisinde tanımlayabileceğiniz gibi ayrı bir projede de
tanımlayabilirsiniz.



Views: HTML çıktısı olarak karşımıza çıkan View ve Partial View’leri tutar. İçerisinde Controller’in
isminde bir klasör olur ve içerisinde View’ler vardır. Ayrıca Shared klasörü adı altında layout’lar
tutulur, ASP.NET teki master page sayfaların işlevi yaparlar. Views içerisindeki Web.Config
default Web.Config ten farklı olarak bu viewlere doğrudan erişimi engeller yani Controller’sız
çalıştırmasını engeller.



App_Data: Okuma/yazma işlemi yapacağız dosyaların bulunduğu klasördür.



Content: Dinamik olarak değişmeyecek olan ve JavaScript olmayan, css/image dosyalarınız gibi
statik dosyaları tutabileceğiniz klasördür. Bu klasör kullanışlıdır fakat gerekli değildir. İstediğiniz
herhangi bir yerde de bu statik dosyaları tutabilirsiniz.



Scripts: Bu klasör içerisinde, Script’ler ve JavaScript kütüphaneleri tutulur. Default olarak Visual
Studio jQuery için kütüphaneler ile Microsoft AJAX helper’ini bu klasör içerisine yerleştirir.



Global.asax: ASP.NET application’larımızdaki emsali ile aynı işleve sahiptir. Ayrıca View
Engine’lar burada konfigure edilir.



Web.Config: ASP.NET application’larımızdaki emsali ile aynı işleve sahiptir.

ASP.NET MVC 3 Razor ile Uygulama Geliştirme
Yazı Dizisi 5 – İlk Uygulamamız (Empty Template)
Giriş
Uygulama Türü: ASP.NET MVC 3
Proje Template Türü: Empty Template
View Engine: Razor
Yukarıdaki özelliklerde bir uygulama açıyoruz.
Uygulama
Uygulamamız açtığımız an karşımıza aşağıdaki resimde göründüğü gibi bazı öğeler geliyor:

Ne Yapacağım Peki Şimdi?
Uygulamamız bir çalıştıralım:

Biz uygulamamı çalıştırıyoruz fakat uygulamamızın neyi göstermesini bekliyoruz?
(son) Kullanıcının gördüğü dosyalar “View“‘lerdir.
Peki “View” nasıl oluşturabilirim?
View oluşturmadan önce benim “Controller” oluşturmam gerekiyor. Hatırlayacak olursan her bir
öğenin ne işe yaradığını anlatırken, View’ler Controller den oluşturulur ve çağırılır demiştik. Bir
Controller olmadan View’inde kullanılması düşünülemez.
Uygulamamızda “Controllers” klasörüne sağ tıklayıp Add daha sonra da Controller diyoruz.

Yeni Controller eklerken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Karşımıza aşağıdaki gibi bir ekran
görüntüsü çıkacaktır:

Açtığımız zaman varsayılan olarak “Controller” dan önceki bölüm seçili olarak geliyor. Biz Contoller
name’i verirken VereceğimizControllerismiController olarak vermemiz gerekiyor. Bu örneğimizde
“HomeController” olarak verelim. Neden Home verdik az sonra geleceğiz. Template şimdilik
seçmeyelim sonraki yazılarımda bu konuda ayrıntılı olarak bilgi vereceğim.
HomeController’imizin içeriğine bakalım:

Öncelikli olarak class’imizin adının HomeController olduğunu ve Controller (abstract)classından
implement edildiğini görebiliyoruz. Ayrıca içerisinde ActionResult tipinde Index adında bir metot
olduğunu görüyoruz.
Controller’da ekledik. Çalıştırdığımızda aşağıdaki hatayı alırız:

Bu hatayıda almamız normal değil mi? Burada Home altında Index.aspx, .ascx, cshtml, vbhtml
sayfalarından birisini arıyor ve bulamıyor. Tamam Controller’i doğru şekilde oluşturduk. Kullanıcının
etkileşime girdiği yani kullanıcının karşısına çıkacak olan sayfamız, View, henüz oluşturmadık.
HomeController’im içerisindeki Index adındaki ActionResult metotum içerisinde herhangi bir yer sağ
tıklayıp “Add View” dedikten sonra aşağıdaki ekran karşımıza çıkacak:

View Name’ini Index olarak bırakıyoruz, hatırlayacak olursanız yukarıda aldığımız hata Index adında
bir sayfa bulamamasıydı. Ekliyoruz ve Solution Explorer pencereme bakıp, projemdeki değişiklikleri
gözlemliyorum.
Oluşan Index.cshtml sayfamızın içeriğine bakalım:

Layout diye bir seçenek var ve null olarak set edildiğini görüyoruz. Ayrıca HTML5 standartlarında
olduğuda sanırım gözümüzden kaçmamıştır. Projemi ilk başta oluşturuken “Use HTML5 semantic
markup” seçeneğini işaretlediğimizi unutmayalım.

Baktığımız zaman, Views altında Controller’ımın adında Index adında bir .cshtml uzantılı bir sayfa
oluştu.
Çalıştırdığımı zaman aşağıdaki görüntüyü alabileceğiz sonunda:

Adres çubuğuna Home/Index yazsaydık yine aynı sayfa görüntülenecek. Gözümüz aydın, sonunda
sayfamıza kavuştuk. Bir kaç sayfa daha ekleyelim.
HomeController’ime geliyoruz ve birde About diye ActionResult tipinde bir metot oluşturuyoruz.

About adında View’imizide ekledik. Çalıştırdığımız zaman göreceğiz ki Index sayfası geliyor. Peki biz
nasıl About sayfası çalıştıracağız:

About sayfasını çağırmak için, Home/About yazdım. Peki Home ve About nereden geliyor?


Home: Oluşturduğum Controller’im adı



About: HomeController içerisindeki geriye View döndüren metotumun adı

Sonuç
Ben klasik ASP.NET kullanırken sayfaları çağırır ve öyle çalıştırırım, ASP.NET MVC de ise metotları
çalıştırırımve onlarla ,istisna dışında, aynı isimde bağlı olan View’ler görüntülenir.
Bu Yazımda Ne Öğrendik


Controller ekleme



View ekleme



Controller içerisinde metot yazma



View(metot) çağırma



Sayfaları değil metotları çağırdığımızı

Not: Uygulamalarınızı yaparken, Controller’a Home dışında ve Index olan metotun adını
değiştirdiğinizde hata almanız normaldir. Sonraki yazımda bunun nedenini ve çözümü
söyleyeceğim.

ASP.NET MVC 3 Razor ile Uygulama Geliştirme
Yazı Dizisi 6 – Global.asax Nedir? Ne İşe Yarar?
Route Mantığını Kavrama
Özellikle dikkatinizi çekmek istediğim nokta, biz ASP.NET’te sayfaları çağırıyoruz, ASP.NET MVC ‘de ise
metotları çağırıyoruz. Controller içerisindeki metotlarda bize View döndürüyor ve bize bir sonuç
dönmüş oluyor.
Biz Home adında bir Controller oluşturduk ve içerisinde geriye View döndüren Index adında bir metot
tanımlamıştık. Peki neden bu şekilde yaptık? Başka isimde Controller ve/veya metot yazamazmıydık
hata almamak için? Projemiz içerisinde “global.asax” adında bir dosyamız mevcut. Peki bu dosya
içerisinde ne var? Hemen inceleyelim:

Static olarak tanımlanmış “RegisterRoutes” adındaki metotumuzu incelememiz gerekmektedir. Bu
metot içerisinde MapRoute’larım mevcut.
Burada Default isminde Route tanımlanmıştır. Daha sonra çalışma şekli olarak;

domain/controller adi/action adi
Örnek: mcansozeri.com/home/index
Bu tanımlanan Route içerisinde default olarak Controller=Home, Action = Index olarak verilmiştir. İlk
çalıştığı an siz aksini yazmazsanız, Home/Index i arayacaktır. Bulamadığı içinde hata fırlatacaktır.
Kendimiz var olan Route üzerinde değişiklik yapabileceğimiz için kendimizde yeni MapRoute‘lar
ekleyebiliriz. Var olan MapRoute’ta aşağıdaki gibi değişiklik yaptığımız zaman, artık “Main” adında bir
Controller ve içerisinde de First adında bir Action tanımlamış olmamız gerekmektedir.
routes.MapRoute(
“Default”,
“{controller}/{action}”,
new {controller=”Main”,action=”First”}
);
Örneğin WordPress’te olduğu gibi yani “mcansozeri.wordpress.com/page/1″ şeklinde yeni bir
MapRoute tanımlayalım. Burada dikkat etmemiz gereken aslında şudur. Biz ekranda nasıl
görünmesini istiyoruz? “page/id” şeklinde olmasını istiyorsak aşağıdakine benzer bir tanımlama
yapmanız gerekmektedir:
routes.MapRoute(
“BlogPage”,
“{action}/{pageNumber}”,
new {controller=”Home”, action=”Post”, pageNumber=1}
);
Biz çok farklı şekillerde ve özelliklerde MapRoute tanımlayabiliriz. Hangi controllerda ve actionda
çalışacağını belirledikten sonra pageNumber’i almamız yeterli olacaktır. Fakat yukarıdaki gibi bir
kullanımda hata ile karşılaşma olasılığımız vardır.

Sonraki yazılarımda global.asax dosyası içerisinde daha ayrıntılı olarak değişiklikler yapacak ve bu
dosyayı etkili şekilde kullacağız.
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Yazı Dizisi 7 – HTML.Form ve Html.Helper’larının
Kullanımı 1
Html.Form kontrolünün ne işe yaradığını, html kontrollerinin nasıl kullanılabildiğini göreceğiz.
Unutmayalım ki, biz MVC’de sayfaları değil metotları çağırıyoruz. İlk uygulamamızda hatırlarsanız,
sadece 2 tane view oluşturduk ve bu View’leri görüntüledik.
Peki biz eğer sayfaları çağırmıyorsak, metotları nasıl çağıracağız?
Cevabı aslında oldukça basit: UrlHelper olan Url’i kullanarak.

Kontrolleri nasıl kullabilirim? Form nasıl oluştururum ve formdan bilgileri nasıl alabilirim?

Öncelikle dikkat çekmek istediğim bölüm, ASP.NET kontrollerinin toolbox içerisinde yer
almaması. ASP.NET MVC içerisinde ASP.NET kontrollerini kullanmıyoruz. Bu yüzden bir tane TextBox
atıyım name’ine de txtMesaj dedikten sonra Controller içerisinde bu kontrole erişim diye
düşünüyorsanız gerçekle yüzleşme vakti. Bu şekilde bir erişim MVC içerisinde mümkün değildir.
MVC içerisinde Html kontrolleri kullanmak durumundayız eğer hazır telerik veya devexpress
kontrolleri kullanmıyorsanız.
ASP.NET bilenler bilir ki, ASP.NET sayfaları içerisinde eğer kontroller kullanacaksak bir tane form
elementi oluşturup içerisinde geri kalan tüm kontrollerimi yazarım. Herhangi bir submit butonunda
ise, o form içerisinde tüm nesneler server tarafına gider, bu da server tarafı için fazladan trafik
oluşturmaktadır. Ayrıca ASP.NET kontrolleri kullanmadığımız için View State‘in yükünden de
kurtulmuş oluruz.
@ işareti ile başlayıp yazdığım satılar Razor söz dizilimidir. Razorun esnekliği ve rahatlığını, kullandıkça
daha iyi fark edeceksiniz.
View’lerim içerisinde birden fazla form oluşturabilirim. Her form farklı bir işlev yapabilir, farklı bir
action çalıştırabilir, ya da farklı bir

using anahtar sözcüğü ile HtmlHelper’i kullanıyoruz. Html.BeginForm() dedikten sonra artık form
elemanlarımı yazabilirim. Burada BeginForm’a herhangi bir parametre vermezseniz, default olarak
View’i döndüren Action çalışacaktır. Eğer kendiniz harici bir Action vermek istiyorsanız.
Html.BeginForm(“action adi”) olarak verebilirsiniz. Fakat bu bölümün ayrıntılarını ilerleyen
bölümlerde göreceğiz.
@Html.TextBox(“textbox’in name-id si”) diyerek TextBox oluşturabiliyorum. Ne kadar ilginç değil mi?
Peki bu verdiğim name/id nerede karşıma çıkacak.
ViewBag.Message: ViewBag ile View içerisinde veri taşıyabilirsiniz. Object olarak değer almaktadır ve
dynamic türündedir. Ben View içerisinde atadığımda çağırıldığı yerde içeriğini yazar(response.write
gibi).
public ActionResult Contact(string txtMesaj)
{
ViewBag.Message = txtMesaj;
return View();
}

txtMesaj dediğimiz zaman Html.TextBox içerisine yazılan değeri bu şekilde alabiliyorum.
Sadece bu yöntem ile birden fazla yöntem ile bu TextBox içerisinde alabilirim.
Bir sonraki yazımda Html Helper içerisinde sık kullanılan Kontrolleri anlatacağım ve Form yapısını
biraz daha inceleyeceğiz.

ASP.NET MVC 3 Razor ile Uygulama Geliştirme
Yazı Dizisi 7 – HTML.Form ve Html.Helper’larının
Kullanımı 2 (HTML Helpers)
Bu yazımda bir kaç tane daha kontrol görüp, bu kontrolleri nasıl kullanabiliriz onu inceleyeceğiz.
Sıkça Kullanılan Helper’lar:

Kullanacağımız kontroller, HTML Helper’lardır ve HTML. dedikten sonra kullanabileceğiniz Helper lar
gelmektedir. Ayrıca kendiniz de ekleyebilir, yeni bir Helper geliştirebilirsiniz.
Html.TextBox ve Html.TextArea
TextBox helper’i type’i text olan input render eder. Kullanıcıdan veri girişi almak için sıkça kullanılan
helper’dır.
@Html.TextBox(string name, object value)
Kullanımı:
@Html.TextBox("txtEmail", "Email Giriniz...")

Html Çıktısı:
<input id="txtEmail" name="txtEmail" type="text" value="Email Giriniz" />

TextArea helper’i, <textarea> tag’ine sahip ve multi-line text girişine izin veren bir element oluşturur.
Kullanımı:
@Html.TextArea("txtMesaj", "Lütfen mesajınızı <b>yazınız.</b>")

Html Çıktısı:
<textarea cols="20" id="txtMesaj" name="txtMesaj" rows="2"> Lütfen,&lt;br /&gt; mesajınızı
yazınız.</textarea>

Html.CheckBox
CheckBox Helper’i, 2 input element render ettiği için benzersizdir.
@Html.CheckBox(string name, bool isChecked)
Kullanımı:
@Html.CheckBox("cbEhliyetVarmi",false)

Html Çıktısı:
<input id="cbEhliyetVarmi" name="cbEhliyetVarmi" type="checkbox" value="true" /><input
name="cbEhliyetVarmi" type="hidden" value="false" />

Muhtemelen neden checkbox kontrole ek olarak birde hidden input render edildiğini merak
ediyorsunuzdur. Tarayıcının checkbox’ın sadece selected olma durumunda değeri submit etmesini
sağlamak için iki input element render eder.
Html.RadioButton
Html.RadioButton‘lar, Genellikle tek bir sonuç için muhtemel seçenekleri sağlayan gruplanmış
kontrollerdir. Örneğin kullanıcının spesifik bir evcil hayvan listesinden bir evcil hayvan seçmesi
isterseniz, kullanıcının seçmesi için birden fazla radio kontrol kullanabilirsiniz. Radiobutton’ları
gruplamak için, her birisine aynıismi(name) vermelisiniz.
Kullanımı:
@Html.RadioButton("pet", "Köpek",true)
@Html.RadioButton("pet", "Kedi")
@Html.RadioButton("pet", "Kaplumbağ")

Html Çıktısı:
<input checked="checked" id="pet" name="pet" type="radio" value="Köpek" />
<input id="pet" name="pet" type="radio" value="Kedi" />
<input id="pet" name="pet" type="radio" value="Kaplumbağ" />

Html.DropDownList ve Html.ListBox
DropDownList Helper ve ListBox Helper ları, ikiside <select> elementi render eder fakat
DropDownList tekli seçime izin verirken, ListBox çoklu seçime izin vermektedir.
ListBox’in multiple adında bir attribute’u vardır vemultiple diye set edilir bu yüzden çoklu seçim
yapabilirsiniz.
@Html.DropDownList(string name, IEnumerable<SelectListItem> selectList, string optionLabel, object
htmlAttributes)

Kullanımı:
@Html.DropDownList("ddlSehirler", (new List<SelectListItem>() { new SelectListItem { Text = "Ankara", Sel
ected = false, Value = "06" }, new SelectListItem { Text = "İstanbul", Selected = true, Value = "34" }, new SelectLi
stItem { Text = "İzmir", Selected = false, Value = "35" } }))
@Html.ListBox("lbSehirler", (new List<SelectListItem>() { new SelectListItem { Text = "Ankara", Selected = f
alse, Value = "06" }, new SelectListItem { Text = "İstanbul", Selected = true, Value = "34" }, new SelectListItem {
Text = "İzmir", Selected = false, Value = "35" } }))

Html Çıktısı:
<select id=”ddlSehirler” name=”ddlSehirler”>
<option value=”06″>Ankara</option>
<option selected=”selected” value=”34″>İstanbul</option>
<option value=”35″>İzmir</option>
</select>
<select id=”lbSehirler” multiple=”multiple” name=”lbSehirler”><option value=”06″>Ankara</option>
<option selected=”selected” value=”34″>İstanbul</option>
<option value=”35″>İzmir</option>

Html.Label
Label Helper‘ı, geriye <label> elementi render eder. İlk parametre olarak For Attribute’une atacağız
değerdir. Bir radiobutton’a For diyerek expression verebilir ve kullanabilirsiniz.
@Html.Label(string expression,string text)
Kullanımı:
@Html.Label("cbEhliyetVarmi", "Ehliyetiniz Varmı?") @Html.CheckBox("cbEhliyetVarmi")

Html Çıktısı:
<label for=”cbEhliyetVarmi”>Ehliyetiniz Varmı?</label>
<input id=”cbEhliyetVarmi” name=”cbEhliyetVarmi” type=”checkbox” value=”true” /><input
name=”cbEhliyetVarmi” type=”hidden” value=”false” />

Html.Password
Password helper‘i, password alanı render eder. TextBox helper’ina benzer fakat post edilen değeri
içerisinde tutmaz ve isminde anlaşıldığı gibi password maskeli olarak giriş yapılır.
Kullanımı:
@Html.Password("txtSifre")

Html Çıktısı:

<input id="txtSifre" name="txtSifre" type="password" value="" />

Karşınıza çıkan senaryolara göre diğer Helper’larıda kullanabilirsiniz.
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Yazı Dizisi 8 – Html Helper’larıyla Css, Javascript
Kullanmak ve Html Helper’ların Attribute’lerini
Kullanmak (Video Demo)
Bu yazımda Html Helper’larına nasıl olurda CSS ve JavaScript/jQuery ile etkileşimli hale getirebiliriz
ona bakacağız. Sayfanın sonunda Demo videosu yer almaktadır. Ayrıca sayfanın sonunda uygulamayı
indirebilirsiniz.
Senaryo
Üyelik formu hazırladığımızı düşünelim. Email, İsim Soyisim ve Şifre alalım. Aşağıdaki gibi bir görüntü
oluşturacağız:

Yapacaklarımız:


Email TextBox‘ina, style olarak “color:blue” vereceğiz, onblur olduğunda da Email alanını uygun
olup olmadığını kontrol edeceğiz.



İsim Soyisim TextBox‘ina, bir CSS class’ı vereceğiz, maxlength olarak 15, ve onkeydown eventini
kullanarak sayısal giriş yapmasını engelleyeceğiz.



Şifre TextBox‘ına, Dictionary olarak attribute vereceğiz. Ayrıca bu alan password olduğu için
hemen yanındaki alanda girilen metni göreceğiz onkeydown eventini kullanarak.

Başlıyoruz

Html Helper’ları oluştururken aslında overload’larına bakmamız gerekiyor. Örneğin Html.TextBox için
bakalım:

TextBox Helper ve diğer hemen hemen tüm Helper’lar için senaryo aynı şekildedir. object olarak veya
IDictionary’dan implement olan herhangi bir Dictionary Collection’ına değer atayarak kullanabiliriz.
Style Attribute’unu Kullanma:
TextBox’ın style’ına color olarak blue verelim:
Kullanımı:
@Html.TextBox("txtEmail", null, new { @style = "color:blue;" })

Html Çıktısı:
<input id="txtEmail" name="txtEmail" style="color:blue;" type="text" value="" />

Burada normal bir inputta var olan style attribute’una değer atadım ve kullandım.
Dikkat


object olarak değerlerimi atadım ve new anahtar sözcüğünden sonra süslü parantezleri açtımkapattım “{}”



“@style” diyerek attribute’e değer atadım, başına “@” koymadan da yazabilirdim (bir attribute
hariç)



attribute adını yazdıktan sonra string ifade içerisinde normalde nasıl yazıyorsam o şekilde
yazdım

Class ve MaxLength Attribute’lerini Kullanma
TextBox’a daha önceden oluşturduğumuz “CSS” class’ımı atayalım, maxlength özelliğini 15 olarak
belirleyelim.
CSS:
.textbox
{

color: Green;
font-family: Verdana;
}
Kullanımı:
@Html.TextBox("txtName", null, new { @class = "textbox", maxlength = "15" })

Class’ın başına @ işareti koymazsak aşağıdaki gibi hata meydana gelir ve çünkü sizin server taraflı bir
class işlemi yapacağınız düşünülür. @koyduğunuz zaman class ifadesini görmezden gelir ve render
edilme anında karar verir ne olacağına.

Html Çıktısı:
<input class="textbox" id="txtName" maxlength="15" name="txtName" type="text" value="" />

Dictionary Dizi Tipinde Style Attribute’unu Kullanma
Password’e style olarak color:blue ve width:148px verelim.
Kullanımı:
@Html.Password("txtPassword", null, new Dictionary<string, object> { { "style", "color:blue; width:148px" },{"m
axlength","10"} })

Html Çıktısı:
input id="txtPassword" name="txtPassword" onkeydown="ShowPassword(event)" style="color:blue;
width:148px" type="password" />

Burada, Dictionary<string,object> olarak bir collection tanımladık, bu collection a her bir item’i süslü
parantezler “{}” içerisinde atama işlemimi yaptım.
Dikkat:


dictionary dizisi atadım, dictionary key ve value alan bir collection’tır



içerisine atadığım her bir öğeyi {} içerisinde yazdım



key ve value ile işlem yapıldığı için key olarak “style”, value olarakta “color:blue;width:148px”
verdim.

JavaScript Kullanımı onblur Attribute’u (Event’i)
onblur event’i onfocus’tan hemen sonra yani ilgili input’tan odağın kalkması sonucunda tetiklenir.
Burada kişi email adresini doldururken anlık olarak ona yanıt vereceğiz. Eğer 8 karakterden düşükse

turuncu üzerine beyaz yazı, eğer email formatında değilse kırmızı üzerine beyaz yazı ve son olarak
eğer email adresi doğruysa beyaz(default) üzerine siyah yazı ile mail adresini yazacak.
JavaScript:
function CheckEmail(nesne) {
var email = nesne.value;
if (email.length < 8) {
nesne.style.backgroundColor = "Orange";
nesne.style.color = "White";
return;
}
var pattern = /^([a-zA-Z0-9_.-])+@@([a-zA-Z0-9_.-])+\.([a-zA-Z])+([a-zA-Z])+/;

if (!email.match(pattern)) {
nesne.style.backgroundColor = "Red";
return;
}
nesne.style.backgroundColor = "White";
nesne.style.color = "Black";

}

Kullanımı:
@Html.TextBox("txtEmail", null, new { @style = "color:blue;", onblur = "CheckEmail(this)" })

Html Çıktısı:
<input id="txtEmail" name="txtEmail" onblur="CheckEmail(this)" style="color:blue;" type="text" value="" />

Ekran çıktısı:

JavaScript Kullanımı onkeydown Attribute’u (Event’i)
Burada isim soyisim TextBox’ına sayısal bir ifade girilmesi engelleyeceğiz.
JavaScript:
function TextChanged(e) {
var keychar = e.char;

var checkNumeric = /\d/;
return !checkNumeric.test(keychar);
}

Kullanımı:
@Html.TextBox("txtName", null, new { @class = "textbox", maxlength = "15", @onkeydown = "return TextChan
ged(event)" })

Html Çıktısı:
<input class="textbox" id="txtName" maxlength="15" name="txtName" onkeydown="return
TextChanged(event)" type="text" value="" />

Artık sayısal herhangi bir ifade giremeceğiz.
Örnek 2:
Password alanına ne yazarsam yan tarafındaki textbox’ta o içeriği göstersin:
JavaScript:
function ShowPassword(e) {
if (e.char != null) {
document.getElementById('txtText').value += e.char;
}
if (e.keyCode == 8) {
var text = document.getElementById('txtText').value;
document.getElementById('txtText').value = text.substring(0, text.length - 2);
}
}

Kullanımı:
@Html.Password("txtPassword", null, new Dictionary<string, object> { { "style", "color:blue; width:148px" }, { "
onkeydown", "ShowPassword(event)" },{"maxlength","10"} })

Html Çıktısı:
<input id="txtPassword" name="txtPassword" onkeydown="ShowPassword(event)" style="color:blue;
width:148px" type="password" />

Ekran Çıktısı:

Demo
Videoyu izlemek için: http://www.youtube.com/watch?v=s8Ls2gF7szI
Download

İndirmek İçin Tıklayın
Senaryonuza göre yazacağız attribute’larda farklılık gösterebilir.
Herhangi bir sorunuz olursa, çekinmeden sorabilirsiniz.
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Yazı Dizisi 9 – ActionLink, RouteLink, Action,
RenderAction, Partial, RenderPartial
Bu yazımda aşağıdaki Html Helper’ları inceleyeceğiz;


Html.ActionLink



Html.RouteLink



Html.Partial



Html.RenderPartial



Html.Action



Html.RenderAction

Herhangi bir uygulama içerisinden diğer kaynaklara linkler verebilir, View’leri parçalara ayırarak
bölümler halinde tekrar tekrar kullanabilir ya da diğer sayfaları kendi sayfalarımız içerisinde açabiliriz.
Bu işlemler için Html Helper’larını kullacağız.
Html.ActionLink
ActionLink metotu hyperlink (<a> elementi) render eder. Örneğin Index View’inden, About View’ini
görüntüleyecek link yazamak istersen bu metot tam işimize yaramaktadır. 10 tane overload’ı vardır.
Kullanımı:
@Html.ActionLink("Hakkımda","About")

Html Çıktısı:
<a href="/Home/About">Hakkımda</a>

Eğer çağıracağız action için parametre vermeniz gerekebilir böyle durumlarda aşağıdaki kullanım
işimize yarayacaktır.
ActionResult tipinde About:
public ActionResult About(string id, string sourceID)
{

ViewBag.Message = String.Format("gelen ID= {0}, sourceID={1}", id, sourceID);
return View();
}

Index View’imin içinde:
@Html.ActionLink("Hakkımda", "About", new RouteValueDictionary() {{"id","5"} ,{"sourceID","10"}})

Html.RouteLink
RouteLink’te, ActionLink helper’ına benzer tasarıma sahiptir. Fakat aynı zamanda parametre olarak
Route Name alır ve Controller ve Action Name için herhangi bir parametre almaz. Yukardaki
örneğimizi tekrar yazalım.
Kullanımı:
@Html.RouteLink("Hakkımda",new RouteValueDictionary(){{"action","About"},{"id","5"},{"sourceID","10"}})

Html Çıktısı:
<a href="/Home/About/5?sourceID=10">Hakkımda</a>

Html.Partial
Partial metotu, herhangi bir Partial View’i veya Normal View’i bir string içerisine render eder. Birden
çok farklı View içinden render etmek istediğiniz partial view gibi render edebilirsiniz. Index sayfası
içerisinde Footer Action’i açıyoruz.
Kullanımı:
@Html.Partial("Footer")

Html Çıktısı:

Html.RenderPartial
RenderPartial, Render’e benzemektedir. Fakat RenderPartial’i doğrudan string döndürmek yerine
yanıtı yazar. Kullanım olarak kod blokları arasında yazmanız gerekiyor. Aşağıdaki iki kullanımında
çıktısı aynıdır:
@{Html.RenderPartial("Footer"); }
@Html.Partial("Footer")

Peki Partial’i mi yoksa RenderPartial’i mi kullanmam gerekiyor?
Genel olarak, Partial‘i RenderPartial‘a tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü Partial, ek olarak kod
blokları yazıpta içerisinde kullanmadığımız için daha kullanışlıdır. Fakat RenderPartial, doğrudan gelen
yanıtı yazdığı için daha performanslıdır.

Html.Action ve Html.RenderAction
Action ve RenderAction, Partial ve RenderPartial’a benzemektedirler. Partial helperi, başka bir
dosyadaki View içeriğini render etmeye yardım eder. Action ise, tekrar kullanılabilirlik açısından daha
esnektir çünkü controller action farklı bir model tarafından build edilebilir ve controller içerisinde
context’i kullanabilir yapabilir.

RenderAction ile Action arasındaki fark RenderAction gelen yanıtı doğrudan yazar. Aşağıdaki gibi bir
yapı kurduğumuzu düşünün:7
Home Controller:
public ActionResult Menu()
{
return PartialView();
}

CSS:
.list li
{
list-style-image:none;
display:inline;
margin-left:10px;
}
Home içerisindeki Menu isimli View’i Create as Partial View olarak oluşturuyoruz.

Kullanımı ve Html Çıktısı:

Ayrıca eğer actionName’in adını değiştirmek isterseniz şu şekilde bir kullanımda yapabilirsiniz:
[ActionName("SahaneMenu")]
public ActionResult Menu()
{
return PartialView();
}

Bu sefer Html.Action(“SahaneMenu”) demeniz gerekiyor.
İndirme
Uygulamayı indirmek için tıklayın.

ASP.NET MVC 3 Razor ile Uygulama Geliştirme
Yazı Dizisi 10 – URL Helper’larının(Url.Content,
Url.Action, Url.RouteUrl) Kullanımı
Bu yazımda da URL Helper’lardan Url.Action, Url.Content ve Url.RouteUrl’in ne işe yaradığını ve ne
olduğunu inceledim.
URL Helper’ları HTML ActionLink ve RouteLink’e benzemektedir fakat geriye HTML döndürmek
yerine, URL’leri build edip URL’leri string gibi döndürürler. 3 tane URL Helper vardır:


Action



Content



RouteUrl

Action
Action Helper‘i, HTML Helper‘larından olan ActionLink’e birebir aynısıdır, fakat Action Helper geriye
anchor tag döndürmez. Örneğin, aşağıdaki kod Blog controller’ı içerisindeki post isimli action’i
içerisinde postID’si 5 olan yaziyi getirecek URL(link değil) gösterilecektir:
Kullanımı:
@Url.Action("Post", "Blog", new { postID = 5 }, null)

Html Çıktısı:
/Blog/Post?postID=5

RouteUrl
RouteUrl’da, Action helper ile aynı pattern’e sahiptir. Ama Html Helper’larından RouteleLink gibi
route adını kabul eder ve fakat controller ve action name’i parametre olarak almaz.
Kullanımı:
@Url.RouteUrl(new {postID=5})

Html Çıktısı:
/Blog/Post/5

Content
Content Helper, relative olan uygulama yolunu, absolute uygulma yoluna çevirir.

Kullanımı:
<link href="@Url.Content("~/Content/Site.css")" rel="stylesheet" type="text/css" />

Html Çıktısı:
<link href="/Content/Site.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

ASP.NET MVC 3 Razor ile Uygulama Geliştirme
Yazı Dizisi 11 – Layout(Master Page/Template)
Nedir? Ne İşe Yarar?
Bu yazımda da Layout’u inceleyeceğız. Nasıl çalışır? Ne amaçlı kullanılır? Uygulamayı sayfanın
sonunda indirebilirsiniz.
Layout
Razor’da Layout’lar, tutarlı bir görünüm sağlamaya yardımcı olmanın yanında bir çok View arasında
görüntülenir, kullanılırlar. Eğer daha önceden Web Form’lar ile yani ASP.NET sayfaları ile çalıştıysanız
ya da çalışıyorsanız, Layout’lar, Master Page’ler ile aynı amaca hizmet ederler. Fakat hem daha kolay
yazımı hem de esnekliği daha fazladır.
Layout kullanarak uygulamanızın istediğiniz bölümleri ortak, geri kalan yerleri ise sayfa bazında
değişiklik gösterebilir. Layout içerisinde istediğiniz kadar Section(ContentPlaceHolder) tanımlayabilir,
içeriğini istediğiniz View’de değiştirebilirsiniz. Wrox ASP.NET MVC 3 kitabında ki benzetmeyi de
paylaşmak istiyorum, View’leriniz için Abstract Class olarak düşünebilirsiniz.

Layout Oluşturma
Views > Shared klasörüne BaseLayout adında aşağıdaki gibi bir Layout oluşturuyorum:

Oluşturduğumuzda, aşağıdaki gibi bir View açılır:

Aslında her zaman oluşturduğumuz standart Razor View’e benziyor. Fakat burada View içerisinde
ilgimizi çekmesi gereken bir bölüm var: @RenderBody. @RenderBody, Layout kullanan
View’lerinizdeki içeriklerinizin görüntüleceğini bölümdür.
Layout Kullanımı
Öncelikli olarak Controller’im içerisinde ActionResult tipinde Index adındaki metotuma sağ
tıklayıp Add Viewdedikten sonra Use a layout or master page seçeniğini işaretleyip, oradan daha
önceden oluşturduğumuzBaseLayout.cshtml‘i seçiyoruz.

Index.cshtml İçeriği:

Layout İçerisinde Kullanımı İnceleyelim:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Index</title>
</head>
<body>
<div>
<h2>Index Sayfası</h2>
</div>
</body>
</html>

Yani burada title tagleri arasındaki bölümü ViewBag.Title’i index sayfasında atayarak yapmış olduk.
Ayrıca RenderBody() yazan bölüme Index sayfamdaki geriye kalan herşey yerleşmiştir.

Bu şekilde kullanım olabileceği gibi, birden fazla Section’da ekleyebiliriz.
Bir Çok Section Nasıl Kullanılır?
Öncelikli olarak BaseLayout.cshtml sayfamda aşağıdaki gibi değişiklikler yapıyorum.

Dikkat: Bu şekilde oluşturup Index.cshtml sayfamızda herhangi bir değişiklik yapmazsak aşağıdaki
hatayı alırız:

Hatayı gidermek için:
1. @RenderSection(“Header”,false) diye tanımlayabilirsiniz. Bu sefer gereklilik belirtmemiş
olursunuz. Aksi belirtilmedikçe bu Section’ların tanımlanması zorunludur.
2. Index.cshtml içerisinde bu bölümleri tanımlamalısınız.

Section Kullanımı
@Section SectionAdi{} yazarak kullanabilirsiniz.

Umarım faydalı bir yazı olmuştur.
İndirme
Uygulamayı buradan indirebilirsiniz.

ASP.NET MVC 3 Razor ile Uygulama Geliştirme
Yazı Dizisi 12 – ASP.NET MVC Life Cycle
(Yaşam Döngüsü)
Bu yazımda sizlere ASP.NET MVC Life Cycle‘i anlatacağım. Çok fazla detaya girmeden, basitleştirilip
bu şekilde size sunacağım.
ASP.NET MVC Life Cycle

1) HTTP Request: Sizin her ASP.NET MVC uygulamasını görüntülemek istemeniz bir request(istek) tir.
Bu istediğinizi HTTP üzerinden IIS tarafından alınır. Her yaptığınız istek Server tarafından bir yanıtla
son bulması gerekir.
2) Routing: ASP.NET MVC uygulamasını her istek yaptığınızda, yaptığınız yanıt UrlRoutingModule
HTTP Module tarafından durdurulur. UrlRoutingModule bir isteği durdurduğu zaman, gelen istek
RouteTable’dan hangi Controller tarafından üstleneceğine karar verilir.
3) Controller: RouteTable’dan gelen route bilgisine göre Controller hangi Action’ı çalıştıracaksa o
View çalıştırılır. View, Controller tarafından render edilmez. Controller tarafından geriye ViewResult
döndürülür.
4) ViewResult: ViewResult, View’i render etmek için aktif View Engine’i çağırır.
5) ViewEngine : Bir CSHTML dosyayı oluşturduğunuzda içerisindeki script ve markuplar, Razor View
Engin tarafından bazı ASP.NET API’lerini sayfalarınızı HTML’e çevirmek için kullanır.
6) View: View Engine tarafından HTML’e çevirilen kodlar kullanıcıya sunulur.
7) Response: HTTP üzerinden View kullanıcıya gösterilir.

ASP.NET MVC 3 Razor ile Uygulama Geliştirme
Yazı Dizisi 13 – View ile İlgili Bazı Kavramlar
(ViewData, ViewBag, TempData)
Hazırlık
Uygulamamızı Visual Studio 2010 Ultimate sürümünde ASP.NET MVC 3 Empty Template üzerinde
yapacağız.
Açıklama
Bildiğimiz gibi View’ler, kullanıcıya kullanıcı arabirimini (UI) temin etmekten sorumlu. View,
Controller’in Model ile haberleşip veri alışverişi yapmasından sonra kullanıcıya bu bilgileri sunarken
aracı görev yapmaktadır. ASP.NET MVC’de Controller ile HTML arasında veri geçişlerini yapmaktan
ViewDataDictionary sorumludur.
ViewData, Controller’da içerisinde data koymanız View içerisind erişebilirsiniz. Key/Value ilişkisine
göre çalışır ve object almaktadır. ViewData, ViewDataDictionary class’ından türemiştir ve aynı şekilde
bu class’ta key/value ilişkisine göre çalışmaktadır. Ayrıca içerisine atayacağız herhangi bir list, tablo ya
View içerisinde erişip verilerinizi kullanabilirsiniz. Daha genel bir örnekle, bir selectedList türünü
atacağınız ViewData’ya vereceğiz Key, doğrudan View içerisinde bir SelectList’e vereceğiz isimle aynı
olması durumunda, doğrudan datasource gibi işlem görecektir. Bu sayede Controller içerisinde
atadığınız verileri herhangi bir işlem yapmadan SelectList içerisinde görebilirsiniz.
Örnek Tanımlama: ViewData["deger"] = 5;
ViewBag, ViewData’nin C# 4.0 ile gelen yeniliklerden olan Dynamic ile daha etkili kullanılabilen
halidir.
Örnek Tanımlama: ViewBag.deger = 5;
Not: ViewData veya ViewBag ile tanımlanan özelliklere diğeri ile aynı isimle erişilebilir- bazı özel
durumlar hariç.
ViewBag ile ViewData arasındaki bazı kritik farklılıklar vardır:

ViewData["ad soyad"] gibi boşluklu tanımlama yapılabilirken, ViewBag’te bu şekilde bir kullanım söz
konusu değildir. Bu şekilde tanımlanan ViewData’ya ViewBag içerisinde erişelemez.
Diğer bir önemli nokta ise, dynamic değerlerin extension metotlara parametre olarak
atanamayacağıdır. C# compiler, compile zamanında doğru extension metotu seçmek için her bir
parametrenin gerçek tipini bilmek zorundadır. Aşağıdaki örnek her zaman hata verecektir:
@Html.TextBox(“ad”,ViewBag.Ad)
Bunu çalıştmaknın iki yolu vardır;
1. ViewBag.Ad yerine ViewData["Ad"] yazılır
2. (string)ViewBag.Ad
TempData, aslında türkçe olarak anlamına bakarsak, geçici veri demektir. Basit anlamdan, birden
fazla request’te ihtiyac duyulacak datayı içerisinde barındıran kovadır. Herhangi bir şeyi TempData
içerisinde koyulabilir. TempData içerisine yerleştirilen bu verilere, bir sonraki request tamamlanınca
atılır(discarded). Farklı bir pencerede veya tab açıldığında request oluşma ihtimali vardır. Bu yüzden
kullanmak konusunda ısrarcı olursanız, Session sizin ihtiyacınızı karşılayacaktır. Default olarak
TempData, Session içerisinde depolanmaktadır.

ASP.NET MVC 3 Razor ile Uygulama Geliştirme
Yazı Dizisi 14 – Razor Nedir? Web Form ile
Kullanım Farklılıkları Neler? Implicit Code
Expression, Explicit Code Expression
Bu yazımda View Engine olarak Razor’un nasıl bir yapıya sahip olduğunu, Web Form ile arasındaki
farklarını anlatacağım. Ayrıca HTML Encoding, Implicit ve Explicit Code Expression kavramlarından
bahsedeceğim.
Hazırlık
Uygulamamızı Visual Studio 2010 Ultimate sürümünde ASP.NET MVC 3 Empty Template üzerinde
yapacağız.
Giriş
Razor View Engine hakkında kısaca daha önceki yazımda bahsettim. Razor View Engine ASP.NET MVC
3 ile birlikte gelen ve default view engine olarak gelmektedir. Yazımı kolay, Web Forms View
Engine’deki fazla olan ve yazıya anlamsız bir görüntü görünümü veren bir sürü parantezi içermez. Bir
çok developer view içerisiğini okurken, karmaşıkları çözmek için gerçekten oldukça zorlanıyor. Fakat
tüm bu sorunlar ASP.NET MVC 3 ile birlikte gelen Razor View Engine ile ortadan tamamen kalktı.
Razor Visual Basic dili ile de kullanılabilmektedir. MVC’de C# kullanırsanız View uzantılarınız
.cshtml.com, Visual Basic kullanırsanız .vbhtml olacaktır.
Razor ile fazladan kullanılacak karakterler ortadan kalktı. Daha fazla teorik bilgi vermeden örneklere
geçelim.
Uygulama
Razor’un kullanımı ve Web Forms View ile farkları.
Öncekikl Home adında bir Controller oluşturdum ve içerisinde Index adında bir View oluşturdum.
View içeği:

Ekran çıktısı:

Razor’a geçiş yapmak için kullandığımız özel karakter “at işareti” (@ ). @ işareti HTML kodundan C#
koduna geçiş için kullanılmaktadır. Yukarıdaki kullanımda:
<h3> @kisiler.Length kişi listeniyor </h3>

@kisiler.Length kullanımı implicit code expression dır ve ekranda çıktı olarak 3 gösterilir. Razor ile
birlikte herhangi bir kapatma ifadesi kullanmaya gerek yoktur. Web Forms View ile yukarıdaki örneği
sadece explicit code expression ile yapabiliriz. Örneğin;
<h3> <%: kisiler.Length %> kişi listeniyor </h3>

Razor boşluk karakterinden sonra normal HTML’e dönüş yapıldığını anlayacak kadar akılldır.

Örnekte kullandığım ordered (sıralı) list içerisinde bulunan li (list item) elementleri içerisinde @kisi
ifadesinden sonra li elementi kapatıldığı için geçerli karakter olarak algılanmıştır Razor tarafından.
<li>@kisi.</li> ifadesi Render edildiğinde çıktısı <li>Steven Paul Jobs.</li> şeklinde olacaktır.

Yukarıdaki kullanımda Razor hangisinin HTML kodu olduğunu hangisinin C# kodu olduğunu
anlamaktadır. Peki ya aşağıdaki kullanımın ekran çıktısı ne olacaktır:
@{
string kisaIsim = "mcansozeri";
}
<span>Web Sitem => @kisaIsim.com</span>

Çıktı olarak <span> mcansozeri.com </span> olmasını bekliyorsunuz ama maalesef aşağıdaki hatayı
alırsınız:

Bu hatanın alınma nedeni string’in “com” diye metotu olmasından dolayı. Razor burada bizim hangi
amaçla kullandığımızı anlayamadı. Fakat Razor aynı zamanda parantezlere alarak explicit code
expression’ida desteklemektedir. Aşağıdaki kod sorunsuz olarak çalışacaktır:
<span>Web Sitem => @(kisaIsim).com</span>

Yukarıdaki kullanımda paranteze aldığınızda artık Razor’a .com’un bir text olduğunu ve kod kısmından
tamamen bağımsız olduğunuzu söylemiş oluyoruz.

Email adresi yazarken:
Email adresimizi göstermek istediğimizde doğal olarak aşağıdaki gibi ifade kullanırız:
<span>mcs@mcansozeri.com</span>

Normalde yukarıkida kullanımdan hata alacağımızı düşünürüz fakat Razor bu ifadesinin email
paternine sahip olduğunu anlamaktadır ve bu yüzden hata almayız.
Rzor bir ifadenin email olup olmadığına karar verirken oldukça basit bir algoritma kullanmaktadır.
Fakat bunun anlamı bu algoritmanın kusursuz olduğu anlamına gelmez. Bazı durumlarda @ işaretinin
yerine @@ işareti kullanacağız.
Aşağıdaki kullanımda hata alacağız:
<p>
Takip edilesi bir kaç hesap:
<br />
@nuricankaya, @scottgu, @bilgeadam, @BillGates
</p>

Hata almamak ve geçerli şekilde kullanabilmek için:
<p>
Takip edilesi bir kaç hesap:
<br />
@@nuricankaya, @@scottgu, @@bilgeadam, @@BillGates
</p>

veya

<p>
Takip edilesi bir kaç hesap:
<br />
@nuricankaya, @scottgu, @bilgeadam, @BillGates
</p>

Razor Söz Dizilimi Örnekleri
Implicit Code Expression
@{string mesaj = "Implicit Code Expression";}
Razor <span>@mesaj</span>
Web Forms <span><%: mesaj %></span>

Explicit Code Expression
@{ string numara = "9781430210085";}
Razor <span>ISBN@(numara)</span>
Web Forms <span>ISBN<%: numara %></span>

Unencoded Code Expression
Örneğin bir blog uygulaması yazıyorsunuz. Blog yayınlama yerinde bir çok HTML elementi olacaktır.
Bu HTML elementlerinin yazı olarak değilde HTML olarak ekranda gösterilmesi için HTML.Raw
kullanılmaktadır.
@{string html = "<a href='http://www.mcansozeri.com'><b>Mahmut Can Sözeri</b></a> <br />";}
Razor <span>@Html.Raw(html)</span>
Web Forms <span><%: Html.Raw(html) %></span>
veya
<span><%= html %></span>

Blok Kod Kullanımı
Razor blok olarak kod yazmak oldukça basit ve kolaydır.

Razor @{
int kurulus = 1997;
string isim = "Bilge Adam";
}
Web Forms <%
int kurulus = 1997;
string isim = "Bilge Adam";
%>

HTML ve C# İç İçe
Razor
@for (int i = 1; i < 11; i++)
{
<p>Sayı @i</p>
}

Web Forms
<% for (int i=1; i < 11; i++) { %>
<p> Sayı <%: i %></span>
<% } %>

Karmaşık Kod ve Yalın Metin
@{bool isOnline = true;}

Razor
@if (isOnline)
{
<text>Hoşgeldiniz.</text>
}
veya
@if (isOnline)
{
@:Hoşgeldiniz.
}

Web Forms
<% if (isOnline) { %>
Hoşgeldiniz.
<% } %>

Server Side Yorum
Razor @*
Multiline server side yorum.
@if (isOnline)
{
@:Hoşgeldiniz
}
Yorumun bittiği yer.
*@
Web Forms <%-Multiline server side yorum.
<% if (isOnline) { %>
Hoşgeldiniz.
<% } %>
Yorumun bittiği yer.
--%>

İndirme
Yazı için yapmış olduğum örneklere bu linkten indirebilirsiniz.

ASP.NET MVC 3 Razor ile Uygulama Geliştirme
Yazı Dizisi 15 – HTML Form İçerisindeki Öğelere
Erişim, FormCollection, HTML.BeginForm
Bu yazımda bir HTML Form’u içerisindeki kontrollerden -TextBox, ComboBox, DropDownList gibideğerleri nasıl alınır. FormColletion sınıfı nedir? Hangi amaçla kullanılmaktadır? Bu konular hakkında
örnekler yapacağız.
Hazırlık
Uygulamamızı Visual Studio 2010 Ultimate sürümünde ASP.NET MVC 3 Empty Template üzerinde
yapacağız.
Giriş
HTML.Helper’larının kullanımını bu yazımda detaylı olarak anlattım. Bildiğimiz üzere, ASP.NET MVC
içerisinde herhangi bir server/asp.net kontrolü bulunmamaktadır. Event bulunmadığı için klasik
ASP.NET’te olduğu gibi Button’un Click Event’i, DropDownList’in SelectedIndexChange gibi Event’ler
yoktur. Bizim kullanabildiğimiz tüm kontroller HTML kontrolleridir -istisna dışında. Peki o zaman biz
txtIsim.Text diyerek bir TextBox’ın text değerini okuyamayacağız, bunun yerine hangi yolla
kullanıcıdan aldığımız bilgilere erişebileceğiz? Bir TextBox’ın Text’ini, DropDownList’ın
SelectedIndex’ini, CheckBox’ın Checked olma durumunu nasıl alacağız? O zaman hadi bu sorulara
cevap bulalım…
Not: Her yazımda olduğu gibi MVC diye belirttiğim yerlerde ASP.NET MVC 3′tür.
Uygulama
Formların submit olma durumunda işlem yapmaları içinASP.NET’te sayfaları, ASP.NET MVC’de
metotları çağırırız. ASP.NET’ içerisinde runat=”server” attribute’une sahip normal şartlarda bir adet
form bulunabilirken, ASP.NET MVC içerisinde birden fazla form bulunabilir çünkü tüm form’lar HTML
formudur.
MVC içerisinde form oluştururken using ifadesi ile birlikte Html.BeginForm diye belirtiyoruz.
@using (Html.BeginForm())
{

@* Burada html kontrolleriniz ve diğer elementler *@
}

Form içerisine bir adet TextBox, Password, RadioButton, DropDownList ve CheckBox ekliyoruz.
HTML Girdi:
@{
Layout = null;

}
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Index</title>
<style type="text/css">
.lbl
{
text-align: right;
}
</style>
</head>
<body>
<div>
@{
string[] sehirler = new string[] { "Ankara", "İstanbul", "İzmir" };
ViewBag.ddlSehirler = new SelectList(sehirler);
}
@using (Html.BeginForm())
{
<table>
<tr>
<td class="lbl">
İsim Soyisim:
</td>
<td>
@Html.TextBox("txtIsim")
</td>
</tr>

<tr>
<td class="lbl">
Şifre:
</td>
<td>
@Html.Password("txtSifre")
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lbl">
Cinsiyet:
</td>
<td>
@Html.RadioButton("radioButtonCinsiyet", "Erkek") Erkek | @Html.RadioButton("radioButtonCin
siyet", "Kadın")
Kadın
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lbl">
Şehir:
</td>
<td>
@Html.DropDownList("ddlSehirler")
</td>
</tr>
<tr>
<td class="lbl">
Email Almak İstiyor Musunuz?
</td>
<td>
@Html.CheckBox("cboxEmail", true)
</td>
</tr>
</table>
}
</div>
</body>

</html>

HTML Çıktısı:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Index</title>
<style type="text/css">
.lbl
{
text-align: right;
}
</style>
</head>
<body>
<div>
<form action="/" method="post">

<table>

<tr>
<td>
İsim Soyisim:
</td>
<td>
<input id="txtIsim" name="txtIsim" type="text" value="" />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Şifre:
</td>
<td>
<input id="txtSifre" name="txtSifre" type="password" />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Cinsiyet:
</td>
<td>

<input id="radioButtonCinsiyet" name="radioButtonCinsiyet" type="radio" value="Erkek" /> Erkek
| <input id="radioButtonCinsiyet" name="radioButtonCinsiyet" type="radio" value="Kadın" />
Kadın
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Şehir:
</td>
<td>
<select id="ddlSehirler" name="ddlSehirler"><option>Ankara</option>
<option>İstanbul</option>
<option>İzmir</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Email Almak İstiyor Musunuz?
</td>
<td>
<input checked="checked" id="cboxEmail" name="cboxEmail" type="checkbox" value="true"
/><input name="cboxEmail" type="hidden" value="false" />
</td>
</tr>
</table>
</form> </div>
</body>
</html>

Ekran Çıktısı:

Öncelikli olarak burada olanları bir inceleyim. Bizim tüm kontrollerimiz input oldular ve sadece
type’ları değişiklik gösterdi. Fakat dikkatinizi çektiğine eminim, checkbox için iki adet oluşturuldu.
Bunun nedeni, tarayıcının checkbox’ın sadece selected olma durumunda değeri submit etmesini
sağlamak için iki input element render eder. Ayrıca bu checkbox’ın birisi selected true iken diğeri
selected false’dur.

HomeController içerisindeki yapıyı inceleyecek olursak:

HttpGet: Sayfayı çağırdığınız anda tetiklenmesini sağlayan attribute’tür.
HttpPost: Sayfayı post ettiğimizde tetiklenmesini sağlayan attribute’tür.
Fakat dikkat etmemiz gereken çok önemli bir nokta var. HttpPost ve HttpGet özellikleri Run-Time’da
etkisi göstermektedir. Bu yüzden Index() diye belirttiğinizde attribute’leri farklı olsada sonuçta metot
oldukları için parametreleri farklı olmalıdır. Yani overload olabilmelidir.
HttpPost attribute’üne sahip olan Index metotunu aşağıdaki gibi değiştirelim:
[HttpPost]
public ActionResult Index(string txtIsim, string txtSifre)
{
return View();
}

Yukarıdaki parametrelere baktığımızda formun içerisinde kullandığımız TextBox’lara verdiğimiz ID’ler
olduğunu göreceğiz.
Form içerisine aşağıdaki gibi bilgileri giriyoruz:

Controller içerisindeki Index metotuna bakıyoruz:

Break Point koyup Watch penceresinden parametrelerin değerlerine baktığımız zaman, MVC
tarafından verdiğimiz değişken isimlerine karşılık , form içerisinde ID’ye sahip TextBox’ların değerleri

geldi. Ek olarak herhangi bir şey yapmadık. Peki ya DropDownList, CheckBox, RadioButton’un
değerlerini nasıl alabiliriz?
Form içerisine aşağıdaki gibi bilgileri giriyoruz:

Controller içerisindeki Index metotuna bakıyoruz:

Gördüğümüz gibi, TextBox’ların Text özelliklerini, CheckBox’ın Selected özelliğini, DropDownList’in
SelectedValue özelliğini, RadioButton’un Value özelliğini kendimiz alabiliyoruz. Peki sayfamızda 10
adet kontrol olsa hepsi için mi bu şekilde yapacağız?
Bunun için FormColletion sınıfını kullacağız. HomeController içerisindeki aşağıdaki gibi değiştirelim:
[HttpPost]
public ActionResult Index(FormCollection fc)

{
return View();
}

Form içerisine aşağıdaki gibi bilgileri giriyoruz:

Controller içerisindeki Index metotuna bakıyoruz:

FormCollection içerisinde int olarak değer vererek ya da string olarak kontrollerin ID’lerini vererekde
ulaşabiliriz.

CheckBox kontrolünden değeri almaya çalıştığımız zaman, true ve false döndüğünü görüyoruz.
Burada iki adet CheckBox’ın olduğunu hatırlayalım. Burada biz değeri okumak için string
metotlarından birisi olan Split’i kullandık ve 0.indexteki değerini okuduk. Bu değer zaten bizim
istediğimiz değerdir.
Yollanan değerleri almanın bir yolu daha vardır fakat bu kullanımı Model Binding anlatırken
göstereceğim.
İndirme
Uygulamayı bu linkten indirebilirsiniz.

ASP.NET MVC İpucu Serisi:

ASP.NET MVC 3 Razor İpucu 1 –
DropDownList’ten Selected Change Anında
Action Çağırma
Biliyorsunuz MVC’de Server kontrolleri yok dolayısıyla post back mekanizması da yok. Bu yüzden
DropDownList kullanacağımız zaman DropDownList’ten seçili olan öğeyi değiştirdiğinizde arkada
çalışacak herhangi bir event bulunmamaktadır.
Senaryo
DropDownList’e (Select List) şehirlerimi ekledim ve şehir seçimi değiştiği anda Home Controller
içerisindeki City Action’ına parametre olarak şehir id’sini yollasın.

Çözüm
Yöntem 1: İmdatımıza javascript kodları eventleri yetişiyor. Burada “ddlSehirleri” bir form
içerisinde alıyoruz ve change anında içerisinde olduğu formu tetikletmek: HomeController.cs
public ActionResult City(string ddlSehirler)

{
List<Sehir> sehirler = new List<Sehir>();

sehirler.Add(new Sehir() { sehirID = 1, sehirAdi = "Adana" });
sehirler.Add(new Sehir() { sehirID = 6, sehirAdi = "Ankara" });
sehirler.Add(new Sehir() { sehirID = 34, sehirAdi = "İstanbul" });
sehirler.Add(new Sehir() { sehirID = 35, sehirAdi = "İzmir" });
int sehirID = int.Parse(ddlSehirler);
ViewBag.Sehir = sehirler.Where(x=>x.sehirID==sehirID).FirstOrDefault().sehirAdi;
return View();
}

Sonuç:

Yöntem2:
<script type="text/javascript">

$(document).ready(function () {

$("#ddlSehirler").change(function () {
var donen = $("#ddlSehirler").val();

window.location.href = "/City/"+ donen;

});

});

</script>

global.asax'ta yeni Route tanımlama:

routes.MapRoute(
"cityRoute",
"city/{id}",
new { controller = "Home", action = "City", id = 0 }
);

Burada dikkat etmemiz gereken, eğer onchange anında yazarsak, controller içerisine parametre
olarak göndermemiz için actionresult içerisinde de dropdownlist’in adında bir parametre almalıdır.
Eğer jQuery ile yaparsak route tanımlayıp istediğimiz parametre yollayabiliriz.

ASP.NET MVC 3 Razor İpucu 2 – Google Raptcha
Kullanımı (NuGet)
Bu yazımda sizlere google tarafından ücretsiz sunulan, robotlara karşı önlem olarak geliştirilecek
mekanizmalardan birisi olan güvenlik yazısı kontrol sistemlerinden Google ReCaptcha’yi kullanacağız.

Yüklemeleri Yapmak
Öncelikle ReCaptcha’yı kullanmanız için Public Key’e ihtiyacınız var. Bunun için bu adresten giriş
yapmalısınız.
Public Key’i aldıktan sonra. ASP.NET MVC 3 Empty Project açıyoruz.
ReCaptcha’yı kullanabilmemiz için projemize Microsoft.Web.Helpers dll’ini eklememiz
gerekmektedir. Bunun için bize NuGet Gallery’den yükleme yapacağız. Nuget, .NEt Framework
kullanan Visual Studio’daki projelerinizde, kütüphaneleri güncellemeyi, eklemeyi ve kaldırmayı
kolayca yapmanızı sağlayan bir Visual Studoi eklentisidir. Hakkında daha fazla bilgi almak
için buraya bakabilirsiniz.
Tools > Library Package Manager > Package Manager Console’a tıklıyoruz.

Açılan kod satırına: Install-Package microsoft-web-helpers yazıyoruz.

Projemizde references a baktığımızda Microsoft.Web.Helpers’in yüklendiğiniz görebiliriz.
Microsoft.Web.Helpers içerisinde Bing, Google Analytics, Bing, Facebook gibi helper’larda mevcut.
Kullanımı
ReCaptcha’yı kullanmak için GetHtml metotuna parametre olarak public key, theme, language
vermemiz gerekmektedir.


public key: Google ReCaptcha üye olduktan sonra aldığınız key



theme: red, white, blackglass, clean olabilir



language: en, nl, fr, de, tr, pt, ru, es

@ReCaptcha.GetHtml(publicKey: "public keyinizi yazacaksınız", theme: "white", language: "tr", tabIndex: 2)

Ekran Görüntüsü:

Controller içerisinde ReCaptcha’nin doğruluğunu kontrol etmek için:

Dikkat: .cshtml dosyanızda Public Key, controller içerisinde Private Key yazıyoruz. Aksi durumda
Validate başarısız olacaktır.
Sonuç
Projelerinize kolaylıkla güvenlik kodu ekleyip spam ları durdurabilirsiniz. Kullanımı ise son derece
kolay.
İndirme
Dosyayı buradan indirebilirsiniz.
Kaynaklar


http://nuget.org/packages/microsoft-web-helpers



https://developers.google.com/recaptcha/docs/aspnet



https://developers.google.com/recaptcha/intro

ASP.NET MVC 3 Razor İpucu 3 – XSS Olarak
Bilinen Cross-Site Script Saldırıları HTML
Encoding – 1
Kullanıcı inputlarının gösterildiği yerin View olmasından dolayı bir çok durumda bu inputlar olası
Cross-Site Script Injection atakları söz konusu olabilir ve olacaktırda. Bu konu ile ilgili bu yazımda giriş
seviyesinde bilgi vereceğim.
Hazırlık
Uygulamamızı Visual Studio 2010 Ultimate sürümünde ASP.NET MVC 3 Empty Template üzerinde
yapacağız.
Giriş
Razor ifadeleri HTML encoded dır. Yani bu ataklara karşı doğal korumalıdır. Saldıraya yönelik olarak
yazılan kodları çalıştırmaz ve doğrudan bir metin gibi yazar. Normalde biz sadece Alert diye
belirtiyoruz. iframe ile işlem yapılması en aktif ve güncel kullanılan yöntemlerden birisidir. Bazı saldırı
amaçlarının amacı sadece eğlenmek olabiliyorken, bazılarının amacı tamamen kötü niyetlidir ve size
zarar vermek tek amaçlarıdır.
Uygulama
Kod:

@{
Layout = null;
}
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Index</title>
</head>
<body>
<div>
@{
string mesaj = "<script>alert('XSS saldırısı! Dikkatli Ol!')</script>";
}
<span>@mesaj</span>
</div>
</body>
</html>

Erkan Çıktısı:

HTML Çıktısı:
<span>&lt;script&gt;alert('XSS saldırısı! Dikkatli Ol!')&lt;/script&gt;</span>

HTML.Raw Kullanımı
HTML.Raw ile metinsel bir içeriği encode olmadan gösterir.
Kod:
<span>@Html.Raw(mesaj)</span>

HTML Çıktısı:

<span><script>alert('XSS saldırısı! Dikkatli Ol!')</script></span>

Ekran Çıktısı:

JavaScript İçerisinden Gelen Tehlike
Razor ifadeleri için varsayılan olarak encoded olduğu yukarıda belirtim. Peki JavaScript içerisinde
durum nasıl oluyor?
Kod:

HTML Çıktısı:

Ekran Çıktısı:

Ajax.JavaScriptStringEncode
HTML içerisinde HTML.Raw metotunu kullandık, peki JavaScript içerisinde ne kullacağız? Bu sorunun
cevabı Ajax helper’i içerisindeki JavaScriptStringEncode metotudur.
Kod:

HTML Çıktısı:

Ekran Çıktısı:

Gördüğümüz gibi mesaj içerisindeki alert’i çalıştırmıştır. Kullanıcıdan alacağımız her türlü veri girişini
kontrol etmemiz gerekiyor.
İndirme
Yazı için yapmış olduğum örneklere bu linkten indirebilirsiniz.

ASP.NET MVC 3 Razor İpucu 4 – HTML 5 Sürükle
Bırak Dosya Yükleme (Drag-Drop File Upload)
Sürükle-bırak yöntemi ile hazır bir kütüphane ile dosya yüklemeyi yapacağız.

Hazırlık
Uygulamamızı Visual Studio 2010 Ultimate sürümünde ASP.NET MVC 3 Empty Template üzerinde
yapacağız. Ayrıca bu adresten fileupload.js dosyasını .zip içerisinde indirebilirsiniz. Yada indirme
bölümünde ben projenin içerisinde bulabilirsiniz.
Giriş
Dosya yüklemesi çoğu zaman biz developer’ların gerçekten developer’lığını göstermesini
gerektirebilir. MVC içerisinde bu biraz daha zor. Bu uygulamamızda sürükle-bırak yöntemi ile dosya
yüklemek söylendiği kadar olmadığını biliyoruz. Bu yazımda jQuery ile hazırlanan güzel bir açık
kaynaklı filedrop metotunu ile yapacağız.
Uygulama
1) jquery.filedrop.js dosyasını Script klasörü altına ekliyoruz.

2) Home adında bir Controller ve içerisinde Index() geriye ActionResult döndüren bir metot ve
Index adında bir View oluşturuyoruz.
3) View içeriğimizi aşağıdaki gibi düzenliyoruz.
@{
Layout = null;
}
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Index</title>
<style type="text/css">
#dropZone
{
width: 200px;
height: 50px;
padding: 50px;
text-align: center;
}

.dropZon
{
background: white;
border: black dashed 3px;
text-align: center;
}

.dragOver
{
border: Blue dashed 3px;
}

.drapLeave
{
border: black dashed 3px;
}

.drapDrop
{

border: red dashed 3px;
}
</style>
<script src="@Url.Content("~/Scripts/jquery-1.5.1.min.js")" type="text/javascript"></script>
<script src="@Url.Content("~/Scripts/jquery.filedrop.js")" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
$(function () {

$('#dropZone').filedrop({
url: '@Url.Action("UploadFiles")',
paramname: 'files',
maxFiles: 5,
dragOver: function () {
$('#dropZone').removeClass().addClass("dragOver");
},
dragLeave: function () {
$('#dropZone').removeClass().addClass('drapLeave');
},
drop: function () {
$('#dropZone').removeClass().addClass("drapDrop");
},
afterAll: function () {
$('#dropZone').html('Dosya(lar) başarıyla yüklendi.');
},
uploadFinished: function (i, file, response, time) {
$('#uploadResult').append('<li>' + file.name + '</li>');
},
progressUpdated:function(a,b,c)
{

}
});
});
</script>
</head>
<body>
<div>
<h2>Sürükle-Bırak Dosya Yükleme Örneği</h2>

<div id="dropZone" class="dropZon">
Sürükleyin!
</div>
Yüklenen Dosyalar:
<ul id="uploadResult">
</ul>
</div>
</body>
</html>

Aslında dikkat etmemiz gereken sadece bir kaç yer var. Bunlardan birisi draggable bir div’e ihtiyacımız
var. Bu divin ID’sini jQuery seçicisine parametre olarak verip filedrop metotunu kullanmak
yetiyor. Url kısmı bizim HomeController’imiz içerisinde çalışacak metotu belirlediğimiz bölümdür.
4) Content klasörü altına Images adında bir klasör ekleyelim. Resimlerimizi bu klasöre kayıt
edeceğiz.

5) HomeController içerisine yollanan dosyaları alıp kaydedek bir metotlarımızı yazıyoruz.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;

using System.Web.Mvc;
using System.IO;
using System.Web.UI;
using System.Web.Routing;

namespace _04_ASPNETMVC_Razor_Ipucu_Drag_Drop_File_Upload.Controllers
{
public class HomeController : Controller
{
//
// GET: /Home/

public ActionResult Index()
{

return View();
}

string TempPath = AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory + @"\Content\images\";

[HttpPost]
public ActionResult UploadFiles(IEnumerable<HttpPostedFileBase> files)
{
foreach (HttpPostedFileBase file in files)
{
string filePath = Path.Combine(TempPath, file.FileName);
System.IO.File.WriteAllBytes(filePath, ReadData(file.InputStream));
}

return Json("Bütün dosyalar başarılı bir şekilde yüklendi...");
}

private byte[] ReadData(Stream stream)
{
byte[] buffer = new byte[16 * 1024];

using (MemoryStream ms = new MemoryStream())
{

int read;
while ((read = stream.Read(buffer, 0, buffer.Length)) > 0)
{
ms.Write(buffer, 0, read);
}

return ms.ToArray();
}
}

}
}

6) Çalışmasını izleyelim.
Videoyu izlemek için: http://www.youtube.com/watch?v=OlXv6TWe2l8
İndirme
Uygulamayı bu linkten indirebilirsiniz.
Kaynaklar
http://css.dzone.com/articles/implementing-html5-drag-drop

ASP.NET MVC 4 RC Razor İpucu 5 – Twitter ve
Facebook Helper’ını Kullanma (NuGet)
Bu yazımda Twitter’da son paylaşılan tweet’ler ile Facebook LikeBox örnekleri yapacağız.
Hazırlık
Uygulamamızı Visual Studio 2010 Ultimate sürümünde ASP.NET MVC 4 RC Empty Template üzerinde
yapacağız. ASP.NET MVC 4′ü bu adresten indirebilirip yükleyebilirsiniz.
Giriş
Sosyal paylaşım sitelerinin artık ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İnternet sitelerimizin Facebook
üzerinde beğenilmesi için Facebook’un kendisinin doğrudan Developer sayfasından gerekli script
kodlarını kullanırız. Kendimizi, şirketimizin, topluluğumuz, projemiz vb Twitter profilimizi web
sayfalarımızda görüntülemek isteriz. ASP.NET MVC içerisinde bunu yapmak aslında oldukça kolay.
Microsoft.Web.Helper kütüphanesi sayesinde sadece Twitter ve Facebook helper’larını kullanarak
bunu yapabiliriz.
Uygulama
ASP.NET MVC 4 Razor Empty Project açıyoruz. İçerisine Home adında bir Controller ve Index adında
bir View oluşturuyoruz.

Package Manager Console’ı açıyoruz:

Twitter ve Facebook Helper’larını kullanmak için Package Manager Console’ı açıp “install-package
Microsoft-Web-Helpers” yazarak Microsoft.Web.Helpers kütüphanesini yüklüyoruz.

Yükleme işlemini yaptıktan sonra Object Browser’dan baktığımızda Helper’ları görebiliyoruz.

Projemizi bir kere derledikten sonra Index.cshtml üzerinde kod yazmaya başlayabiliriz.
Twitter.Profile
Index.cshtml dosyamız:
@{
Layout = null;
}

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width" />
<title>Index</title>
</head>
<body>
<div>
@Twitter.Profile("mcansozeri")
</div>
</body>
</html>

Burada Twitter Helper’ının Profile metotunu kullanıyoruz. Parametre olarak username vermemiz ise
Twitter profili çekmemiz için yeterlidir.
Erkan çıktısı:

Biraz özellikler ile oynarsak aşağıdaki gibi bir görünüm elde edebiliriz:

Twitter.TweetButton
Index.cshtml içerisindeki kodumuz:
@Twitter.TweetButton(userName:"mcansozeri",tweetText:"Kendi Hayatının CEO'su Olan Girişimcinin Payla
şımları",url:"http://www.mcansozeri.com",language:"TR")

Ekran çıktımız. Tweet butonuna tıklayınca:

Twitter.Search
Index.cshtml içerisindeki kodumuz:
@Twitter.Search(searchQuery:"ASP.NET MVC 3 Razor")

Ekran çıktısı:

Twitter’in kullanımı ile ilgili bir kaç örnek paylaştım. Şimdi sırada Facebook var.
Facebook.LikeButton
Index2.cshtml içerisindeki kodumuz:
@Facebook.LikeButton(href:"http://www.mcansozeri.com")

Ekran çıktısı:

Facebook Helper’i içeriği oldukça kapsamlı. Aşağıda kendiniz inceleyip ona göre ihtiyaçlarını
gidebilirsiniz.

Özellikle Facebook Authentication ile ilgili güzel bir video’lu örnek yapacağım. Şimdilik yazımın
sonuna geldim.

İndirme
Uygulamayı bu linkten indirebilirsiniz.

ASP.NET MVC 4 RC Razor İpucu 6 – Client Side
Validation (jquery.validate)
Bu yazımda Client Side Validation’dan (İstemci Taraflı Doğrulama) bahsedeceğim.
Hazırlık
Uygulamamızı Visual Studio 2012 RC Ultimate sürümünde ASP.NET MVC 4 RC Basic Template
üzerinde yapacağız. Visual Studio 2012 RC Ultimate’i buradan, ASP.NET MVC 4 RC’yi
ise buradan indirebilirip yükleyebilirsiniz.
Giriş
ASP.NET MVC ile ilgili aslında sıkça kullanılan Validation yöntemi Model kullanarak yapılandır. Fakat
bir çok durumda Model kullanmak zorunda değiliz peki Validation’ını nasıl yapacağız? Ayrıca hata bu
işlemleri yaparken jQuery kullanmak istiyorsak, bu yazım tam size göre. Çünkü jQuery ile Client Side
Validation yapacağız. Haydi başlayalım.
Uygulama
1) Visual Studio 2012 RC Ultimate’ten ASP.NET MVC 4 Web Application türünde uygulamamızı .NET
Framework 4.0′da açıyoruz:

2) ASP.NET MVC 4 RC Project Template olarak Basic’i seçiyoruz: Empty’i seçmiyoruz çünkü Basic ile,
Scripts klasörü içerisinde Script dökümanları, Content klasörü içerisinde themes ve Site.css dökümanı
ile BundleConfig dosyası içerisinde gerekli düzenlemeler otomatik olarak gelmektedir.

3) Home adında bir Controller ve Controller’in içerisinde Index adında bir View oluşturuyoruz:

Burda Index View’ini oluşturuken Layout bölümünü boş bırakırsak _viewstart file otomatik olarak
bizim Layout’umuz olacaktır. _viewstart Layout’uda içerisinde _Layout.cshtml’i çağırmaktadır:

Buradan görüyoruz ki Scripts.Render ve Styles.Render metotları çağırılmaktadırlar. Bunlar
BundleConfig.cs içerisinden gelmektedir:

4) Bizim için yazılmış hazır bundle’lar var fakat biz aşağıdaki gibi ihtiyacımız olan dosyaları
ekliyoruz:

Burada bizim ihtiyacımız olan iki dosya var;


jquery-1.6.2.js



jquery.validate.js

bu dosyaları “bundles/jqueryValidation” adı ile ekliyoruz.

5) _Layout.cshtml içerisinde aşağıdaki değişiklikleri yapıyoruz:

Burada yaptığımız az önce BundleConfig.cs içerisinde yaptığımız değişiklikler,
6) Oluşturduğumuz Index isminde ki View’da bir table içerisine aşağıdaki textbox’ları ekliyoruz:

Ayrıca burada kullandığımız lbl ve txt class’ları aşağıdaki gibi yazıyoruz:

7) View içerisindeki iletisimFormu isimli Form’un validate işlemini jQuery ile bu formu seçip validate
yapacağız. Burada kullanacağımız aslında gerçekten oldukça basit bir kaç satır kod:

Burada kullanacağımız yukarıdaki form’u tasarlarken verdiğimiz isimleri burada rules altında
veriyoruz. Burada yaptıklarımızı aşağıdaki videoda görebiliriz:

8) Hata mesajlarının rengini ayarlama:
Fakat video’da da gördüğümüz gibi hata mesajları siyah’tır. Peki bu mesajlar böyle midir? Hayır böyle
değildir, bu hatalar ile ilgili “jquery.validate.js” dosyasına bir göz atalım:

Buradaki script içerisinde ister default olarak verilmiş olan error ve valid isimlerinde ya bir class
oluşturacağız ya da kendimiz bir class oluşturup buraya ismini vereceğiz.
.error
{
border: 1px solid Red;
color: Red;
}
.valid
{
border: 1px solid Green;
}
label.error
{
color: Red;
border: 0px;

}

Yaptığımız değişikleri aşağıdaki video’da görelim:
9) Hata mesajlarını Türkçe’ye çevirelim: Script üzerinde aşağıdaki değişiklikleri yaparak hata
mesajlarını Türkçe’ye çevirebiliriz.
$(document).ready(function () {
$(“#iletisimFormu”).validate(
{
rules:
{
txtAdSoyad: { required: true },
txtEmail: { required: true, email: true },
txtMesaj: { required: true, maxlength: 255, minlength: 30 }
},
messages:
{
txtAdSoyad: { required: “Ad Soyad alanı boş bırakılamaz” },
txtEmail: { required: “Email alanı boş bırakılamaz”, email: “Email formatında giriniz” },
txtMesaj: { required: “Mesaj alanı boş bırakılamaz”, maxlength: “255 karakterden fazla olamaz”,
minlength: “30 karakterden az olamaz” }
}
});
});

10) Mutlu son

Son halini birlikte görelim:

Videoyu izlemek için: http://www.youtube.com/watch?v=FacPSqDKr9U
İndirme
Uygulamayı buradan indirebilirsiniz.

ASP.NET MVC 4 Razor İpucu 7 – Performans İçin
Kullanılmayan View Engine’leri Devre Dışı
Bırakmak(Glimpse Kullanımı)
Bu yazımda ASP.NET MVC’de performans artırmaya yönelik olarak uygulanması oldukça kolay ve
anlaşılabilir olan bir konu hakkında konuşacağız.
Niye: ASP.NET MVC caching konusunda Partial, View ve Display/Editor Template leri açısından genel
olarak oldukça iyidir. Fakat eğer ASP.NET MVC projeniz içerisinde sadece tek türde View Engine
kullanıyorsanız, diğer kullanılmayan View Engine’leri devre dışı bırakmak performans açısından
yapılması gereken işlemlerden birisidir.
Html.EditorFor, Html.DisplayFor gibi model based Helper’ları View’ler içerisinde kullanıyorsanız, ilgili
Helper, HTML markup ı olarak oluşturulmadan önce tüm View Engine’leri kontrol ederek bir HTML
markup a çevirecek bir template aranmaktadır. Ne kadar fazla View Engine’niniz varsa bu işlem o
kadar uzun sürecektir.
Nasıl: Aşağıdaki kodu yazmak aslında bu cümleyi yazmaktan daha kısa sürmektedir.
global.asax dosyası içerisindeki Application_Start metotunun içerisine aşağıdaki kodu yazıyoruz:
ViewEngines.Engines.Clear();
ViewEngines.Engines.Add(new RazorViewEngine());
Peki Arka Tarafta Neler Oluyor? Projede Kaç Tane View Engine Var? Gerçekten Tüm View
Engine’lere Bakılıyor Mu?
global.asax içerisindeki Application_Start metotunun son satırına break point koyup, default olarak
oluşturulan Visual Studio 2012 ile bir ASP.NET MVC 4 Basit Template projesinde kaç adet View Engine
var inceliyoruz:

Projemize sadece Home adında bir controller ekleyelim ve projeyi çalıştırdığımızda hem .aspx li
dosyalara hem de .cshtml / .vbhtml türünde index veya master/layout lara baktığını göreceğiz:

Glimpse ile Tarayıcı Üzerinden Kullanılan ViewEngine’leri İnceleme
Glimpse açık kaynak kodlu bir uygulamadır. Tarayıcı üzerinden çalışma zamanlarını, server
configuration ları, request ve data kullanımını görebileceğiniz bence her ASP.NET (MVC) geliştiricinin
kullanması gereken Nuget Package larından birisidir. Projenize yüklemek için sadece ilgili Nuget
Package larını yüklemeniz gerekiyor. Ayrıca Glimpse ile ilgili bir yazı paylaşacağım.
Package Manager Console’u açıp açıp => Önce “Install-Package Glimpse“, daha sonrada “InstallPackage Glimpse.Mvc4” yazmanız yeterlidir. Ayrıca aktive etmek için
“http://localhost:portno/Glimpse.axd” adresine gidip oradan “Turn Glimpse On“, deaktif etmek
içinde yine adrese gidip “Turn Glimpse Off” demeniz yeterlidir.
Tüm bunları yaptıktan sonra ben Home Controller içerisine Index adında bir View ekledim ve gelin
birlikte Glimpse ile hangi ViewEngine ler çalışıyor ve nelere bakıyor bunları görebiliyoruz.:

Böylece ASP.NET MVC’nin çalışırken hangi ViewEngine’lere baktığını ve küçük bile olsa kaybettirdiği
performansı görebiliyoruz. Sonuçta bir proje içerisinde onlarca View’iniz olabilir ve bunların her
birisine bu şekilde bakılması performans için önemli diyeceğimiz bir miktara çıkacaktır.
Sonraki yazılarımda görüşmek üzere
Kaynaklar:


http://www.hanselman.com/blog/IfYoureNotUsingGlimpseWithASPNETForDebuggingAndProfili
ngYoureMissingOut.aspx



http://blogs.msdn.com/b/marcinon/archive/2011/08/16/optimizing-mvc-view-lookupperformance.aspxhttp://blogs.msdn.com/b/marcinon/archive/2011/02/07/mvc-performance-tips.aspx



http://www.dotnet-tricks.com/Tutorial/mvc/aDN4031112-Removing-the-Web-Form-View-Engine-forbetter-performance-of-Razor-View-Engine.html



http://www.hanselman.com/blog/IfYoureNotUsingGlimpseWithASPNETForDebuggingAndProfilingYoure
MissingOut.aspx

ASP.NET MVC 4 ile İlgili yazılar

ASP.NET MVC 4 Developer Preview ile Gelen
Yenilikler (Özet)
Bu yazımda teknik detaya girmeden görseller ile yenilikleri anlatacağım. “ASP.NET MVC 3 Razor ile
Uygulama Geliştirme” yazı dizim içerisinde detaylı olarak yer vereceğim.

Gelen Yenilikler


Geliştirilmiş Default Proje Template



Yeni Mobil Proje Template



Yeni Görüntü Modları



jQuery Mobile, the View Switcher, ve Browser Overriding



Solution bazlı olarak NuGet kullanarak yükleme yapabilme



Contoller içerisinde Asenkron Action Metot desteği.



Azure SDK

Yükleme
http://www.asp.net sayfası yenilendi. Yeni görüntüsüne daha hızlı alışacağınızı düşünüyorum.
ASP.NET MVC 4′ü Yüklemek İçin Tıklayın.

ASP.NET MVC 4 Projesi Açma

Geliştirilmiş Default Proje Template

Log On ve Register Bölümleri (LightBox içerisinde)

jQuery Mobile, the View Switcher, and Browser Overriding

Yeni Proje(New Project) Açma ve MVC 4 ile Birlikte Yeni Gelen Mobile Template

Mobile Template

Kaynaklar


http://weblogs.asp.net/jgalloway/archive/2011/09/23/asp-net-mvc-4-overview-part-1installing-asp-net-mvc-4-and-creating-a-new-project.aspx



http://www.asp.net/mvc/mvc4



http://www.asp.net/whitepapers/mvc4-release-notes



http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg416514(VS.98).aspx

ASP.NET MVC 4 RC ile Gelen Yeni Proje
Şablonları (Project Template) Hangi Şablon Ne
Zaman Kullanılmalıdır?
Bu yazımda sizler ile Visual Studio 2012 üzerinde ASP.NET MVC 4 RC ile yeni gelen Template’lerden
bahsedeceğim. Daha önce bu yazımda ASP.NET MVC 3 Razor ile kullanılan Template’lerin ne işe
yaradığından bahsettim.
Hazırlık
Uygulamamızı Visual Studio 2012 RC Ultimate sürümü üzerinde yapacağız. Visual Studio 2012 RC
Ultimate’i buradan, ASP.NET MVC 4 RC’yi ise buradan indirebilirip yükleyebilirsiniz.
Giriş
ASP.NET MVC 4 RC’te aynı ASP.NET MVC 3′te ve daha önceki sürümlerde olduğu gibi farklı ihtiyaçlara
göre farklı Project Template’ler bulunmaktadır. Gerektiği yerde ihtiyacımıza göre hangisini kullacağız
biraz bunu inceleyelim.
Uygulama
Bir tane ASP.NEt MVC 4 Web Application oluşturuyoruz:

Karşımıza yukarıdaki gibi 6 adet template gelecektir. Şimdi bu template’leri inceleyelim:

1) Empty: İsminden de anlaşılacağı gibi içerisinde sadece min gereksinimleri karşılayacak olan öğeler
bulunmaktadır. Bunun haricinde herhangi bir Controller, Model bulunmamaktadır. Ayrıca Content
klasörü, Scripts klasörü ve içerlerinde css ve/veya js dosyaları da bulunmamaktadır. Son olarak Views
klasörü altında herhangi bir Layout veya View bulunmamaktadır.
2) Basic: İçerisinde bizim geliştirmeye hazır olmamız için Scripts içerisinde javascript dosyaları,
Content içerisinde örnek bir css dosyası ve jquery ui için Themes klasörü altında css dosyaları ile
Views klasörü altında örnek bir layout ve hata sayfası bulunmaktadır. Empty template’deki gibi
herhangi bir Controller ve Model bulunmamaktadır. Son olarak App_Start altında BundleConfig.cs
bulunmaktadır.
3) Internet Application: Basic içerisindeki tüm öğeler bulunmaktadır. Account ve Home adında iki
Controller ile bu Controller’lara bağlı olarak bir çok View bulunmaktadır. AccountModels adında bir
Model bulunmaktadır. Images klasörü altında hazır template için görseller bulunmaktadır. Ayrıca
Favicon.ico ile Authentication Mode olarak Forms bulunmaktadır. Shared klasörü içerisinde
_loginPartial adında bir partial view bulunmaktadır.
4) Intranet: Application Internet içerisindeki AcoountModels hariç tüm öğeler aynen bulunmaktadır.
Fakat bu Template’in Internet Template’den en büyük farkı Authentication Mode olarak Windows
kullanmaktadır. Eğer siz bu proje türünü kullanacaksınız Projeyi oluşturduğunuzda proje içerisindeki
Readme.txt adında bir text dosyası gelmektedir. Bu dosya içerisinde size IIS üzerinde Windows
Authenticaion’u enable yapıp, Anonymouse Authentication’ı disable yapmanız gerektirdiğini ve bu
işlemleri nasıl yapacağını anlatmaktadır. Shared klasörü içerisinde _loginPartial bulunmamaktadır.

5) Mobile Application: Internet template içerisindeki tüm öğeler gelmektedir fakat bir takım
farklılıklar ile. Bu farklılıklar öncelikli olarak Content içerisindeki .css dosyalarıdır. Diğer farklılık Images
klasörü Content klasörünün içerisindeki yer almaktadır.
6) Web API: Intranet Application içerindeki tüm öğeler bulunmaktadır. Authentication Mode olarak
Forms’dur. Ayrıca Values adındaki Controller ile API’nin yönetilmesini sağlar.
Hangi Şablon(Template) Ne Zaman Kullanılmalıdır?


Eğer projenizin sadece MVC pattern’ine sahip olup geri kalan herşeyi kendiniz
ayarlayacaksınız Empty,



Eğer projenizin içerisinde temel .css ve .js dosyaları olsun bununda yanında birde temel
layout bulunsun gerisini ben hallederim diyorsanız Basic,



Profesyonel bir görüntüye sahip, İnternet’tede çalışabilen ve hemen hemen herşeyi hazır bir
MVC projesi yapacaksanız Internet Application,



Profesyonel bir görüntüye sahip, Intranet içerisinkide çalışabilen ve hemen hemen herşeyi
hazır bir MVC projesi yapacaksanız Intranet Application,



MVC pattern’ine sahip ve jquery mobile ile baştan sonra yapılmış ve özelleştirilmiş bir mobil
web uygulaması yapacaksınız Mobile Application,



Hem bir MVC uygulamanızın olmasını hem de projeniz içerisinde API dağıtımı yapacaksınız
Web API,
template’ini kullanmanız gerekmektedir.

İndirme
Oluşturduğum projeler içerisinde herhangi bir değişiklik yapmadığım için indirmek için link bu
yazımda bulunmayacaktır.

ASP.NET MVC 4 RC’de JavaScript Kullanarak
Sayfanın ve Uygulamanın CSS Dosyasını
Değiştirme (link[rel=href])
Bu yazımda da jQuery ile bir sayfadaki ve uygulama bütünündeki gerçerli olan CSS dosyasını nasıl
değiştirebiliriz. Aslında bu işlem genel olarak css ve jquery ile yapılan bir işlemdir. Fakat MVC
içerisinde diğer sayfalarda geçerli hale getirmek için bir takım işlemler yapmamız gerekecek.
Hazırlık
Uygulamamızı Visual Studio 2012 RC Ultimate sürümü üzerinde yapacağız. Visual Studio 2012 RC
Ultimate’i buradan, ASP.NET MVC 4 RC’yi ise buradan indirebilirip yükleyebilirsiniz. Project Template
olarak Basic’i kullacağız.
Giriş
Aslında kullanıcıya sitenizi kullanırken gerek renk, gerek arka plan vs değiştirmesi için tercihler
sunabiliyoruz geliştiştiriciler olarak. Bazende geliştirme sürerken farklı CSS dosyalarının site üzerinde
nasıl yansıdını görmek isteyebiliriz. Eğer bu tarz senaryolara ihtiyaç duyduysanız bu yazımda bu
ihtiyaçlarını gidereceksiniz.
Uygulama
1) ASP.NET MVC 4 RC Razor Basic Project Template açarak uygulamamıza başlıyoruz.

2) Home adında bir Controller oluşturuyoruz.

3) HomeController içerisine iki adet geriye View döndüren ActionResult tipinde metot
oluşturuyoruz:

4) Index ve About View’lerimizi _Layout.cshtml’i layout olacak şekilde oluşturuyoruz:

5) Content klasörünün altına StyleSheets diye bir klasör oluşturuyoruz:

6) Yukarıda oluşturduğumuz StyleSheets klasörünün içerisinde default.css adında bir dosya
oluşturuyoruz ve içerisine aşağıdaki kodları yazıyoruz:
body
{
font-family: Calibri;
font-size: 16px;
margin: 0px;
padding: 0px;
background-color: #f1eeee;
}
ul, li,h2,h3
{
padding: 0px;
margin: 0px;
list-style-type: none;

}
#wrapper
{
width: 700px;
margin: 0px auto;
padding: 0 5px 5px;
background-color: #00a5ff;
}
#wrapperContent
{
background-color: #fff;
}
#menu
{
text-align: center;
border-bottom: 2px solid #00a5ff;
}
#menu ul
{
list-style-type: none;
}
#menu ul li
{
display: inline-block;
padding: 5px;
}
#menu ul li a:hover
{
color: orange;
}
#content
{
padding: 5px;
}
#leftMenu
{
padding:5px;
border-right:2px solid #00a5ff;

}
#leftMenu a
{
cursor: pointer;
}
#footer
{
text-align:center;
background-color:#999;
}
.fl
{
float: left;
}
.clear
{
clear: both;
}
a
{
text-decoration: none;
color: inherit;
}

7) Views klasörü altındaki Shared klasörü içerisinde yer alan _Layout.cshtml dosyasını aşağıdaki
gibi düzenliyoruz:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset=”utf-8″ />
<meta name=”viewport” content=”width=device-width” />
<title>@ViewBag.Title</title>
@Styles.Render(“~/Content/themes/base/css”, “~/Content/css”)
@Scripts.Render(“~/bundles/modernizr”)
@Scripts.Render(“~/bundles/jquery”)
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”/Content/StyleSheets/default.css” />
</head>
<body>
<div id=”wrapper”>

<div id=”wrapperContent”>
<div id=”menu”>
<ul>
<li>@Html.ActionLink(“Ana Sayfa”, “Index”)</li>
<li>@Html.ActionLink(“Hakkımda”, “About”)</li>
<li>@Html.ActionLink(“Galeri”, “Gallery”)</li>
<li>@Html.ActionLink(“İletişim”, “Contact”)</li>
</ul>
</div>
<div id=”leftMenu”>
<h3>– Temalar –</h3>
<ul>
<li><a onclick=”ChangeCSS(‘default’)”>Ana Tema</a></li>
<li><a onclick=”ChangeCSS(‘red’)”>Kırmızı Tema</a></li>
<li><a onclick=”ChangeCSS(‘blue’)”>Mavi Tema</a></li>
<li><a onclick=”ChangeCSS(‘green’)”>Yeşil Tema</a></li>
</ul>
</div>
<div id=”content”>
@RenderBody()
</div>
<div id=”footer”>
Tüm hakları saklıdır. Copyright 2012
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

8) Head tag’leri arasına aşağıdaki kodu yazıyoruz:
<script type=”text/javascript”>
function ChangeCSS(css) {
$(‘link[rel="stylesheet"][href^="/Content/StyleSheets/"]‘).attr({ href: “/Content/StyleSheets/” + css +
“.css” });
}

</script>
Bizim için aslında tüm işlemi yapan yukarıdaki kod çünkü buradaki selector sayesinde biz ilgili
eklenmiş css dosyasını seçiyor ve ona göre değiştiriyoruz.
9) İşte sonuc:
Video izlemek için: http://www.youtube.com/watch?v=7toJyz3Z3Z8
İndirme
Uygulamayı buradan indirebilirsiniz.

ASP.NET Fall 2012 Update BUILD Prerelease İle
Gelen Yenilikler Neler?
Evet başlıkta okuduğunuz üzere Build’in hemen öncesinde, 28 Ekim’de, Visual Studio’nun Web
araçlarına ve ASP.NET’e güncelleştirme geldi. Build’da Scott Hanselman ve Jon Galloway tarafından
demolarla ve eğlenceli sunumla duyuruldu. Bu eğlenceli Build sunumunu buradan izleyebilirsiniz.
Oldukça heyecan verici yenilikleri getirdiğini söylemek istiyorum. Fakat bu prerelease bir
güncelleştirme olduğu için doğrudan desteklenmemektedir. Kasım ayında Release olacağınıda ayrıca
belirtmek istiyorum.
Dikkat
ASP.NET Fall 2012 Update’ini kurmak için Visual Studio 2012′ye sahip olmalısınız.
İndirme
İndirmek için bu linki kullanabilirsiniz.
Yenilikler Neler?
1.

Web Publishing

2.

ASP.NET MVC 4 içerisinde Single Page Application ve Facebook Application Template’leri

3.

Web API Tracing, OData, Help Page

4.

Windows Azure Authentication

5.

SignalR Item Template’i

6.

ASP.NET Friendly URLs

1- Web Publishing


Web Application Project ile Web Site’ler artık aynı publish yöntemleri kullanılabilir



Publish Seçimi:
o

Seçilen dosyaları publish yapabilir

o

Uzak(Remote) ile Local’deki dosya farklıları görebilir

o

Local’deki dosyalar ile Uzaktaki dosyaları güncelleme veya Uzaktaki dosyalar ile Local’deki dosyaları
güncellenebilir

2-ASP.NET MVC 4 içerisinde Single Page Application ve Facebook Application
Template’leri(+Facebook C# SDK)

Aslında Single Page Application(SPA), ASP.NET MVC 4 Developer Preview ile birlikte gelmişti daha
sonra pek kullanım amacına uygun olarak geliştirilemedi ve kullanılamadı. Bu yüzden ASP.NET MVC 4
Beta ile Microsoft kaldırıldığını duyurmuştu. Fakat bu güncelleştirme ile geri geldi.

Microsoft’tun Template olarak verdiği SPA, bir TODO listesi tutan bir proje ve Web API, jQuery ile
Knockout’u kullanmaktadır. Genel olarak bahsedecek olursak SPA’nın olduğundan, Scott
Hanselman’ın belirttiği üzere, tüm işlemlerin tek bir sayfada yapıldığı ve sayfanın post olmadığı
project template’i.

Bunlara ek olarak Facebook ile giriş yapabileceğiniz ve doğrudan Facebook için uygulamalarda
yapabilirsiniz. FacebookAuthorize Attribute’ü ile sizin belirlediğiniz bir Controller’a spesifik izin alarak
giriş yaptırabilirsiniz ve güvenlik önlemi olarak kullanabilirsiniz.

3-Web API Tracing, OData, Help Page
Web API’yi kullanırken zaman zaman problemler meydana geliyor fakat neyin neden kaynaklandığını
tespil edemiyorduk. Tarayıcıların Debugger’larından bakabiliyoruz. Fakat istek nereye geldi yanıt tam
olarak hangi mekanızma tarafından verildi nereye verildi hangi tipte verildi diye tespit edemiyorduk
ama artık bu işlemleri yapabiliyoruz. Bunun için Microsoft ASP.NET Web API Tracing’ NuGet
Package’i yüklemeniz gerekiyor.
Ben size örnek göstermek için ek kod yazıp test etmedim sadece URL’den Get metotunu çalıştırmak
için aşağıdaki gibi yaptım:

Trace Sonucu:

Help Page ile artık Web API’nın nasıl kullanıldığını geri döndürülen yanıtlarını görebiliyoruz.

OData nın özelliklerini bir controllere ekleyerek kullanabilmeniz mümkün
örneğin “Queryable” Attribute’u eklerseniz Url’inizi api/values/$top=150 diye değiştirebilirsiniz.
4-Windows Azure Authentication
Windows Azure Authentication ile Windows Azure üzerinde barındırdığınız web uygulamalarını
Windows Azure Active Directory kullanarak authentication yapmanıza imkan sağlıyor. Office365
Kullanıcılarını, şirketinizdeki Active Directory kullanıcılarını veya kendi Windows Azure Active
Directory’de oluşturduğunuz kullanıcıları authenticate(kimlik doğrulamak) edebilirsiniz.
5-SignalR Item Template’i
SignalR, Damian Edwards and David Fowler tarafından geliştirilen, web uygulamalarınızı gerçek
zamanlı işlevlik kazandıran web socket’i ve diğer down-level ile diğer iletişim araçlarını kullanan
ASP.NET’in yeni üyelerinden birisidir. 15-20 dk gibi kısa bir sürede chat uygulaması yazabilir,
facebook’ta olduğu gibi sayfalarınızı update etmeden reverse-push yapabilirsiniz. Tabi bunun yanında
Build’da Scott H nin duyurduğu HTML 5 + SignalR ile yapılan bunun gibi de bir oyun yazabilirsiniz.

SignalR artık item template olarak projelerinizde kullanabilir hale geldi.

6-ASP.NET Friendly URLs
ASP.NET uygulama geliştirirken hemen hemen hepimiz arama motorları dostu olan uzantısız URL
oluşturmak isteriz. Bunun için urlrewrite gibi teknikler kullanırız. Artık bu uzantı sorunu ortadan
kalktı. NuGet Manager Console’dan “Microsoft.AspNet.FriendlyUrls” paketini yükleyerek artık buna
sahip olabiliyorsunuz.
Daha fazla bilgi için http://aspnetfriendlyurls.codeplex.com/ adresine bakabilirsiniz.
Aşağıdaki örnekte sayfamızın normalde “About.aspx” veya “Contact.aspx” gibi uzantılar kalkarak
sadece “About” ve “Contact” olarak görünüyor.

Kaynaklar


http://aspnet.codeplex.com/



http://www.asp.net/vnext/overview/fall-2012-update

ASP.NET MVC 5 ile İlgili Yazılar

Visual Studio 2013 Preview ile ASP.NET MVC 5′e
Giriş ve İlk Uygulama
Bu yazımda Build 2013 konferasında duyurulan yeniliklerden/teknolojilerden birisi olan ASP.NET MVC
5′ın önceki versiyonları ile arasındaki farkların neler olduğunu, basit bir kaç Controller ve
View’i Visual Studio 2013 Preview kullanarak nasıl geliştirilebilir bunu tartışacağız.
Hazırlık
Windows 7 Ultimate işletim sistemi üzerinde kurulu olan Visual Studio 2013 Preview kullanarak .NET
4.5 kullanarak uygulamamızı geliştireceğiz.
Visual Studio 2013 Preview‘i indirmek için tıklayınız.
Adım adım yüklemeyi aşağıda anlatacağım çünkü kurulum sırasında IE10′un yüklenmesini zorunlu
kılan bir ekran var! Kurulumu gerçekleştirenler bu bölümü atlayabilirler.
Yukarıdaki linke tıkladığınızda aşağıdaki sayfa açılacak.

Visual Studio 2013 Preview’a tıkladığınızda indirme ile ilgili bölümü görüntüleyeceksiniz.

Yukarıdaki (+) simgesine tıkladığınızda indirmek için seçim yapacağınız ekrana geleceksiniz.

Ben burada “Install now” seçeneğine tıkladım. Bu seçenek önce yaklaşık 1mb lık bir dosya indirecek
daha sonrada interneti kullanarak gerekli olan ortalama ortalama 9.5gb lık dosyaları indirecek. Exe
versiyonunu veya ISO halinde de indirmeniz mümkün. Ardından indirmek için herhangi bir Windows
Live hesabını kullanarak giriş yapıyorsunuz ve mutlu son indirme linki aşağıdaki gibi karşınıza çıkıyor.

IE10 olmadan ise yüklemeye devam edemiyorsunuz. Aşağıdaki hata karşınıza çıktığında şaşırmayın
çünkü daha sonrasında bir restart atmak zorunda kalacaksınız.

IE10 yükledikten sonra isterseniz yükleme sırasında istemediğiniz bölümleri çıkarabiliyorsunuz.
Yükleme işlemini tamamladığımıza göre artık biraz kod yazmaya başlayabiliriz.
Giriş
ASP.NET MVC 5 projesi oluşturduğunuzda yaşayacağınız deneyim önceki sürümlerden biraz daha
farklı olacak. ASP.NET MVC 5 kullanabilmeniz veya öğrenmeniz için önceki versiyonlarını bilmenize
gerek olduğunu düşünmüyorum sonuçta sıfırdan bir başlangıç yapıyorsunuz. En yenisini öğrenmeniz
ve son teknolojiden başlamanız sizin için avantaj olacaktır.

Uygulama
Visual Studio 2013 Preview’i ilk defa açıyorsanız aşağıdaki gibi olmasını hep istediğim gibi bir ekran ile
karşılaşıyorsunuz. Blue dediğinizde ise Visual Studio 2010dan vazgeçemeyenlerin sevdiği o tasarım
karşınıza çıkacak.

Adım 1: ASP.NET Web Application Projesi Açmak
Aşağıdaki sayfayı gördüğünüzde biraz şaşırabilirsiniz. Evet, önceden böyle bir ekran yoktu. Nerede
ASP.NET MVC diyebilirsiniz.

Ayrıca yine Web sekmesinin altında Visual Studio 2012′yide görebiliyorsunuz. Bu sekmeye
tıkladığınızda Visual Studio 2012′deki proje türlerinden de seçim yapabilirsiniz.

Aşağıdaki gibi .NET Framework 4.5 seçili olduğuna dikkat ederek, “IlkMVC5Projesi” adında ASP.NET
Web Application türünde projeyi oluşturuyoruz.

Adım 2: ASP.NET Proje türü olarak MVC’yi seçiyoruz.
Yukarıda OK dedikten sonra karşımıza herkes için büyük bir süpriz olan ve ASP.NET’in bir bütün olarak
tüm proje türlerini içerisinde barındırdığı bir ekran geliyor.

Adım 3: Solution Explorer’i İnceleyelim

Solution Explorer’da dikkatinizi çeken en büyük değişiklik sanırım klasör simgelerindeki
değişiklikler. Startup.cs dosyası olmuştur. Bunun dışında img klasörünün Content içerisinden dışarıya
çıktığını görüyoruz aynı ASP.NET MVC 3′teki gibi. Yine Content klasörünü incelediğimizde CSS
Framework‘u olarak ise beklendiği gibi Bootstrap kullanıyor. App_Start klasörünün
altında Identity.cs ve Startup.Auth.cs isimli 2 dosya yine değişiklikler arasında yerini alıyor. Bunların
ne işlere yaradıklarını ne zaman kullanılacaklarını ve ne gibi değişiklikler yapılması gerektiğini sonraki
yazılarımda anlatacağım.
Adım 4: Uygulamayı Çalıştıralım
Uygulamayı çalıştırdığımızda ekranın tasarımının nasıl değiştiğini göreceğiz. Burada CSS 3′ün media
özelliğinin çok güzel kullanıldığını görebiliriz. Videodan inceleyebilirsiniz:
Video izlemek için: https://vimeo.com/70722957
Adım 5: “Merhaba” Adında Yeni Bir Controller Ekleyelim
Controller’a sağ tıkladığımızda Add dediğimizde Scaffold seçeğini seçiyoruz. Bu özellik ve ekranda yine
Visual Studio 2013 Preview’e özel.

Aşağıdaki ekrandan ise nasıl bir Scaffold template’ini seçiyoruz ona karar vermemiz gerekiyor. Burada
ben Empty türünde seçim yaptım.

“Merhaba” diye belirtiyoruz.

Adım 6: Controller İçerisine 3 Tane Metot Yazıyoruz

Çalıştırdığımızda sonucunu görelim:

Dunya() metotunu kullanabilmemiz için View eklememiz gerekiyor aksi durumda hata alırız.
Adım 7: View Ekleme
View eklemeden önce, Views klasörüne sağ tıklayıp Add Folder dedikten sonra Merhaba diye
isimlendiriyoruz.

Aşağıdaki ekrandan “ASP.NET MVC 5 – View without Model” i seçerek Dunya diye isimlendiriyoruz.

Adım 8: Dunya isimli View’i Düzenleme

Burada sadece örnek olması için içerisine bu şekilde bir metin yazdık. Aşağıda çalıştırıp
incelediğimizde bu View’in çağırıldığını görebiliyoruz.

Burada gelen en büyük yeniliklerden bir taneside Dunya isimli View’in içerisinde olup projeyi
çalıştırdığınızda otomatik olarak bu Dunya isimli metot çağırılıyor. Önceki versiyonlarda bu tarz bir
özellik mevcut değildi.
Adım 9: “Merhaba/Sayin/{isim}” için Route Tanımlayalım
Projeyi çalıştırdığımızda adres çubuğuna Merhaba/Sayin/MahmutCan yazdığımızda herhangi bir hata
almayız fakat “MahmutCan” parametresi null olarak gelir ve dolayısıyla istediğimiz işlevi
sağlayamayız.

Route’ların nasıl tanımlandığı ne şekilde kullanıldığını ve nelere dikkat etmemiz gerektiğini bu
yazımda detaylı olarak anlatmıştım. Bu işlemleri yaptığımızda sonuçlarını görebiliyoruz:

En sonda yer alan ismi değiştirdiğinizde görebilirsiniz:

Sonuç
ASP.NET MVC in ne kadar önemli olduğu ve Microsoft’tun ne kadar onun üzerine düştüğünü ve
yayınlaşmasını istediğini aslında Microsoft’un hemen hemen yaptığı tüm demolarda ASP.NET MVC’yi
kullanmasından anlayabiliyoruz. Bununla beraber Visual Studio 2013 Preview ile önemli adımlar atıldı
ve ASP.NET MVC 5′ın geliştirilmesine devam ediliyor. Bu uygulamada basit olarak ne gibi
değişikliklerin geldiğini, kullanımdaki ufak farklılıkları ve yeni ekranları size anlatmaya çalıştım.
Kaynaklar


http://www.asp.net/mvc/tutorials/mvc-5



http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2011/05/15/great-free-video-training-on-asp-net-web-formsand-asp-net-mvc.aspx



http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2011/06/26/june-26th-links-asp-net-asp-net-mvc-net-andnuget.aspx

Umarım faydalı bir yazı olmuştur.

Web Geliştiricilerin Visual Studio 2013 Yenilikleri
Hakkında Bilmesi Gerekenler
Dün Visual Studio 2013 release oldu ve indirilmeye hazır. İşte Visual Studio 2013 için öne çıkan bazı
notlar:


ASP.NET MVC 5, Razor 3, ASP.NET Web API 2, Entity Framework 6 ve SignalR 2.0 i içeren ASP.NET’in yeni
versiyonu



Yeni ASP.NET, tek ASP.NET olmasına odaklanıldı yani temel özellikler ve web araçları tüm ASP.NET
template leri arasında kullanılabilir. Örneğin ASP.NET MVC Controller’i, Web Forms Application a
eklenebilecek



Yeni template lerin temeli Visual Studio 2013 Preview’da olduğu ve beklenildiği gibi Bootstrap oldu



Yeni Scaffolding sistemi getirildi



Yeni identity sistemi getirildi ki bu konu ile ilgili yazmak istediğim oldukça fazla yazı var

Yükleme Sırasında

Eğer sadece Web Geliştirecekseniz, yukarıdaki gibi hızlı yükleme için “Microsoft Web Developer
Tools” seçebilirsiniz. Diğer geliştirme araçlarınıda kullanacaksanız seçmeniz yeterlidir. Ek olarak eğer
“Windows Phone 8.0 SDK” yükleyecekseniz, Windows 8.1 yüklemek zorundasınız.
Yükleme sırasında dikkat edeceksiniz, eğer hızlı bir internetiniz varsa yüklemenizde oldukça hızlı
olacaktır.
İndirme yaparken tüm yüklemeleri içeren ISO halini indirmek yerine, sadece web installer indirirseniz,
yukarıda bulunan ekranda olduğu yüklemek istediğiniz ne ise onu seçebilirsiniz.
Yükleme Yaptıktan Sonra
Aşağıdaki gibi bir ekran karşınıza çıkacaktır. Bu ekranı “Sign in” altındaki “Not now, maybe later”
diyebilirsiniz. Fakat “Sign in” derseniz eğer birden fazla makinede oturum açarak yapmış olduğunuz
ayarları diğer cihazlarınızda da otomatik olarak senkronizasyonunu yapabilirsiniz.

Aşağıdaki gibi Microsoft hesabını kullanarak oturum açabilirsiniz:

Bir Tane ASP.NET
Geçen seneden beri aslında tek bir ASP.NET olacağı ve olması gerektiği sürekli konuşuluyordu. Build
2013 ile birlikte Visual Studio 2013 Preview içerisinde artık bu kavramın olacağını gördük.
Ortak sorun aslında şuydu: ASP.NET Web Forms ile proje oluşturduğumda ASP.NET MVC Controller’i
neden ekleyemiyorum? Neden içerisinde Web API da kullanamıyorum? Sonuçta hepsi ASP.NET değil
mi?
Aşağıdaki yeşil alanlardaki teknolojileri kendi aralarında kullanabilirsiniz.

ASP.NET Projesi Oluşturma
Ben oluştururken .NET Framework 4.5.1 seçtim fakat siz .NET Framework 4.5 seçseniz bile aynı
seçenek olacaktır.

ASP.NET projesi oluşturmak istediğinizde aşağıdaki ekran karşınıza çıkacaktır:

Burada farkettiğiniz üzere, “Empty” seçtiğinizde ekranın aşağısında “Add folders and core references
for:” altında bulunan tüm checkbox ları seçenebilirsiniz. Yani bu demek oluyor ki siz “Web Forms“,
“MVC” ve “Web API” yi aynı anda seçebilirsiniz.

“Select a template” den “Web Forms” dediğimizde ekranın sağ tarafında bulunan “Change
Authentication” ile gelen yenilikler ise işlerimizi biraz daha kolaylaştırdı.

Authenction ile ilgili daha fazla bilgiyi aşağıdaki kaynaklarda belirttiğim linkte bulabilirsiniz.
Bootstrap 3.0 tabanlı yeni proje template leri
Bootstrap 3.0 ile daha responsibe tasarımlar, otomatik olarak kullanılan cihazın genişliğine göre
boyutlanan, görsel olarak zengin ve güçlü front-end tasarımları kolayca ve hızlıca geliştirebilirsiniz.

Eğer daha görsel Bootstrap temaları indirmek istiyorsanız, bu linkten indirebilirsiniz.

Bu linkten temayı indirdiğinizde bootstrap.css dosyasını content/bootstrap.css ile değiştirseniz bu
işlem tamamdır.

Scaffolding
Scaffolding de aşağıdaki gibi tasarım açısından bir değişme oldu ve en önemli değişimde, Empty Web
Projectveya Web Forms oluşturduğunuzda scaffolding ekranı ile karşılaşıp istediğinizi ekleyebilirsiniz.

ASP.NET MVC 5
ASP.NET MVC içerisinde artık daha önceden de kullandığımız Attribute ile routing işlemi
kullanılıyor. http://attributerouting.net sitesinde detayları öğrenip github üzerinden fork
yapabilirsiniz.

Bunu kullanmak için RouteConfig.cs içerisinde de aşağıdaki gibi bir satır eklememiz gerekiyor:

Sonuç olarak aşağıdaki gibi sonucu görebiliyoruz:

Visual Studio Web Tools
Microsoft teknolojilerini seven ve kullanan birisi olarak değil, bir uygulama geliştirici ve kod yazmayı
seven birisi olarak söyleyebilirim ki Visual Studio benim açık ara HTML, CSS, JavaScript, jQuery
yazmak için kullandığım editördür ve çevremdeki hemen herkese de kullanmasını tavsiye ediyorum.
Boşuna dreamviwer, notepad++ etc uğraşmanıza gerek yok.
Ayrıca Jon Galloway‘ın blogundaki bir yazıyıda sizinle paylaşmak istiyorum:
“Stop thinking of Visual Studio as a big editor that you only use to write back-end code. Stop editing
HTML and CSS in Notepad (or Sublime, Notepad++, etc.). Visual Studio starts up in under 2 seconds
on a modern computer with an SSD. Misspelling HTML attributes or your CSS classes or jQuery or
Angular syntax is stupid. It doesn’t make you a better developer, it makes you a silly person who
wastes time.”
Türkçe çevirisi olarak: “Visual Studio’yu sadece back-end(C#,VB.NET gibi) kod yazacağınız büyük bir
editor olarak düşünmeyi bırakın. HTML ve CSS i Notepad’de veya türevlerinde düzenlemeyi bırakın.

SSD ye sahip yeni nesil bir bilgisayarda Visual Studio 2 saniyenin altında açılıyor. HTML
attribute’lerini, CSS class larını, jQuery veya Angular söz dizilimlerini hatalı yazmak aptalca. Bu sizi
daha iyi bir developer yapmıyor. Bu sizi zamanını boşa harcayan budala bir insan yapar.”
Browser Link
Browser Link özelliği benim Visual Studio içerisinde gelen yenilikler arasında en çok beğendiklerimden
birisi. Gerçek zamanlı olarak, SignalR alt yapısını kullanarak Visual Studio ile tüm projenin açık olduğu
tarayıcılar arasında iki yönlü bir iletişimi sağlayarak, bunları kontrol etmenizi sağlıyor.
Bu konuyu Scott Hanselman şu videosunda detaylı şekilde anlatıyor: http://www.asp.net/visualstudio/overview/2013/visual-studio-2013-web-editor-features-browser-link
Yeni HTML Editor
Burada da anlatmaktan çok görmenizin daha faydalı olacağına inandığım için Web Essential’ın
yaratıcısı ve tüm kullandığımız HTML, CSS, JS, JQuery ve diğer tüm client-side kütüphanelerin
editorunu geliştiren kişi Mads Kristensen’dan bir video devam etmenizi öneriyorum:
http://media.ch9.ms/ch9/6108/d877339d-1c25-4e36-b1baa8dbc6086108/vs2013htmleditor.wmv (doğrudan download edebilir korkmayın virus değil)

Projenin Readme Sayfası
Projenizi oluşturduğunuzda doğrudan karşınıza project_readme.html adında bir sayfa ile
karşılaşacaksınız.

Umarım faydalı bir yazı olmuştur. Bu yazıyı yazarken aşağıda bulunan kaynakça bölümlerden ilk defa
kısmı çeviri yaparak ve kendimde de bir şeyler ekleyerek devam ettim. What’s new in Visual Studio
2013 diye arattığınızda zaten karşınıza inanılmaz kaynak çıkacaktır.
Sorularınız olursa bana her zaman sorabilirsiniz.
Ayrıca bir kaç videoya aşağıdaki linkten ulaşarak izleyebilirsiniz:
http://www.asp.net/visual-studio

Kaynaklar


http://blogs.msdn.com/b/webdev/archive/2013/10/17/announcing-release-of-asp-net-and-web-toolsfor-visual-studio-2013.aspx



http://blogs.msdn.com/b/visualstudio/archive/2013/10/17/visual-studio-2013-released-to-web.aspx



http://www.asp.net/visual-studio/overview/2013/release-notes



http://www.microsoft.com/visualstudio/eng/downloads#d-2013-editions



http://blogs.msdn.com/b/visualstudio/archive/2013/06/28/welcome-sign-in-to-visual-studio.aspx



http://weblogs.asp.net/jgalloway/archive/2013/10/17/top-things-web-developers-should-know-aboutthe-visual-studio-2013-release.aspx



http://www.asp.net/visual-studio/overview/2013/creating-web-projects-in-visual-studio#auth

ASP.NET MVC 5 ve SignalR ile 5 Dakika’da
Chat/Mesajlaşma Uygulaması Yazmak
Geçen sene yazımda bu 5 dakikada chat uygulamasının yazılmasını ingilizce olarak paylaşmıştım sizlerle. SignalR
teknolojisi kullanarak yapacağım bu örnekte SignalR’ın işlev olarak çok küçük bir parçasını göstermiş olacağım.
SignalR hakkında daha fazla bilgiyi buradan faydalabilirsiniz.
Hazırlık
Bu uygulamayı geliştirirken .Net Framework 4.5 ile Visual Studio 2013 Professional kullanacağım. Express
sürümünü buradan indirebilirsiniz.
Uygulama
1) Visual Studio 2013′te New Project diyerek aşağıdaki gibi “ASP.NET Web Application” diyoruz.

2) Empty template seçip, MVC içinde klasör ve temel referansları ekleyecek şekilde tamam diyoruz.

3) SignalR kullanmamız için gerekli bazı dll ve javascript dosyaları var. Bunlar için Nuget package kullanacağız.
Tools > Library Package Manager > Package Manager Console’a tıklayıp açıyoruz.

4) Açılan konsola “Install-Package Microsoft.AspNet.SignalR” yazıyoruz ve Enter diyoruz.

Gerekli yüklemeler yapıldıktan sonra solution’ımızın yeni durumu aşağıdaki şekilde olacaktır.

5) Projemize ChatHub isminde bir SignalRHub Class ekliyoruz ve içerisine bir takım kodlar yazıyoruz.

6) Startup Dosyası Oluşturuyoruz ve İçerisine bir kaç satır kod yazıyoruz.

7) Controller ve View Ekleme. View içerisinde ilgili kodlarımızı yazıyoruz.

8) İşte sonuç
Videoyu izlemek için: https://vimeo.com/81579536
9) İndirme
Uygulamayı bu linkten indirebilirsiniz.
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