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< Önceki Gündem | 18 Kas�m-1 Aral�k 2019 | Sonraki Gündem >
TeknoSeyir'de Oku

1 Özgür Yaz�l�m Derne§i kuruldu

Özgür Yaz�l�m, Richard Stallman taraf�ndan ortaya at�lm�³ ve topluluk
taraf�ndan geli³tirilmi³ bir felsefedir. Her ne kadar Richard Stallman'�n ka-
r�³t�§� son olaylar (Yaz�l�m Gündemi - 10) ho³ olmasa da böyle bir felsefeyi
ve ak�m� ba³latmas� aç�s�ndan bence önemli bir ki³iliktir. Bu felsefe dünya
genelinde Free Software Foundation olu³umu üzerinden tan�t�lmaya ve yay�l-
maya çal�³�yor fakat Türkiye'de de bu konuyu önemseyen ki³iler taraf�ndan
bir giri³im yap�lm�³ ve Özgür Yaz�l�m Derne§i, �stanbul'da kurulmu³. Der-
ne§in web sitesinden anlad�§�m kadar�yla san�r�m dernek yeni kurulmad�,
bir süredir var fakat benim de bu hafta Haftal�k Gündem De§erlendirmesi
2019/48'de duyarak haberdar oldu§um bir olu³um oldu.

Derne§in web sitesini inceledi§imde 3 üyelik tipinin bulundu§unu ö§ren-
dim. Bunlar ³u ³ekilde:

� Destekçi Üye: Derne§in faaliyetlerine destek olmak amac�yla
maddi veya ayni yard�mda bulunan üyelerdir.
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� Üye: Dernek tüzü§ünün 5/1 f�kras� uyar�nca hukuken derne-
§in üyesi olan, Genel Kurulu olu³turan, dernek organlar�n�
seçme ve organlarda görev alma hakk� bulunan üyelerdir.

� Onur Üyeli§i: Derne§in amaçlar� için çal�³m�³, toplumda bu
konuda sayg� gören ve eserleri ile dernek amaçlar�na katk�s�
bulunmu³ ki³iler aras�ndan Genel Kurul karar� ile üyeli§e
al�nan üyelerdir. Onur üyelerinin aidat yükümlülü§ü ve oy
haklar� yoktur.

Desteki Üye olmak kategorisinden derne§e kat�lmak bir SMS uzakl�§�-
n�zda. OYD yaz�p 8071'e gönderdi§iniz takdirde Özgür Yaz�l�m Derne§ine
ayl�k 20TL ba§�³ta bulunabilir (10 TL için OYD10 yazabilirsiniz) ve sayfada
sizden istenen birkaç bilgiyi sa§layarak Destekçi Üye kayd�n�z� tamamlaya-
bilirsiniz. Di§er ba§�³ yöntemleri için bu sayfay� inceleyebilirsiniz.

Derne§in kurulmas�nda eme§i geçen tüm arkada³lar� tebrik ederim. �u
an sektörden biraz uzak olsam da ileride benim de içinde bulunmak istedi§im
bir olu³um.

2 PHP 7.4.0 stabil sürümü yay�nland�

Uzun bir süredir geli³tirilmekte olan PHP programlama dilinin 7.4.0 numa-
ral� ve stabil olan sürümü bu hafta içerisinde yay�nland�. Daha önceki bir
yaz�l�m gündemi yaz�s�nda da (bkz: Yaz�l�m Gündemi - 3) payla³t�§�m üzere
PHP 7.4'ün yay�nlanma süreci büyük oranda planlad�klar� takvime uygun
olarak ilerledi ve tamamland�. Yine ayn� yaz�l�m gündemi yaz�s�nda beta
süresince olan baz� yeni özellikleri tan�tm�³t�m bu yaz�da da birkaç farkl�
özelli§e bakal�m:

2.1 Unpacking inside arrays (Dizi içerisinde dizi açmak)

JavaScript ve di§er dillerde spreads ismiyle gördü§ümüz bu özellik art�k
PHP'de de var. Yani art�k bir dizinin elemanlar�n� ba³ka bir dizinin içeri-
sine ç�kartabilece§iz.

PHP
1 $parca = ['elma', 'armut'];

2 $meyveler = ['muz', 'portakal', ...$parca, 'karpuz'];

3 // dizinin son hali: ['muz', 'portakal', 'elma', 'armut',

'karpuz'];↪→
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2.2 Numeric literal separator

Daha kolay okunabilmesi için art�k say�lar� bu ³ekilde basamaklara ay�rabi-
lece§iz:

PHP
1 6.674_083e-11; // float

2 299_792_458; // decimal

3 0xCAFE_F00D; // hexadecimal

4 0b0101_1111; // binary

Elbette eklenen özellikler oldu§u gibi de§i³en ve kullan�mdan kald�r�l-
maya haz�rlanan (deprecate) baz� özellikler de mevcut. Bunlar için ³u sayay�
ziyaret edebilirsiniz. PHP ile yüklü gelen eklentilerden de ³u 3 eklenti art�k
PHP ile birlikte da§�t�lmayacak:

� Firebird/Interbase

� Recode

� WDDX

Yeni stabil sürümü indirmek isterseniz bu sayfay� ziyaret edebilirsiniz.

3 Facebook ve Microsoft'dan uzaktan geli³tirme i³-
birli§i

Malumunuz devir tüm ihtiyaçlar�n bulut bili³im çözümleriyle giderilmeye
çal�³�ld�§� günümüzde konu bize de geldi. Özellikle de son birkaç ayda duyu-
rulan araçlar ve hizmetlerle de (bkz: Yaz�l�m Gündemi - 17) daha popüler
olan uzaktan geli³tirme (Remote Development) konusundan bahsediyorum.
Geçti§imiz hafta yay�nlanan blog yaz�s� ile birlikte de Microsoft ve Facebook,
Visual Studio Code arac�n�n uzaktan geli³tirme özelliklerini iyile³tirmek için
birlikte çal�³aca§� ilan edildi.

Facebook da elbette isteyen kendi rahat etti§i programlama arac�n� kul-
lan�yor fakat ço§unluk bir k�s�m da Facebook'un, Atom editörünü özelle³tire-
rek ç�kard�§� Nuclide editörünü kullan�yormu³. Fakat geçti§imiz y�l bu editö-
rün aç�k kaynak sürümünü emekliye ay�rm�³lar. Microsoft'un Visual Studio
Code'a remote development özelli§i eklemeye ve iyile³tirmeye ba³lad�§�ndan
beri bu özellik Facebook içerisinde çok fazla kullan�l�yormu³. Geli³tiricilere
getirdi§i kolayl�klar ise:
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� Projenin boyutu fark etmeksizin bilgisayar�n özelliklerine ba§l� kalma-
dan istedi§in projede zorlanmadan geli³tirme yapabilmek,

� Birbirinden tamamen ba§�ms�z geli³tirme ortamlar� yaratarak projele-
rin ba§�ml�l�klar� ile ilgili çak�³malar� önleyebilmek,

� Projeler aras�nda h�zl� bir ³ekilde geçi³ yapabilmek ve çal�³t�rabilmek.

Facebook geli³tirme ekibi da bu olanaklardan fazlas�yla faydaland�klar� için
Microsoft'a bu özelli§i iyile³tirmek için yard�m edecekmi³. Planlanan iyile³-
tirmelerden yaz�da bahsedilmemi³, bakal�m ne gibi çal�³malar yapacaklar.

Aç�kcas� her ne kadar uzaktan geli³tirme konusuna pek s�cak bakma-
sam da sa§lad�§� kolayl�klar hiç öyle yabana at�l�r cinsten de§il. Özellikle
günümüzde ta³�nabilir geli³tirme ortamlar� önem kazanmaya ba³lad�. Ben
de ileride akl�mdaki sistemi kurabilirsem kendi evimde bu tarz bir uzak-
tan geli³tirme ortam� yaratmak istiyorum bakal�m. Daha önceki bir yaz�da
sormu³tum fakat yeri gelmi³ken tekrar soray�m, belki farkl� konulara da kap�
açabiliriz: Siz uzaktan geli³tirme konusunda ne dü³ünüyorsunuz? Tercih eder
miydiniz? Yorumlar k�sm�nda konu³al�m.

4 Tüm JetBrains IDE'leri 2019.3 sürümüne güncel-
lendi

JetBrains, Kotlin programlama dilini üreten �rma olmas�ndan ziyade ayn�
zamanda çok ba³ar�l� ve güçlü programlama araçlar�yla da ünlü bir ³irket.
Ben de zaman�nda çok fazla ürününü kullanm�³ ve ara ara hala kullanan biri
olarak söyleyebilirim ki gerçekten geli³tirici camias�n�n ihtiyaçlar�n� çok iyi
analiz eden ve buna göre çözümler üreten bir �rmad�r. Her neyse konumuza
gelelim: Bu hafta tüm JetBrains IDE'lerine güncellemeler geldi. Benim ilgili
oldu§um bir IDE'ye gelen özelliklere birlikte göz atal�m:

5



4.1 PHPStorm 2019.3

� PHP 7.4 ile gelen bütün özelliklere destek (üstelik deprecate olacaklar�
da gösteriyor),

� PSR-12 Standard� deste§i,

� WSL (Windows Subsystem for Linux) deste§i,

� PHPDoc iyile³tirmeleri,

� Di§er özellikler için alt konu ba³l�§�na ekledi§im ba§lant�ya t�klayabilir
ya da ³uradaki videou izleyebilirsiniz.

Di§er IDE güncellemeleri ise ³u ³ekilde:

� Intellij Idea 2019.3,

� WebStorm 2019.3,

� PyCharm 2019.3,

� GoLand 2019.3,

� CLion 2019.3,

� AppCode 2013.3 Release Candidate,

� DataGrid 2019.3 Erken Eri³im 4,

� RubyMine 2019.3,

� Rider 2019.3 Erken Eri³im
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5 Windows Terminal Preview v0.7 yay�nland�

Microsoft'un aç�k kaynak camias�na aç�lmas�ndan sonra yapt�§� birkaç i³i
gerçekten severek takip ediyorum. Bunlardan birisi Visual Studio Code, di-
§eri ise Windows Terminal. Her ne kadar geli³tirme yapmak için kulland�§�m
dizüstü bilgisayar�mdaWindows kullanmasam da oyun bilgisayar� olarak kul-
land�§�m masaüstü sistemimde Windows var ve bazen orada da programlama
testleri yap�yorum. Yeni Windows Terminal'i de WSL (Windows Subsystem
for Linux) ile birlikte kullan�yorum. Bu hafta yeni bir önizleme sürümü olan
0.7 sürümünü tan�tt�lar.

gorseller/winterminal-bolme.gif

Bunlar�n yan�nda sekmelerin isimlerini özelle³tirme ve baz� görsel iyile³-
tirmeler de kat�lm�³ durumda. Ne kadar ön izleme sürümü olsa da, Windows
üzerinde programlama yapan arkada³lara ³iddetle tavsiye ederim.

6 Yakla³an Etkinlikler

Etkinlik �smi Yeri Tarihi
Bulut Mimarisindeki Yapay Zeka Servisleri �stanbul 3 Aral�k 19:00
BluTV Kubernetes & Microservices �stanbul 4 Aral�k 18:30
Yaz�l�m Sektöründe Korku, Kayg� ve Özgüven �stanbul 4 Aral�k 19:00
Micropro�le & Payara Micro & OpenShift �stanbul 5 Aral�k 17:00
�TÜ �MK 12. Bili³im Teknolojileri Zirvesi �stanbul 6 Aral�k 10:00
Python For Hackers Ankara 6 Aral�k 19:00
5.Akdeniz Bili³im Zirvesi 2019 Antalya 7 Aral�k 08:30
GDG DevFest'19 Eski³ehir Eski³ehir 7 Aral�k 09:00
GDG DevFest'19 Sivas Sivas 7 Aral�k 10:00
Ruby Türkiye Bulu³mas� 7 �stanbul 7 Aral�k 13:00
GDG DevFest'19 Bursa Bursa 8 Aral�k 09:00
GDG DevFest'19 Hatay Hatay 9 Aral�k 09:00
GDG DevFest'19 Kayseri [PDF Tan�t�m Dos-
yas�]

Kayseri 9 Aral�k

GDG DevFest'19 Düzce Düzce 11 Aral�k 12:00
Flutter Interact �stanbul 11 Aral�k 15:00
GDG DevFest'19 Trabzon Trabzon 13 Aral�k 09:00
SharePoint Saturday Istanbul 2019 �stanbul 14 Aral�k 10:00
GDG DevFest'19 Bolu Bolu 14 Aral�k 10:00
GDG DevFest'19 Kocaeli Kocaeli 15 Aral�k 09:30
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7 Di§er Haberler

� Cloud�are, yeni a§ güvenli§i arac�n� aç�k kaynak olarak duyurdu: Flan
Scan.

� Slack, yeni a§ arac�n� aç�k kaynak olarak tan�tt�: Nebula.

� GitLab 12.5 sürümü duyuruldu.

� YesLogic, yaz� tipi ³ekillendirme motorunu aç�k kaynak yapt�: Allsorts.

� Kotlin programlama dilinin 1.3.60 sürümü yay�nland�.

� Julia programlama dilinin 1.3.0 sürümü yay�nland�.

� Haskell programlama dili 2019 topluluk anketi sonuçlar� aç�kland�.

� Kaynak koddan program�n ak�³�n� görselle³tirmeye yarayan araç art�k
aç�k kaynak ve özgür yaz�l�m: Sourcetrail.

� Fonksiyonun birden çok de§er döndürmesine olanak sa§layan WebAs-
sembly eklentisi prototipi yay�nland�: multi-value.

� GraalVM 19.3, JDK 11 deste§iyle birlikte duyuruldu.

� MinGW Distro v17.0 ç�kt�. �ndirme Adresi

� JavaFuzz 1.22 sürümü ç�kt�.

� Coreboot 4.11 sürümü ç�kt�.

� SBCL 1.5.9 sürümü ç�kt�.

8 Lisans

Yaz�l�m Gündemi - 19 yaz�s� Eren Hat�rnaz taraf�ndan Creative Commons
At�f-GayriTicari-Ayn�LisanslaPayla³ 4.0 Uluslararas� Lisans� (CC

BY-NC-SA 4.0) ile lisanslanm�³t�r.
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