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< Önceki Gündem | 16-22 Aral�k 2019 | Sonraki Gündem >
TeknoSeyir'de Oku

1 .NET 5 için yol haritas� aç�kland�

.NET Framework ço§umuzun da bildi§i gibi Microsoft'un çok uzun zaman-
d�r geli³tirmekte oldu§u, tüm ekosistemini üzerine kurdu§u bir uygulama
çat�s�yd�. .NET Core ise son 3-4 y�ld�r geli³tirilmekte olan aç�k kaynak,
platformlar-aras� (cross-platform) çal�³abilen ve modern bir yap�ya sahip uy-
gulama çat�s�. Yaz�l�m dünyas�nda de§i³en trendlerle birlikte ortama ayak uy-
duran Microsoft, özellikle CEO olarak Satya Nadella'n�n gelmesinden sonra
aç�k kaynak camias�na ve kendisinden pek beklenmeyecek hamleler de yapt�.
�³te .NET Core'da bu yeni anlay�³�n bir ürünü. Visual Studio Magazine der-
gisinin internet sitesinde bu hafta yay�nlanan bir yaz�yla birlikte daha önce
Build 2019 etkinli§inde duyurulan .NET 5 yol haritas� da özetlenmi³ oldu.
O etkinlik yaz�l�m gündemi yaz�lar� yazmaya ba³lamadan önceki bir tarihe
denk geldi§i için bu yaz�y� f�rsat bilerek gündeme almak istedim.
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Bildi§iniz tüm .NET'leri unutun! Bundan sonra tek bir .NET olacak, o
da: .NET 5 (Biraz reklam metini gibi oldu ama :)). Microsoft'un tüm uygu-
lama geli³tirme çözümleri (.NET Framework, .NET Core ve Xamarin/Mono)
tek bir isim alt�nda birle³iyor ama bu sefer ne "Framework" ne de "Core" gibi
ek kelimeler olacak; sadece ".NET 5". 2020'nin ilk yar�s� Preview sürümünün
yay�nlanmas� bekleniyor.

Önceki yaz�l�m gündemlerinden birinde (bkz: Yaz�l�m Gündemi - 14),
Microsoft'un, .NET Framework API'lerinin .NET Core projesine aktar�l-
mas�n�n tamamland�§�n� duyurmu³tu. O haberden Microsoft'un yöneliminin
.NET Core üzerinden devam etmek üzerine oldu§unu anlam�³t�k zaten ve
i³te bugün de kendimizi do§rulam�³ oluyoruz. .NET, eski kapal�-kaynak, sa-
hipli, sadece Windows'da çal�³an kabu§undan s�yr�l�yor ve yeni aç�k kaynak
modern kimli§ine kavu³uyor.

.NET 5 sürümünün herkes taraf�ndan eri³ilebilir (General Available) ilk
sürümü Kas�m 2020 tarihinde duyurulmas� planlan�yor. Planlanan takvime
göre uzun-dönem desteklenecek (LTS - Long-term support) sürümler sadece
tek say�l� y�llar�n Kas�m ay�nda yay�nlanacak ve 3 y�l boyunca desteklenmeye
devam edecek. .NET 5 sürümünün geli³tirilmesini takip etmek isterseniz bu
GitHub sayfas�n� ziyaret edebilirsiniz.

2 Ruby 3.0 ile argüman i³leme sistemi de§i³ecek

Bu haber asl�nda geçti§imiz haftan�n konusu ama geçti§imiz hafta gündemi
biraz geç yay�nlamak durumunda oldu§um için bu haberi bu haftaya erte-
lemi³tim. Bir programlama dili ile ilgili önemli say�labilecek bir de§i³iklik
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oldu§u için haberi atlamak da istemedim. Ruby programlama dilinin 3.0
numaral� sürümünde bizi geriye uyumlulu§u olmayan bir tak�m temel de§i-
³iklikler bekliyor.

Ba³ka birkaç programlama dilinde de oldu§u gibi Ruby dilinde de pozis-
yonel (positional) ve anahtar kelime (keyword) argümanlar� mevcut. Örnek
üzerinden anlatmak gerekirse:

Ruby
1 def foo(k: 14)

2 puts k

3 end

4

5 h = { k: 24 }

6

7 foo(h)

Bu kod parças�ndaki foo fonksiyonunda argüman keyword ³eklinde tan�m-
lanm�³. Yani argüman�n bir ismi var ve o argümana bir de§er verilmedi§i
zaman alabilece§i bir varsay�lan de§eri var. Sonras�nda ise h isimli Hash ti-
pinde bir de§i³ken tan�mlad�k ve onu foo fonksiyonuna positional argüman
olarak gönderdik. Bu durumda Ruby 2.7, positional olarak gönderilen ar-
güman� al�p keywork ³eklinde gönderiyor fonksiyona yani sorunsuz çal�³�yor
ama art�k Ruby 2.7 bu kod parças� için Warning göstermeye ba³layacak
çünkü bu otomatik dönü³türme i³lemi art�k deprecate oldu ve Ruby 3.0'da
bu kod parças� çal�³mayacak, ArgumentError hatas� verecek.

Ruby
1 def bar(h, **kwargs)

2 puts h

3 end

4

5 bar(k: 42)

Bu kod parças�ndaki bar fonksiyonu ise argümanlar bir positional ve bir ke-
yword ³eklinde tan�mlanm�³. Sonras�nda ise bar fonksiyonuna keyword ³ek-
linde bir argüman göndermi³iz. Bu kod parças� da Ruby 2.7'de, keyword'den
Hash positional'a dönü³türülerek çal�³�yor, tabii ki yineWarning göstererek.
Ayn� ³ekilde bu kod parças� da Ruby 3.0'da çal�³mayacak ve ArgumentEr-

ror hatas� verecek.
"Peki bu tarz bir kullan�m senaryosuna ihtiyaç duydu§umuzda ne yapaca-

§�z?" dedi§inizi duyar gibiyim. Ruby geli³tiricileri bu durumlarda kullanmak
için ³u özellikleri eklediler:
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Ruby
1 foo(**h)

2

3 bar({ k: 42 })

Bu ³ekilde kulland�§�n�zda yine eskisi gibi kodlar�n�z çal�³maya devam edecek.
Dedi§im gibi her ne kadar birden bire deste§i kesilmeyecek olsa bile bu de-
§i³ikli§e uygun olarak kodlar�n�z� düzenlemeniz gerekecektir. Akl�n�zda bu-
lunsun. Bu de§i³ikli§in sebebi olarak ise keyword ve positional formattaki
argümanlar�n, birbirlerine çevrildikleri için kar�³�kl�k yaratmas�. Ruby 3.0'da
çevrilmeyecekler ve fonksiyonlar hangi formatta argüman almas� için kod-
lanm�³sa o ³ekilde çal�³acak.

Ayr�ca bu hafta içerisinde Ruby'nin 2.7.0 Release Candidate 2 sürümü de
duyuruldu. Final sürümünün ise 25 Aral�k günü yay�nlanmas� planlan�yor.
San�r�m bir sonraki Yaz�l�m Gündeminde "Ruby 2.7 ile gelen özellikler"i
konu³aca§�z.

3 Eclipse 2019-12 duyuruldu

Her ne kadar genelde Java teknolojileri için kullan�lsa da di§er birçok dil
için de deste§i olan geli³tirme ortam� Eclipse, bu y�l�n son büyük numaral�
sürümünü duyurdu. Yeni eklenen veya de§i³en çok fazla özellik var, hepsine
burada de§inemem elbette ama birkaç tanesini aktarmak gerekirse:
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Di§er birkaç IDE ve metin editöründe de görmeye al�³t�§�m�z, tüm arama
i³lemlerinin tek bir pencere ya da popup panel üzerinden halledildi§i arama
özelli§i sonunda Eclipse'ye de gelmi³. Art�k ayn� popup panel üzerinde hem
Eclipse komutlar�n� ("Build", "Build&Run" vb. gibi menülerdeki her ³ey)
hem de proje içerisindeki dosya isimlerini ve dosyalar�n içeriklerinde arama
yapabilece§iz. Benim ³ahsen di§er IDE'lerde çok kulland�§�m bir özellik ve
Eclipse'ye gelmi³ olmas�na sevindim. Bu özelli§i kullanmak için menü çu-
bu§unun hemen alt�ndaki toolbar�n en sa§�ndaki k�s�mda bir büyüteç ikonu
göreceksiniz ona t�klarsan�z bahsetti§im popup panel aç�l�r ya da CTRL +

3 kombinasyonlu k�sayolu tercih edebilirsiniz.
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Eclipse içerisinde ayn� zamanda Git versiyon kontrol sistemi için entegre
araçlar tak�mlar� da mevcut. Bu sürümde ise Git Repositories k�sm�na "Re-
pository Group" özelli§i geldi. �sminden de anla³�ld�§� üzere birden çok git
deposunu tek bir grup alt�nda göstermeye yarayan bir özellik.

Bunlar�n d�³�nda java yetenekleri olarak da Java 13 ile birlikte gelen bir-
çok özelli§e destek veriyor. Java 13 (JDK 13) ile gelen bir özellikten Yaz�l�m
Gündemi - 3 yaz�s�nda bahsetmi³tim. O yaz�da bahsetti§im çok sat�rl� String
ifadeler özelli§i art�k Eclipse 2019-12'de destekleniyor. Yaln�z bu özelli§i ön-
celikle akti�e³tirmek gerekiyor. Bunun için yukar�daki ekran görüntüsündeki
gibi bir kod yaz�p, Quick Fix menüsünden ilgili özelli§i akti�e³tirebilir ya da
menülerden Project > Properties > Java Compiler alt�ndaki "Enable pre-
view features for Java 13" yaz�s�n�n yan�ndaki kutucu§u i³aretleyerek ayn�
³ekilde özelli§i açabilirsiniz.

Eclipse 2019-12 sürümüyle birlikte gelen di§er özellik ve de§i³iklikler için
konu ba³l�§�na ekledi§im ba§lant�ya t�klayabilirsiniz.

4 Jetbrains, IntelliJ Platformu için 2020 yol hari-
tas�n� aç�klad�

JetBrains, yaz�l�m sektörü için çok iyi araçlar ve diller üreten bir �rma. Zaten
yaz�l�m sektörünün içinde olup ya da bu konulara ilgi duyup da JetBrains
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araçlar�n�n en az birini kullanmam�³ olan yoktur diye tahmin ediyorum. Bu
hafta içersinde de Java teknolojileri için geli³tirdikleri IDE çözümü IntelliJ
IDEA ve IntelliJ Platform tabanl� di§er IDE'ler için 2020 y�l� yol haritas�n�
aç�klad�lar. Yani bu yol haritas�, Android Studio'yu da etkiliyor.

Yol haritas�nda öncelikli konu olarak "Performans" belirlenmi³. Geçti§i-
miz y�l boyunca IDE'nin aç�lma h�z�yla ilgili birkaç iyile³tirme yapm�³lard�.
Önümüzdeki y�l ise indexing i³leminin performans�yla ilgili iyile³tirmeler üze-
rine çal�³acaklarm�³. IDE çal�³�rken gerek otomatik tamamlama özelli§i için
gerekse de di§er ihtiyaçlardan dolay� indexing i³lemi yap�yor. Bir projeyi
açarken en çok vakit alan k�s�m da zaten ço§unlukla bu oluyor. Bundan
dolay�, indexing verilerinin tak�mlardaki ki³iler aras�nda payla³�labilmesini
sa§lamaya çal�³acaklar. Yani bir proje sizin bilgisayar�n�zda indexlenmi³se
bunu ba³ka bir bilgisayardaki IntelliJ ile açt�§�n�zda tekrar indexing'e gerek
kalmayacak. Bir de buna ek olarak bu indexing i³lemi s�ras�nda IDE'nin don-
mamas�n� sa§layacak iyile³tirmeler yap�lacakm�³. Yani projeyi aç�p, indexing
i³leminin bitmesini beklemek yerine kod yazmaya ba³layabilece§iz ve inde-
xing de arkaplanda olmaya devam edecek. Projeyi açt�ktan sonra IDE'nin
kendine gelmesini beklemek benim de pek sevmedi§im bir durum o yüzden
bu konudaki iyile³tirmelere ³ahsen muhtac�m.

Yol haritas�ndaki bir di§er konu ise özellikle 2019 y�l�nda popülerli§i ol-
dukça artan "ortak düzenleme" (Collaborative Editing) konusu. Yani bir
bilgisayarda çal�³an IDE'ye ba³ka bir bilgisayar üzerinden ba§lan�lmas� ve
ortak bir çal�³ma ortam�nda kod yaz�lmas�ndan bahsediyorum. Bu yönde
çal�³malar�n devam etti§ini belirtmi³ler ve özelli§in öncelikle Rider isimli
IDE'ye gelece§ini daha sonra di§er IDE'lere de eklenece§ini belirtmi³ler ama
bu özellik uzun soluklu bir efor gerektirdi§i için öyle 2020'nin hemen ilk
aylar�nda beklemeyin diyorlar.

Aç�klanan yol haritas�nda çok daha fazla konu mevcut fakat hepsinden
burada bahsedemem malumunuz e§er tüm yol haritas� hakk�nda bilgi edin-
mek isterseniz konu ba³l�§�na ekledi§im ba§lant�ya t�klayabilirsiniz.

5 Scala 3 için yol haritas� aç�kland�

JVM platformu üzerinde geli³tirilen Scala programlama dilinin 3. sürümü
için geli³tirici tak�m� bir yol haritas� yay�nlad�. Her ne kadar hiç deneyimim
olmad�§� bir programlama dili olsa da gündeme çe³itlilik katmas� aç�s�ndan
bunu da de§erlendirmek istedim.

Öncelikle Scala 2.14 için çal�³may� b�rakt�klar�n� ve o sürüm için plan-
lanan her ³eyin Scala 3'e aktar�ld�§�n� belirtmi³ler. Asl�nda Scala 2.13'ü bir
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ara geçi³ sürümü olarak dü³ünmü³ler ama sonras�nda yapt�klar� konu³ma-
lardan sonra buna gerek olmad�§�na karar vermi³ler ve do§rudan 3 numaral�
sürüme yükselmeye karar vermi³ler. �lk Release Candidate sürümünün 2020
y�l� sonunda yay�nlanmas� planlan�yor. Yani daha bir y�l var diyebiliriz.

Yol haritas� yaz�s� boyunca en çok vurgu yap�lan konu ise geriye ve ileriye
uyumluluk mevzusu. Geriye uyumluluk (backwards compatibility) çok s�k
duydu§umuz bir kavram fakat ileriye uyumlulu§u (forwards compatibility)
ben de ilk kez duydum. Anlad�§�m kadar�yla Scala 2.13 ve Scala 3 sürümleri
hemen hemen ayn� kodlar� çal�³t�rabilecekler. Bu uyumlulu§un sa§lanabil-
mesi için de standard library ismini verdi§imiz ana kütüphanede ekleme ve
ç�karma yapmayacaklarm�³, sadece olan s�n��ar üzerinde geli³tirmeler yap�-
lacakm�³. Fakat bu olay Scala 3.2 sürümüne kadar devam edecek, bu sü-
rümden sonra ise kendine ait bir standard library ile yola devam edilecek.
Anlad�§�m kadar�yla Scala 3 bir geçi³ sürümü olacak. Ayr�ca Scala 2.13 sü-
rümünde desteklenen macro özelli§i Scala 3'te farkl� bir hal al�yor, yani bu
özelli§i kullanan bir projeniz varsa o k�s�mlar� yeniden yazmak durumunda
kalacaks�n�z.

Yol haritas�ndaki di§er detaylar için konu ba³l�§�na ekledi§im ba§lant�ya
t�klayabilirsiniz. Yanl�³ de§erlendirdi§im bir durum varsa lütfen yorumlar
bölümünde beni uyar�n.

6 Yakla³an Etkinlikler

Etkinlik �smi Yeri Tarihi
PostgreSQL'de �leri Seviyede Performans Yöne-
timi

Ankara 24 Aral�k 18:00

NSIstanbul Aral�k 2019 Bulu³mas� �stanbul 24 Aral�k 19:30
Art�r�lm�³ Gerçeklik Platformlar� Ankara 25 Aral�k 18:00
Code.Yap�Kredi Vol 3: Efsaneler ve Gerçeklerle
Yapay Zeka

�stanbul 25 Aral�k 19:00

Octopus Deploy ile CI/CD Süreçleri �stanbul 26 Aral�k 18:00
Geldi Gelecek // Teknoloji Sohbetleri �stanbul 26 Aral�k 19:00
Machine Learning Day �stanbul 28 Aral�k 10:00
KVKK ve GDPR Kapsam�nda Veri Güvenli§i Ankara 3 Ocak 18:30
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7 Di§er Haberler

� Finlandiya, online yapay zeka derslerini ücretsiz olarak herkese açt�.
Dersler burada: Elements of AI.

� BMW, ürünlerinde kulland�§� yapay zeka algoritmalar�n� aç�k kaynak
olarak payla³t�. GitHub Deposu

� Standford Üniversitesi, Yapay Zeka �ndeksi 2019 Raporunu yay�nland�.

� GitHub, Actions özelli§inin Runner k�sm�n� aç�k kaynak hale getirdi.

� Ubisoft, C++ kullan�c� arayüzü kütüphanesi Dear ImGui'ye sponsor
oldu. GitHub Deposu

� IBM, Swift programlama diline katk� yapmay� b�rak�yor.

� Statik kod analizi arac� PVS-Studio, 2019 y�l�nda en çok kar³�la³�lan
10 Java hatas�n� tespit etti.

� 8 y�ll�k bir Python 3 hatas� bu hafta giderildi.

� Visual Studio 2019 v16.4.2 sürümü yay�nland�.

� Google'�n aç�k kaynak olarak geli³tirdi§i JavaScript ve WebAssembly
motoru V8'in 8.0 sürümü duyuruldu.

� Redis'in v6.0 Release Candidate 1 sürümü yay�nland�.

� Rust programlama dilinin 1.40.0 sürümü duyuruldu.

� Crystal programlama dilinin 0.32.1 sürümü yay�nland�.

� EmberJS kütüphanesinin 3.15 "Octane" kod isimli sürümü yay�nland�.

� Google, memory-safe programlama dili wu�s'un 0.2.0 sürümünü yay�n-
lad�.

� RethinkDB 2.4.0 sürümü duyuruldu. Sürüm Notlar�

� CMake 3.16.2 sürümü yay�nland�.

� JVM Garbace Collectors Benchmarks Raporu 19.12 yay�nland�.

� C ile yaz�lm�³ PHP Framework sistemi Phalcon 4.0.0 sürümünü du-
yurdu.
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https://www.elementsofai.com/
https://www.elementsofai.com/
https://www.bmwblog.com/2019/12/13/bmw-shares-ai-algorithms-used-in-production-available-on-github/
https://www.bmwblog.com/2019/12/13/bmw-shares-ai-algorithms-used-in-production-available-on-github/
https://github.com/BMW-InnovationLab
https://hai.stanford.edu/news/introducing-ai-index-2019-report
https://github.blog/changelog/2019-12-19-github-actions-the-runner-is-now-open-sourced/
https://montreal.ubisoft.com/en/ubisoft-sponsors-user-interface-library-for-c-dear-imgui/
https://montreal.ubisoft.com/en/ubisoft-sponsors-user-interface-library-for-c-dear-imgui/
https://github.com/ocornut/imgui
https://forums.swift.org/t/december-12th-2019/31735
https://www.viva64.com/en/b/0699/
https://www.viva64.com/en/b/0699/
https://bugs.python.org/issue13153
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/releases/2019/release-notes#16.4.2
https://v8.dev/blog/v8-release-80
http://antirez.com/news/131
https://blog.rust-lang.org/2019/12/19/Rust-1.40.0.html
https://crystal-lang.org/2019/12/18/crystal-0.32.1-released.html
https://blog.emberjs.com/2019/12/20/ember-3-15-released.html
https://github.com/google/wuffs
https://groups.google.com/forum/m/#!topic/wuffs/Ui9d3usmZNc
https://groups.google.com/forum/m/#!topic/wuffs/Ui9d3usmZNc
https://rethinkdb.com/blog/2.4.0-release
https://github.com/rethinkdb/rethinkdb/blob/v2.4.x/NOTES.md#release-240-night-of-the-living-dead
https://blog.kitware.com/cmake-3-16-2-available-for-download/
https://ionutbalosin.com/2019/12/jvm-garbage-collectors-benchmarks-report-19-12/
https://blog.phalcon.io/post/phalcon-4-0-0-released
https://blog.phalcon.io/post/phalcon-4-0-0-released


� PHP versiyonunuzdaki aç�klar� ve onlar� gideren patch'leri ö§renmenizi
sa§layan araç php-version-audio, 1.3.2 sürümünü duyurdu.

� Rust için http kütüphanesi Thruster, v0.8.0 sürümünü yay�nlad�. Git-
Hub Deposu

8 Lisans

Yaz�l�m Gündemi - 22 yaz�s� Eren Hat�rnaz taraf�ndan Creative Commons
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BY-NC-SA 4.0) ile lisanslanm�³t�r.
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