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< Önceki Gündem | 27 Ocak - 2 �ubat 2020 | Sonraki Gündem >
TeknoSeyir'de Oku

1 CWA, Teknoloji ve Oyun sektörü çal�³anlar�n� ör-
gütlemek istiyor

Amerika'daki büyük i³çi sendikalar�ndan biri olan The Communications Wor-
kers of America, ³imdi de teknoloji ve oyun sektörü çal�³anlar�n� bünyesine
katmak ve onlar�n da sorunlar�n� dile getirmek için paçalar� s�vad�. Bu sendika
hakk�nda pek bir bilgim yok ama bu haber özelinde konu³mak istediklerim
oldu§u için gündeme ald�m bunu.

Örgütlü mücadele her zaman için ilgili sektördeki sorunlar�n dile geti-
rilebilmesi ve çözüme ula³t�r�labilmesi aç�s�ndan en iyi yöntemlerden birisi-
dir. Konuyla ilgili atasözünün de dedi§i gibi: "Bir elin nesi var, iki elin sesi
var". Ülkemizde maalesef pek fazla iyi örneklerine rastlayamasak da inter-
net kullan�c�lar� olarak hepimizi etkileyen Adil Kullan�m Noktas�'n�n (AKN)
kald�r�lmas� olay�n�n arkas�nda örgütlü bir mücadele var: �nternette Kalite
Hareketi. Bu minvalde yaz�l�m geli³tirme sektörü olarak da sorunlar�m�z� dile
getirebilece§imiz, çözüm yollar� için u§ra³lar verebilece§imiz sendikalara ya
da meslek örgütlerine ihtiyac�m�z var ve ilerledi§imiz gelecekte bu ihtiyac�n
daha da çok olaca§�n� dü³ünüyorum. Ayr�mc�l�klar, fazla çal�³ma saatleri ve
dü³ük ücretler, mobbing gibi sorunlar hemen her sektörde kar³�m�za ç�ksa
da, etik olmayan uygulamalar (³irketin kullan�c�lar�n verilerini izni olmadan
kullanmas� vb.) ve hükumetlerle yap�lan anla³malar gibi sektörümüze özel
sorunlar da mevcut.

Türkiye'de benim bildi§im kadar�yla bizim alan�m�z� kapsayan meslek
örgütü olarak Bilgisayar Mühendisleri Odas� var. Faaliyetleri hakk�nda pek
fazla bilgim olmasa da Delphi e§itimi protokolü için bildiriyle fark�na vard�-
§�m bir olu³um oldu. Asl�nda önceden de ismini duymu³tum fakat pek bakma
f�rsat�m olmam�³t�. Sayfalar�n� inceledi§imde "En Az Ücret Tan�mlar�" say-
fas� dikkatimi çekti. BMO, 2018 y�l�ndan beri her y�l "Mühendislik Asgari
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Ücreti" belirliyorlarm�³. 2020 y�l� için belirlenen Mühendislik Asgari Ücreti
ise 5.000TL imi³. Sektöre ne kadar etkisi vard�r bilinmez ama ben yine de bu
tarz örgütlü faaliyetlerin olmas� gerekti§ini dü³ünüyorum. Mesleki standart-
lar�n belirlenmesi, haklar�m�z� aramak ve talep etmek için bu tarz örgütlere
üye olmakta ve aktif görev almakta fayda var. Ben de ³ahsen i³e girdi§imde
BMO'ya üye olmay� dü³ünüyorum.

Bu konu hakk�nda siz ne dü³ünüyorsunuz? Sizce teknoloji sektörü çal�-
³anlar� olarak nas�l örgütlenmeliyiz? Haklar�m�z� nas�l aramal�y�z? Yorumlar
bölümünde konu³al�m.

2 Cloud�are: "JavaScript kütüphaneleri projeye ek-
lendikten sonra neredeyse hiç güncellenmiyor"

Dünya çap�nda bir çok yerde veri merkezinin olmas� dolay�s�yla CDN hiz-
metini de çok kolay verebilen Cloud�are �rmas�, bu hafta alt hizmeti olan
CDNJS ile ilgili bir analiz yay�nlad�. Bu analiz tam olarak bu haberin ba³l�-
§�ndaki cümleyi içeriyor. Yani geli³tiriciler olarak bir JavaScript kütüphane-
sini bir kere projeye ekliyoruz sonra güncellemelerle pek ilgilenmiyoruz.

�ekil 1: CDNJS sunucusuna bir günde gelen istek say�s�na göre jQuery sü-
rümleri gra�§i

Gra�kte sizin de kolayca görebilece§iniz üzere May�s 2019 ay�nda jQu-
ery'nin yeni versiyonu olan 3.4.1 ç�km�³ olmas�na ra§men di§er eski sürüm-
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lerin popülaritesini dü³ürememi³. En çok istek alan jQuery sürümü ise 3.3.1
olmu³.

�ekil 2: Hatta 2013 y�l�nda yay�nlanan jQuery 1.10.0 sürümü bile hata hat�r�
say�l�r derecede istek al�yor

Elbette sisteminiz ilgili sürümlerde sorunsuz çal�³�yorsa ve ihtiyaçlar�n�z�
kar³�l�yorsa bir üst sürüme geçmek için efor sarf etmenize gerek yok ("ça-
l�³�yorsa dokunma") ama yine de güvenlik aç�klar� vb. nedenlerden dolay�
projenize ekledi§iniz her ba§�ml�l�§�n sürümlerini takibe almakta fayda var.

3 GitHub, illegal Instagram-API deposunu kilitledi

Instagram platformunun resmi olarak biz geli³tiricilere sundu§u bir API sis-
temi olmad�§� için ço§u ki³i GitHub'da Mgp25 nickli kullan�c�n�n yay�nlad�§�
resmi olmayan, PHP ile yaz�ld�§�n� hat�rlad�§�m (yanl�³ hat�rl�yor da ola-
bilirim) Instagram-API isimli kütüphaneyi kullan�yordu. Fakat geçti§imiz
hafta (bu hafta gündem oldu) GitHub, Facebook'un iste§i do§rultusunda bu
GitHub deposunu kilitledi. Art�k deponun sayfas�na girmeye çal�³t�§�n�zda
sizi yukar�daki ekran görüntüsündeki gibi bir aç�klama kar³�l�yor (bu durum
deponun forklar� için de geçerli). Aç�kcas� kullan�m amac� ki³iden ki³iye de§i-
³iklik gösterse de ço§u ki³i bu kütüphaneyi maalesef be§enme ve takip etme
botlar� gibi amaçlar için kulland�§�ndan ve baz� telif hakk� sorunlar�na yol
açt�§� için Facebook'u pek de haks�z bulmuyorum.

4

https://github.com/github/dmca/blob/master/2020/01/2020-01-22-facebook.md


�ekil 3: �lgili GitHub sayfas�na girince sizi kar³�layan sayfa

Yap�lan i³lemlerle ilgili daha detayl� ve hukuki bilgiler için konu ba³l�§�na
ekledi§im ba§lant�ya bakabilirsiniz.

4 Qt 2020 y�l�na de§i³ikliklerle girdi

Popüler platformlar-aras� (cross-platform) uygulama geli³tirme framework'lerinden
olan Qt, bu hafta bloglar�nda yay�nlad�klar� yaz� ile �yatland�rma ve lisans-
lamayla ilgili de§i³ikliklere gittiklerini duyurdular. Maalesef de§i³iklikler pek
bizim aç�m�zdan olumlu yönde de§il. �öyle ki:

� Art�k Qt binary'lerini indirmek için Qt hesab�n�z olmas� gerek.

� Uzun-dönem destekli (LTS - Long-term-supported) sürümler ve çev-
rimd�³� kurumlar (o�ine installer) art�k sadece ticari lisans sahiplerine
sunulacak.

� Startuplar ve küçük ölçekli ³irketler için Qt �yatland�rmas� y�ll�k $499
oldu.

Yay�nlad�klar� blog yaz�s�nda elbette tüm bu de§i³iklikler için mant�kl�
sebepler bulduklar�n� iddia ediyorlar. Örne§in ilk maddeyi ³öyle savunmu³-
lar. Qt aç�k kaynak kullan�c�lar�n�n bile art�k Qt binary indirmesi için "Qt
Account" açmas� gerekiyor. Çünkü bu ³ekilde kendilerinin servislerini en iyi
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³ekilde kullanabilecek ve katk� sa§layabilecekmi³iz. Ayr�ca bu sayede hata
raporlar�, forumlar, kod incelemeleri vb birçok ³eye de eri³ebilecekmi³iz. K�-
saca "kimler qt indiriyor ve kullan�yor elimizde tam listesi olsun istiyoruz"
demiyorlar da laf� doland�r�yorlar i³te. Qt aç�k kayna§� kodlar�ndan derleyip
kullanabilirsiniz tabii ki ama kolay olsun direkt binary indireyim derseniz
"Qt Account" ³art.

LTS sürümlerinin ve çevrimd�³� kurulumlar�n da sadece ticari lisans sa-
hiplerine verilmesini de aç�k kaynak kullan�c�lar�n yeni sürümlere daha iyi
adapte olabilmesi için yap�yoruz demi³ler ama kendilerinin de aç�klad�§� gibi
as�l mesele i³ modellerini de§i³tirmek istemeler ve ticari lisans� �rmalar için
daha cazip k�lmak istemeleri. Bunu biraz anlay�³la kar³�layabiliyorum çünkü
ticari bir ³irket olduklar� için bu tarz kayg�lar� olmas� normal.

K�saca haberi özetleyecek olursak Qt, aç�k kaynak kullan�c�lar� için biraz
vanay� k�s�yor. Aç�k kaynak kullan�c�lar� için kötü haber maalesef. Neyse, en
az�ndan tamamen ücretli hale gelmedi.

5 Go 1.15 sürümü için planlar yap�ld�

Go programlama dili gün geçtikçe geli³meye ve sürüm atlamaya devam edi-
yor. Bu hafta yay�nlad�klar� blog yaz�s� ile Go tak�m� �ubat ay� içerisinde
bir aksilik olmazsa, ³u an beta sürecinde olan 1.14 sürümünü RC1 etiketi
ile yay�nlayacaklar�n� duyurmu³lar. Ayn� zamanda bir sonraki sürüm olan
1.15 için de baz� kararlar�n verilmesine ba³lam�³lar. Bu y�l�n A§ustos ay�nda
yay�nlanmas� planlanan bu sürüm üzerinde çal�³mak için GitHub üzerinden
gelen ³u üç öneriyi seçmi³ler:

� #32479: Diagnose string(int) conversion in go vet.

� #4483: Diagnose impossible interface-interface type assertions in go

vet.

� #28591. Constant-evaluate index and slice expressions with constant
strings and indices.

Görüldü§ü üzere daha çok Go dilinin komut sat�r� arac� olan go vet

üzerine odaklanm�³lar gibi gözüküyor. go vet arac� vermi³ oldu§unuz .go
uzant�l� dosyay� inceliyor ve duruma göre size hata ve uyar� veriyor. Her ne
kadar planlar a³a§� yukar� yap�lm�³ gibi gözükse de Go tak�m� 1.14 sürümü-
nün yay�nlanmas�ndan biraz sonra geli³tirmeye ba³layaca§� için 1.15 sürümü
için tart�³malara kat�labilir ve yeni önerilerde bulunabilirsiniz. Henüz kap�
tam kapanmam�³ yani anlayaca§�z.
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Üzerinde çal�³�lmas� planlanan özelliklerin ve sürecin detaylar� için konu
ba³l�§�na ekledi§im blog yaz�s�na bakabilirsiniz.

6 RStudio, Kamu Yarar�na �irket oldu

R programlama dili her ne kadar sektörel yaz�l�mlarda pek tercih edilmese de
veri bilimi ve özellikle de istatistik alan�nda çal�³an akademisyenlerin gözdesi
olmu³ durumda. Ço§umuz R dilinin IDE'si say�labilecek RStudio yaz�l�m�n�
asl�nda dilin bir parças� san�yoruz. Hatta ben de bu haberle kar³�la³ana kadar
öyle san�yordum fakat RStudio asl�nda ayr�ca geli³tirilen bir araç, hatta ³ir-
ketmi³. �³te bu ³irket, bu hafta bloglar�nda yay�nlad�klar� yaz� ile birlikte bir
"Public Bene�t Corparation (PBC - Kamu Yarar�na �irket)" haline gelmi³.
San�r�m Türkiye'de olmayan bir ³irket türü, biraz detaylar�n� ara³t�rmaya ça-
l�³t�m ama pek fazla bir ³ey anlad�§�m söylenemez. Yine de bizim alan�m�zla
ilgili bir yaz�l�m üreten bir ³irketin dönü³mesi oldu§u için gündeme almak
istedim.

Bundan sonraki ilerleyecekleri yolla ilgili detayl� bilgilere konu ba³l�§�na
ekledi§im ba§lant�y� inceleyebilirsiniz.

7 Google App Maker hizmetini kapat�yor

Gün geçmiyor ki Google bir ürününü ya da hizmetini Google Mezarl�§�na
göndermesin. Bu hafta da G Suite isimli i³letmeler için çe³itli haz�r çözümler
içeren paketin içerisindeki App Maker hizmetini kapaca§�n� duyurdu. �smin-
den anlad�§�m kadar�yla i³letmeler için kod yazmadan basit mobil uygula-
malar olu³turmaya yarayan bir hizmetti. Geçti§imiz haftalardaki bir yaz�l�m
gündemi yaz�s�n�n (bkz: Yaz�l�m Gündemi - 2020/03) "Di§er Haberler" bölü-
münde Google'�n, kod yazmadan uygulama geli³tirme arac� olan AppSheet'i
sat�n ald�§�n� yazm�³t�m. Dolay�s�yla böyle bir geli³me bizim için pek sürpriz
olmad�.

Bu hizmeti hemen kapatm�yorlar tabii ki ama ufaktan �³ini çekmeye
haz�rlan�yorlar. Süreç bu ³ekilde ilerleyecekmi³:

� 27 Ocak 2020: Var olan uygulamalar çal�³maya devam edecek fakat
App Maker hizmetinin geli³tirilmesine devam edilmeyecek. Kritik ha-
talar hâlâ mevcut.

� 15 Nisan 2020: Geli³tiriciler bu tarihten itibaren yeni App Maker
uygulamas� olu³turamayacaklar.
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� 19 Ocak 2021: Var olan uygulamalar çal�³mayacak. App Maker ve-
rileriniz Cloud SQL üzerinde de§i³meden duracak ve Google Cloud
Platform hesab�n�z�n�n poliçelerini takip etmeye devam edecek. Son
cümleyi ben de tam anlamad�m fakat san�r�m GCP kapsam�nda baz�
ücretlendirmeler fatura edilebilir demek istiyorlar.

Yani anlayaca§�z Google yeni sat�n ald�§� bir ³irketin çözümünü kendi sis-
temine entegre ediyor ve kendi çözümünü de kullan�mdan kald�r�yor. Da§dan
gelen ba§dakini kovdu yani. Konu ba³l�§�na ekledi§im ba§lant�da da zaten
Google, App Maker alternati� olarak AppSheet'i göstermi³ ve oraya geçilme-
sini tavsiye etmi³. E§er sistemi kullan�yorsan�z konu ba³l�§�ndaki ba§lant�y�
mutlaka okuyun ve aksiyon almaya ba³lay�n.

8 Ekosistem ve topluluk anketleri

8.1 JetBrains Developer Ecosystem Survey 2020

JetBrains'in her y�l düzenli olarak yapt�§� geli³tirici ekosistemi anketi bu
y�lda kat�l�ma aç�ld�. Di§er anketlerden farkl� olaran JetBrains'in ekonomik
gücü oldu§u için kat�l�mc�lardan rastgele ki³ilere ödüller de (MacBook Pro,
$300'l�k Amazon hediye kart� ve JetBrains Sürpriz Hediye Paketi) veriyor.
Ben nas�l olsa ç�kmaz diyerek MacBook Pro'yu seçtim. Anket biraz uzun
20-25 dakika sürebiliyor ama isterseniz kaydedip sonra da kald�§�n�z yerden
doldurmaya devam edebiliyorsunuz. Geçti§imiz senenin anket sonuçlar� için:
The State of Developer Ecosystem 2019.
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8.2 Yaz�l�m Geli³tiricileri Maa³ Anketi 2020

Twitter'daki oncekiyazilimci nickli parodi hesab�n�n 2 y�ld�r düzenli ola-
rak yapt�§� bir anket çal�³mas�. Ankete kat�l�m 31 Mart 2020 tarihine kadar
devam edecekmi³. Önceki y�llar�n anket sonuçlar� için bu sayfalar� ziyaret
edebilirsiniz:

� Yaz�l�mc� Maa³lar� | 2019

� Yaz�l�mc� Maa³lar� | 2018

9 Yakla³an Etkinlikler

Etkinlik �smi Yeri Tarihi
Spring Boot uygulamalar�nda derin Elasticse-
arch kullan�m�

�stanbul 3 �ubat 19:00

Cloud Native Uygulamalarda GitLab + CI ile
GitOps Pratikleri

�stanbul 4 �ubat 19:00

Python Saati 101 - The Zen of Software Develo-
per

�stanbul 4 �ubat 19:00

Google Cloud Days 3 - Production-Scale ML
Platform on GCP

�stanbul 5 �ubat 18:30

Kanser Tedavisinde Derin Ö§renme Yöntemleri-
nin Kullan�m�

�stanbul 6 �ubat 18:30

Devam� sonraki sayfada
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Önceki sayfadan devam ediyor
Etkinlik �smi Yeri Tarihi
Watson ile Kendi Chatbot'unuzu Nas�l Olu³tu-
rursunuz?

�stanbul 6 �ubat 19:00

Test Automation Project With Spring Frame-
work

�stanbul 11 �ubat 19:00

Mobil Harita Üretimi, HD-map ve Mekansal
Zeka

�stanbul 13 �ubat 18:30

RxJava'y� legacy koda uygulamak �stanbul 13 �ubat 19:00
Yapay Zeka Okuryazarl�§� �stanbul 14 �ubat 18:30
Makine Ö§renmesine Giri³ - 101 �stanbul 15 �ubat 08:30
Microservices �stanbul 15 �ubat 13:00
Python ile Programlamaya Giri³ Ankara 15 �ubat 11:00

10 Di§er Haberler

� OpenAI ve PyTorch güçlerini birle³tiriyor.

� Google, TinyGo projesine sponsor oldu.

� GitLab'�n Mercurial destekli fork'u aç�k kaynak ve özgür yaz�l�m olarak
duyuruldu: Heptapod.

� Rust programlama dilinin 1.41.0 sürümü duyuruldu.

� Rust tak�m� IDE dostu derleyicisini duyurdu: Rust Analyzer.

� GNU C kütüphanesinin 2.31 sürümü yay�nland�.

� Elixir programlama dilinin 1.10 sürümü yay�nland�.

� JetBrains, Ktor framework sisteminin 1.3 sürümünü yay�nlad�.

� Google, Dagger kütüphanesinin 2.26 sürümünü yay�nlad�.

� EdgeDB veritaban�n�n 1.0 Alpha 2 sürümü duyuruldu.

� Da§�t�k veritaban� sistemi etcd, 3.4.3 sürümünü yay�nlad�.

� Unity oyun motorunun 2019.3 sürümü duyuruldu.

� Godot oyun motorunun 3.2 sürümü duyuruldu.

� Raspberry Pi'ye Vulkan deste§i geliyor.
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https://www.meetup.com/IBMCloudTR/events/268323729/
https://www.meetup.com/IBMCloudTR/events/268323729/
https://www.meetup.com/TestHive/events/268357425/
https://www.meetup.com/TestHive/events/268357425/
https://www.meetup.com/Mekansal-Zeka/events/267511327/
https://www.meetup.com/Mekansal-Zeka/events/267511327/
https://www.meetup.com/Istanbul-Java-User-Group/events/267929475/
https://www.meetup.com/ING-%25C4%25B0novasyon-Merkezi/events/268406663/
https://www.meetup.com/Akademi-4-0/events/268053643/
https://kommunity.com/istanbulphp/events/microservices
https://www.meetup.com/GDGAnkara/events/268384563/
https://openai.com/
https://pytorch.org/
https://venturebeat.com/2020/01/30/openai-facebook-pytorch-google-tensorflow/
https://tinygo.org/
https://mobile.twitter.com/TinyGolang/status/1223887654158307328
https://heptapod.net/a-public-heptapod-for-free-and-open-source-software.html
https://heptapod.net/a-public-heptapod-for-free-and-open-source-software.html
https://heptapod.net/
https://blog.rust-lang.org/2020/01/30/Rust-1.41.0.html
https://www.infoq.com/news/2020/01/rust-analyser-ide-support/
https://rust-analyzer.github.io/
https://lists.gnu.org/archive/html/info-gnu/2020-02/msg00001.html
https://elixir-lang.org/blog/2020/01/27/elixir-v1-10-0-released/
https://ktor.io/
https://blog.jetbrains.com/kotlin/2020/01/ktor-1-3-release/
https://github.com/google/dagger/releases/tag/dagger-2.26
https://edgedb.com/
https://edgedb.com/blog/edgedb-1-0-alpha-2/
https://etcd.io/
https://etcd.io/blog/jepsen-343-results/
https://blogs.unity3d.com/2020/01/28/unity-2019-3-is-now-available/
https://godotengine.org/article/here-comes-godot-3-2
https://www.raspberrypi.org/blog/vulkan-raspberry-pi-first-triangle/


� Derin ö§renme kütüphanesi Thinc, v8.0.0a0 sürümünü yay�nlad�.

� Görsel bir ³ekilde Python kodu debug etmeye yarayan vardbg arac�n�n
v0.11.6 sürümü yay�nland�.

� Python veri analizi kütüphanesi Pandas, 1.0.0 sürümünü yay�nlad�.
GitHub Deposu

� OpenAPIGenerator v4.2.3 ç�kt�.

11 Lisans

Yaz�l�m Gündemi - 2020/05 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.

11

https://github.com/explosion/thinc
https://github.com/explosion/thinc/releases/tag/v8.0.0a0
https://github.com/CCExtractor/vardbg
https://github.com/CCExtractor/vardbg/releases/tag/v0.11.6
https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/index.html
https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/whatsnew/v1.0.0.html
https://github.com/pandas-dev/pandas
https://github.com/OpenAPITools/openapi-generator/releases/tag/v4.2.3
https://erenhatirnaz.github.io
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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