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< Önceki Gündem | 27 Nisan - 3 May�s 2020 | Sonraki Gündem >
TeknoSeyir'de Oku

1 Lise ö§rencilerine yönelik uluslararas� yaz�l�m e§i-
timleri eri³ime aç�ld�

Milli E§itim Bakanl�§�n�n web sitesinde bugün yay�nlanan duyuruya göre
zaten ö§retmenler için devam etmekte olan baz� yaz�l�m geli³tirme e§itimleri,
lise ö§rencileri için de eri³ime aç�lm�³.

"Ö§rencilerimiz için ba³lat�lan bu e§itimlere, Android mobil uy-
gulama geli³tirmek için gerekli teorik bilgiler ile programlama
dillerini ö§renecekleri ve bol bol pratik yaparak e§lenceli ve ö§re-
tici uygulamalar yazacaklar� üç yeni e§itim daha eklendi." bilgi-
sini veren Selçuk, ³unlar� kaydetti: "Google i³ birli§inde 'Flutter
ile Yaz�l�m Geli³tirme' ve 'Kotlin ile Yaz�l�m Geli³tirme' android
uygulama e§itimleri, Ö§retmen Yeti³tirme ve Geli³tirme Genel
Müdürlü§ü Youtube kanal� üzerinden tüm ö§renci ve ö§retmen-
lerin eri³imine aç�ld�. Google ve Cisco i³ birli§inde haz�rlanan
bu programlarla ö§rencilerin mobil uygulama olu³turma, yapay
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zeka, gömülü sistemler, robotik, big data konusundaki bilgi ve
becerilerinin art�r�lmas�n� hede�iyoruz."

Ö§retmen Yeti³tirme ve Geli³tirme Genel Müdürlü§ünün YouTube Ka-
nal�ndaki yaz�l�m geli³tirme videolar�n� içeren oynatma listelerine a³a§�daki
ba§lant�lardan ula³abilirsiniz:

� Android Uygulamalar� - Kotlin

� Android Uygulamalar� - Flutter

� Siber Güvenlik

Ayr�ca Cisco taraf�ndan serti�kal� ö§retmenler de Python programlama
dili için e§itimler verecekmi³ fakat ilgili YouTube kanal�nda o e§itimleri bu-
lamad�m. San�r�m henüz yay�nlanmam�³.

"Delphi e§itimi" olay�n sonra (bkz: Yaz�l�m Gündemi - 2020/04) bence
güzel bir geli³me bu. Elbette sadece internet üzerinden videolarla olacak i³
de§il, farkl� e§itimsel içeriklerle ve pratiklerle de desteklenmeli ama ba³lan-
g�ç için güzel bir ad�m. Video say�lar� henüz az gözüküyor ama anlad�§�m
kadar�yla hepsini birden payla³mam�³lar, her güne ayr� video ³eklinde ya-
y�nl�yorlar. �lgili arkada³lar yukar�daki ba§lant�lar� takip edebilirler ya da
çevresindeki lise ö§rencilerine tavsiye edebilirler.

2 Visual Studio Online hayat�na art�k Visual Stu-
dio Codespaces olarak devam edecek

Geçti§imiz senenin yaz�l�m gündemi yaz�lar�n�n birinde (bkz: Yaz�l�m Gün-
demi - 17) Microsoft'un "Cloud Geli³tirme" çözümü olan Visual Studio On-
line'�n tan�t�ld�§�ndan bahsetmi³tim. "Cloud Geli³tirme" ortamlar� giderek
daha da popülerle³irken Microsoft'da bu hizmetinin ismini de§i³tirdi ve �-
yatlar�n� da a³a§�ya çekti.

Kas�m ay�ndan bu yana Microsoft ald�§� geri bildirimlerle birlikte ço§u
ki³inin yüksek özellikli geli³tirme ortamlar�na ihtiyaç duymad�§�n� ö§renmi³-
ler ve hizmetlerine yeni bir paket eklemi³ler: Basic. Bu paketde 2 sanal çe-
kirdek, 4GB RAM ve 64GB SSD bulunuyor. Benim de üzerinde çal�³t�§�m
ço§u proje için yeterli bir paket fakat "cloud development" bana pek cazip
gelmiyor. Güncellenen �yat listesi i³e ³u ³ekilde:
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Tablo 1: (*): Fiyat/Saat

Linux instance tipi �imdiki �yat�(*) Yeni Fiyat(*)
Basic (2 çekirdek, 4GB RAM $0.24 $0.08
Standard (4 çekirdek, 8GB
RAM)

$0.45 $0.17

Premium (8 çekirdek, 16GB
RAM)

$0.87 $0.34

Fakat yeni �yatlar hemen yürülü§e girmiyor. Microsoft'un 19 May�s'da
düzenleyece§i sanal Build 2020 etkinli§inden sonra yeni �yatlarla kullan�l-
maya devam edilebilecek.

S�kça soruyorum ama konusu aç�lm�³ken yine soray�m: Geli³tirme ortam�-
n�z� "cloud development" olarak güncellemeyi dü³ünüyor musunuz? "Cloud
Development" olay�na bak�³�n�z nas�l? Yorumlar bölümünde konu³al�m.

3 Microsoft, Rust/WinRT ön izleme sürümünü ta-
n�tt�

Geçti§imiz yaz�l�m gündemi yaz�lar�nda detayl�ca de§indi§im konular ara-
s�nda olmasa da Microsoft'un Rust programlama diline olan ilgiliyle alakal�
haberleri "Di§er Haberler" bölümü alt�nda payla³m�³t�m. Rust, Mozilla ta-
raf�ndan geli³tirilen güvenlik ve performans odakl� bir programla dili ve po-
pülaritesi de gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Bu hafta ise Microsoft,
Windows için Rust ile uygulama geli³tirmeye yarayan WinRT kütüphanesi-
nin ön izleme sürümünü GitHub üzerinde aç�k kaynak olarak payla³t�.

�u anda güncel olarak C++/WinRT üzerinde desteklenen tüm API'ler
Rust/WinRT üzerinde de destekleniyor ve kullan�labiliyor. Yani art�k Rust
ile Windows üzerinde masaüstü uygulamalardan, cihaz sürücülerine (driver)
kadar birçok tipte yaz�l�m� geli³tirebilece§iz. Microsoft'da örnek olmas� aç�-
s�ndan Rust ile bir may�n tarlas� uygulamas� geli³tirmi³ ve GitHub üzerinde
kodlar�n� payla³m�³.

Henüz gerçek uygulamalarda kullanmak için çok erken bir ön izleme sü-
rümü fakat yeni denizlere aç�lmay� seven geli³tirici arkada³lar�n ilgisine sun-
mu³ olay�m. Konu hakk�nda daha detayl� bilgi ve örnekler için konu ba³l�§�na
ekledi§im ba§lant�ya t�klayabilirsiniz.

Ayr�ca Microsoft'un Rust'a olan ilgisi de devam edecek gibi gözüküyor.
Çünkü Azure tak�m� da Rust dilini WebAssembly ile birlikte Kubernetes
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üzerinde test ediyormu³. Önümüzdeki süreçlerde Microsoft'un Rust'a olan
ilgisinin ne kadar sürece§ini hep birlikte görece§iz.

4 Chrome Web Store, Geli³tirici Program� Politi-
kalar�n� güncelledi

Google taraf�ndan geli³tirilen Chrome web taray�c�s�n�n eklenti ma§azas� olan
Web Store'da eklenti yay�nlarken geçerli olan kurallar bu hafta içerisinde
güncellendi.

Google, yollanan her eklentiyi markete eklemeden önce denetimden ge-
çiriyor. Güvenlik vb. gibi konular dü³ünüldü§ünde bu çok da normal bir
süreç asl�nda fakat baz� geli³tiriciler sürekli birbirinin benzeri uygulamalar�
göndererek bu süreç içerisindeki di§er eklentilerin incelenme sürelerini uza-
t�yorlarm�³. Yani siz bir eklenti yap�p bunu markete ekletmek istedi§inizde
bunun için beklemeniz gereken süre uzuyor. Bu durumun önüne geçmek için
Google'da politikalar�n� de§i³tirmeye yoluna gidiyor. Politikalardaki güncel-
lemeler ³u ³ekilde:

� Birbirinin ayn�s� deneyimleri ve fonksiyonlar� olan eklentiler art�k ya-
y�nlanmayacak.

� Yan�lt�c�, yanl�³ biçimlendirilmi³, aç�klay�c� olmayan, alakas�z, a³�r� veya
uyumsuz meta bilgileri olan eklentiler fakat bunlar sadece eklentinin
aç�klamas�n� kapsam�yor ayn� zamanda eklentinin ismi, ba³l�§�, ikonu,
ekran görüntüleri ve promosyon görüntüleri de bu kurallara uymak
zorunda.

� Geli³tiriciler Chrome Web Store'daki eklentilerin s�ralamalar�n� de§i³-
tirmeye yönelik hareketlerde bulunamazlar. Sahte incelemeler, eklentiyi
otomatik indiren ve puanlayan botlar vb. ³eyler.

� Sadece ba³ka bir web sitesini, uygulamay� ya da temay� akti�e³tirmeye
yarayan eklentiler art�k kabul edilmeyecek.

� Kullan�c�lara sürekli spam olarak mesajlar, reklamlar, hede�i sald�r�lar
(phishing), promosyon gönderen eklentiler yay�nlanmayacak.

Bu yeni politiklar�n uygulanmas�na 27 A§ustos 2020 tarihinde ba³lana-
cakm�³. E§er Chrome Web Store'da yay�nlanm�³ bir eklentiniz varsa yeni
politikalar� ihlal edip etmedi§inizi kontrol edin. Zira 27 A§ustos itibariyle bu
kurallara uymayan tüm eklentiler marketten kald�r�lacaklar.
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Daha fazla bilgi için konu ba³l�§�na ekledi§im ba§lant�ya ya da Chromium
tak�m�n�n haz�rlad�§� S�kça Sorulan Sorular sayfas�n� ziyaret edebilirsiniz.

5 TypeScript 3.9 RC sürümü yay�nland�

Microsoft taraf�ndan geli³tirilen, JavaScript'e derlenebilen tipli programlama
dilin olan TypeScript, bu hafta içerisinde 3.9 Release Candidate sürümüne
kavu³tu. Aç�kcas� uzun bir zamand�r front-end teknolojileri ile pek ilgilenmi-
yorum dolay�s�yla bu haberi de "Di§er Haberler" k�sm�na ta³�m�³t�m ki son
anda anlayabildi§im bir yeni özellik fark ettim. H�z iyile³tirmeleri hakk�nda
zaten fazla bilgi verilmi³, gidip kodlar� okumak gerekiyor. Editör iyile³tirme-
lerini de programlama dilinin yap�s�yla ilgili olmad�§� için almad�m. Öyleyse
anlad�§�m özelli§i aktaray�m size :).

5.1 // @ts-expect-error yorum sat�r� Pull Request Sayfas�

TypeScript kullanarak bir kütüphane yaz�yor oldu§unu dü³ünün ve ³öyle bir
fonksiyonunuz var:

TypeScript
1 function hadiBirSeylerOlsun(abc: string, xyz: string) {

2 assert(typeof abc === "string");

3 assert(typeof xyz === "string");

4

5 // bir ³eyler oluyor

6 }

Bu fonksiyon iki tane string türünden de§er kabul ediyor, biz TypeScript
ile bu fonksiyonu kullan�rken string d�³�nda bir türden de§i³ken gönderir-
sek TypeScript hata vererek derlenmeyecek, benzer ³ekilde bu fonksiyonu
JavaScript taraf�nda kullanmaya çal�³�rsak da çe³itli hatalar görüyoruz. Bu
durum için test yazmaya çal�³t�§�m�zda ise ³öyle bir kod yazabiliriz:

JavaScript
1 expect(() => {

2 hadiBirSeylerOlsun(123, 456);

3 }).toThrow();

Fakat bu kod TypeScript'de derlenmeyecektir çünkü fonksiyona string d�-
³�nda bir de§er gönderdik. �³te bu durumun önlemek için fonksiyonumuzun
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hemen üst sat�r�na // @ts-expect-error yorum sat�r�n� ekliyoruz ve art�k
TypeScript derleyicisi bu fonksiyonun çal�³t�r�lmas�yla bir hata beklendi§ini
anlayacak ve bu sat�r�n tip kontrolünü atlayacak.

Bu i³ için daha önceden ts-ignore ifadesi kullan�l�yormu³ san�r�m fakat
baz� durumlarda soruna yol açabildi§i için bu özel durum için özel bir yorum
sat�r� i³aretleyicisi olu³turmu³lar.

TypeScript 3.9 Release Candidate sürümü ile birlikte gelen di§er özellik-
ler ve de§i³iklikler için konu ba³l�§�na ekledi§im ba§lant�ya t�klayabilirsiniz.

6 SourceHut project hub duyuruldu

SourceHut, t�pk� di§er uzak git sunucular� (GitHub, GitLab vb.) gibi size
git depolar�n�z� uzak bir sunucuda tutma imkan� veren bir web sitesi. Tabii
ki art�k modern yaz�l�m geli³tirme süreçlerinin birer parças� olan CI (Con-
tinuous Integration), proje yönetimi (issue takibi vb.), wiki, kod inceleme
(code review) gibi farkl� sorunlara da çözüm üreten servisleri mevcut. Yaln�z
SourceHut'�n di§erlerinden farkl� bir yani var: sitede JavaScript kullan�lm�-
yor, her ³ey sunucu taraf�nda çal�³�yor. Ayr�ca %100 aç�k kaynak ve özgür
yaz�l�m olarak bir ki³i taraf�ndan geli³tiriliyor. �lk yaz�l�m gündemi yaz�s�nda
bu siteye gelen bir özellikten bahsetmi³tim ve benim de çok be§endi§im bir
servis oldu§u için ne zamand�r tekrar gündemde de§inmek için bahane ar�-
yordum :).

SourceHut bu hafta içerisinde "project hub" ismini verdi§i yeni servisini
duyurdu. Bu yeni servisin ne i³e yarad�§�n� anlamak için öncesince Source-
Hut'�n arkas�ndaki UNIX felsefesini bilmek gerek. GNU/Linux kullananlar�n
da a³ina oldu§u üzere i³letim sistemiyle birlikte gelen araçlar�n ço§u "sadece
bir ³eyi yap ama en iyi yap" anlay�³�yla geli³tirilmi³ araçlard�r. Dolay�s�yla
elinizin alt�nda birbiriyle kombinleyebilece§iniz bir sürü araç olmu³ oluyor.
Örne§in cat komutu sadece bir dosyan�n içeri§ini yazd�rmaya yararken, grep
komutu bir dosya içerisinde metin arama gibi i³lemleri yapabiliyor. �³te So-
urceHut da bu yakla³�mla geli³tiriliyor. Sadece bir i³i en iyi ³ekilde yapmaya
çal�³an birçok alt servis var. Git depolar�n�z� bar�nd�rmak için git.sr.ht, is-
sue takibi vb. i³ler için todo.sr.ht, CI i³lemleri için builds.sr.ht vb. birçok
alt servis bulunmakta. Hepsini görmek için sourcehut.org adresini ziyaret
edebilirsiniz.

Yani olu³turdu§unuz bir git deposu sadece git deposu olma i³ini yap�yor.
Issue takip vb. di§er i³ler için di§er alt servislerden olu³turman�z gerekiyor.
�³te "project hub" ise bütün bu alt servisleri GitHub ve GitLab'dan al�³-
t�§�m�z gibi tek bir sayfada birle³tiriyor. Fakat yanl�³ anla³�lmas�n bu alt
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servisler birle³ip tek hale gelmiyor, sadece bir projeye ait tüm alt kaynak-
lar bir sayfada toplan�yor, isterseniz t�klayarak o alt servisteki i³lemlerinize
gidebiliyorsunuz. Üstelik bir projeye istedi§iniz kadar alt servis ekleyebili-
yorsunuz, mesela bir uygulaman�n Android ve iOS sürümlerini ayr� ayr� git
depolar�nda tutuyorsan�z onlar� da tek bir projeye ekleyebiliyorsunuz.

�ekil 1: Örnek için SourceHut'�n tüm alt servisleriyle birlikte kodlar�n� ba-
r�nd�ran bu proje sayfas�n� ziyaret edebilirsiniz.

SourceHut d�³�ndan gelenler için böyle bir sayfan�n olmas� çok önem-
liydi ve sonunda eklediler. Siz de benim gibi UNIX felsefesinden ho³lanan
ve GNU/Linux araçlar� gibi basit ve sade araçlar� kullanmay� seviyorsan�z
mutlaka SourceHut'a bir göz at�n. Ayr�ca tek ki³i taraf�ndan geli³tirildi§ini
akl�n�za getirerek ba§�³ yapmay� da dü³ünebilirsiniz.

7 Yakla³an Online Etkinlikler #EvdeKal

Etkinlik �smi Tarihi
Aç�k Seminer 14. Gün: NLP 101: Do§al Dil �³lemeye Giri³ 5 May�s 14:00
Network Üzerinden Tehdit Avc�l�§� - Komuta Kontrol 5 May�s 16:30
Aç�k Seminer 15. Gün: Bankac�l�k & Finans Alan�nda Do-
§al Dil �³leme

6 May�s 14:00

AWS Bulut Altyap�s� Bile³enleri 6 May�s 23:00
Siber Koruma Çözümleri Webinar� 7 May�s 14:00
Aç�k Seminer 16. Gün: Bili³sel Hizmetler ile Türkçe Chat-
bot

7 May�s 14:00

High Available Kubernetes clusters with KOPS 7 May�s 22:00
Aç�k Seminer 17. Gün: Do§al Dil �³leme Ürünleri ve Kul-
lan�m Alanlar�

8 May�s 14:00

Devam� sonraki sayfada
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Önceki sayfadan devam ediyor
Etkinlik �smi Tarihi
.NET Core gRPC Servislerini Taray�c� Uygulamalar�ndan
Tüketmek

8 May�s 22:00

React Native vs. Flutter 9 May�s 22:00
Bulutta ve kendi sunucular�n�zda Kubernetes 9 May�s 23:00
Kubernetes Hands-On no.2: What is deployment, pod and
service?

10 May�s 13:30

8 Di§er Haberler

� JetBrains Academy, COVID-19 pandemisi boyunca ücretsiz oldu.

� Facebook Yapay Zeka tak�m� chat botlar�yla ilgili detayl� blog yaz�s�
yay�nlad�.

� Microsoft, yeni bir meta programlama arac� tan�tt�: C# Source Gene-
rators.

� DigitalOcean özel a§lar için yeni hizmetini duyurdu: Virtual Private
Cloud.

� Google Cloud, yeni metadata yönetim servisini genel eri³ilebilir yapt�:
Data Catalog

� Determined AI, derin ö§renme platformunu aç�k kaynak hale getirdi.
GitHub Deposu

� JetBrains, WebStorm IDE'sinin 2020.1.1 sürümünü yay�nlad�.

� Yeni bir API tasarlama arac� aç�k kaynak olarak duyuruldu: Insomnia
Designer. GitHub Deposu

� Amazon Web Services yeni veri merkezini açt�: Europe (Milan).

� OpenCL 3.0 sürümü yay�nland�.

� Redis 6.0.0 sürümü yay�nland�.

� Aç�k kaynak proje yönetim sistemi Leantime v2.1 sürümünü yay�nlad�.

� VueJS v3.0.0 Beta 7 sürümü yay�nland�.

� D programlama dilinin 2.092.0 Beta sürümü yay�nland�.
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https://kommunity.com/dotnet-istanbul/events/net-core-grpc-servislerini-tarayici-uygulamalarindan-tuketmek-16e940d0
https://kommunity.com/dotnet-istanbul/events/net-core-grpc-servislerini-tarayici-uygulamalarindan-tuketmek-16e940d0
https://kommunity.com/devnot-yazilimci-bulusmalari/events/react-native-vs-flutter-02a9d600
https://kommunity.com/cloud-and-serverless-turkey/events/ramazan-ozel-5-bulutta-ve-kendi-sunucularinizda-kubernetes-dfec6279
https://kommunity.com/cloud-and-serverless-turkey/events/kubernetes-hands-on-2-what-is-deployment-pod-and-service-06b07bda
https://kommunity.com/cloud-and-serverless-turkey/events/kubernetes-hands-on-2-what-is-deployment-pod-and-service-06b07bda
https://www.jetbrains.com/academy/
https://techcrunch.com/2020/05/01/jetbrains-academy-for-learning-code-launches-for-free-during-covid-19-pandemic/
https://ai.facebook.com/blog/state-of-the-art-open-source-chatbot
https://ai.facebook.com/blog/state-of-the-art-open-source-chatbot
https://devblogs.microsoft.com/dotnet/introducing-c-source-generators/
https://devblogs.microsoft.com/dotnet/introducing-c-source-generators/
https://blog.digitalocean.com/vpc-trust-platform/
https://www.digitalocean.com/products/vpc
https://www.digitalocean.com/products/vpc
https://cloud.google.com/blog/products/data-analytics/data-catalog-metadata-management-now-generally-available
https://cloud.google.com/data-catalog
https://determined.ai/blog/ai-infrastructure-for-everyone/
https://github.com/determined-ai/determined/
https://blog.jetbrains.com/webstorm/2020/04/webstorm-2020-1-1
https://insomnia.rest/blog/introducing-designer
https://insomnia.rest/products/designer/
https://insomnia.rest/products/designer/
https://github.com/Kong/insomnia
https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2020/04/announcing-the-new-aws-europe-milan-region/
https://www.khronos.org/news/press/khronos-group-releases-opencl-3.0
http://antirez.com/news/132
https://leantime.io/2020/04/29/leantime-v2-1-released-%25F0%259F%259A%2580%25F0%259F%259A%2580%25F0%259F%259A%2580/
https://github.com/vuejs/vue-next/releases/tag/v3.0.0-beta.7
https://dlang.org/changelog/2.092.0.html


� AMD Programc� K�lavuzu güncellendi.

� TypeScript için fonksiyonel programlama kütüphanesi Pruify, v0.15
sürümünü yay�nlad�. GitHub Deposu

� Microsoft, Shader Conductor 0.3 sürümünü yay�nlad�. GitHub Deposu

� XMake v2.3.3 sürümü yay�nland�. GitHub Deposu

� odo v1.2.0 sürümü yay�nland�.

� NeutralinoJS v1.4.0 yay�nland�.

9 Lisans
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https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=AMD-PRM-PCID-PKEY
https://gigobyte.github.io/purify/changelog/0.15/
https://gigobyte.github.io/purify/changelog/0.15/
https://github.com/gigobyte/purify
https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Microsoft-Shader-Conductor-0.3
https://github.com/microsoft/ShaderConductor
https://tboox.org/2020/04/27/xmake-update-v2.3.3/
https://github.com/xmake-io/xmake
https://github.com/openshift/odo/releases/tag/v1.2.0
https://github.com/neutralinojs/neutralinojs/releases/tag/v1.4.0
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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