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< Önceki Gündem | 25-31 May�s 2020 | Sonraki Gündem >
TeknoSeyir'de Oku

1 StackOver�ow Geli³tirici Anketi 2020 sonuçlar�
aç�kland�

StackOver�ow sitesinin her y�l düzenli olarak yapt�§� geli³tirici anketi bu y�-
l�n �ubat ay�nda duyurulmu³tu. Geçti§imiz hafta içerisinde ise bu anketin
sonuçlar� yay�nland�. Yakla³�k 65.000 ki³inin kat�ld�§� bu ankete Türkiye'den
kat�l�m oran� %1.22 ç�km�³. Sektördeki en yayg�n 3 rol ise tahmin edebile-
ce§iniz üzere ³unlar: Back-End Developer (%55.2), Full-Stack Deve-
loper (%54.9) ve Front-End Developer (%37.1). Ankete kat�lanlar�n
ço§unlu§u ise %26.5 ile 25-29 ya³ aras� insanlar olu³turuyormu³. Tek-
nolojilerle ilgili di§er sonuçlar ise ³u ³ekilde:
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1.1 En popüler programlama, betik ve i³aretleme dilleri s�-

ralamas�
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1.2 En popüler web framework'leri

1.3 En çok sevilen ve nefret edilen programlama dilleri

�ekil 1: (SOL): En çok sevilen programlama dilleri.
(SA�): En çok nefret edilen programlama dilleri

Bu tarz konular� de§erlendirirken sürekli söyledi§im bir ³eyi yine tekrar-
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lamak isterim: Teknoloji tercihlerinizi bu anketlerin sonuçlar�na göre de§il
kendi ihtiyaçlar�n�za göre yap�n. Bu veriler sadece geli³tirici ekosisteminin
büyük resmini görmeye yar�yor.

Anketin tüm sonuçlar�n� buraya eklemek mümkün olmad�§� için sadece
bu ba³l�klar� ald�m ben ama di§er sonuçlar da oldukça ilgi çekici. StackO-
ver�ow da zaten sonuçlar için çok güzel bir sayfa haz�rlam�³. Konu ba³l�§�na
ekledi§im ba§lant�ya t�klayarak di§er anket sonuçlar�n� inceleyebilirsiniz.

2 Microsoft'un paket yöneticisi WinGet, AppGet'den
'esinlenmi³'

Bir önceki yaz�l�m gündemi yaz�s�nda (bkz: Yaz�l�m Gündemi - 2020/20) siz-
lere Microsoft'un Build 2020 etkinli§inde duyurdu§u paket yöneticisi Win-
Get'den bahsetmi³tim. Yine ayn� hafta içerisinde AppGet isimli farkl� bir
paket yöneticisinin de geli³tiricisi taraf�ndan art�k devam ettirilmeyece§i du-
yurulmu³tu fakat bunu gündeme eklememi³tim (�tiraf etmek gerekirse geli³-
tiricinin yay�nlad�§� yaz�y� okumad�§�m için konuyu farkl� bir ³ey sanm�³t�m).
Bu hafta The Verge sitesinde yay�nlanan haber ve Microsoft'un ilgili tak�m�-
n�n yöneticisinin yay�nlad�§� yaz�yla birlikte konu daha fazla gündeme geldi.

AppGet'in geli³tiricisi Keivan Beigi, geçti§imiz hafta bir blog yaz�s�yla
AppGet'i art�k geli³tirmeyece§ini, 1 A§ustostan itibaren de kapataca§�n� du-
yurdu. Bu hareketinin nedenini ise ³öyle aç�klad�: "Microsoft WinGet'i ge-
li³tirirken benimle i³ görü³mesi yapt�, ben onlara AppGet'in arka plan�n-
dan ve teknik k�s�mlar�ndan bahsedip, gelecekle ilgili �kirlerimi aktard�m fa-
kat sonras�nda bana hiç geri dönü³ yapmad�lar. Geçti§imiz hafta duyurulan
WinGet'i görünce çok oldum. Microsoft'la rekabet edemem ve toplulu§u da
bölmek istemiyorum. O yüzden AppGet'i art�k geli³tirmeyece§im". Üstelik
WinGet'in duyuru yaz�s�n�n hiçbir yerinde de bu geli³tiriciden ve eme§inden
bahsedilmemi³.

Olay�n Reddit ve HackerNews gibi platformlarda gündem olmas�n�n ar-
d�ndan olaya konu olan Microsoft tak�m�n�n yöneticisi aç�klama yapmak zo-
runda kald� ve yapt�klar�n� bir nevi kabul edip, AppGet'deki ³u ³eylerden
esinlendik gibi bir yaz� yaz�p Keivan Beigi'ye te³ekkür etmi³. "Geç gelen
adalet, adalet de§ildir" atasözünü ³u ³ekilde de§i³tirirsek konuya çok uyumlu
oluyor: "Geç gelen te³ekkür, te³ekkür de§ildir".

Geçmi³teki Microsoft davran�³lar�n�n terk edilip, aç�k kayna§a yakla³ma-
lar�n�n ard�ndan böyle bir haberle gündeme gelmeleri hiç iyi olmad�. Aç�kcas�
ben de Microsoft'un art�k bak�³ aç�s�n� de§i³tirdi§ini dü³ünüyordum fakat bu
olay ve sonras�nda ya³ananlar bende hiç iyi bir intiba b�rakmad�.
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3 SpaceX Dragon 2 kapsülünün uçu³ arayüzü Ch-
romium üzerinde JavaScript çal�³t�r�yormu³

Geçti§imiz hafta içerisinde 2011'den beri ilk defa Amerikan topraklar�ndan
astronot gönderildi. Bu görevin di§erlerinden farkl� ve özel bir yan� daha
var: Tarihte ilk kez özel bir ³irket uzaya insan gönderdi. Ço§umuz zaten
NASA ve SpaceX taraf�ndan yap�lan canl� yay�n� izlemi³tir. �³te bu yay�n-
larda gördü§ümüz SpaceX Dragon 2 kapsülünün dokunmatik uçu³ arayüzü
Chromium üzerinde çal�³an bir arayüzüymü³. Bunu da 2015'y�l�nda StackE-
xchange sitesinde sorulmu³ bir soruya verilmi³ cevaptan ö§reniyoruz. Cevab�
yazan ki³inin kayna§� ise Google Developer Conferance 2015 ve 2016'de Spa-
ceX mühendisleri ile olan konu³mas�ym�³.

�ekil 2: SpaceX canl� yay�n�ndan al�nm�³, çe³itli aç�lardan Dragon 2 kapsü-
lünün uçu³ arayüzü görselleri

6

https://space.stackexchange.com/questions/9243/what-computer-and-software-is-used-by-the-falcon-9/9446#9446


Bir ki³inin bulup Reddit ve HackerNews gibi platformlarda payla³mas�
üzere konu üzerine baya§� bir espri yap�ld�. SpaceX mühendisleri mutlaka
JavaScript'in yol açabilece§i ³eylerin önüne geçecek önemleri alm�³t�r tabii
ki, zaten uzun y�llard�r test edilen kapsül geçti§imiz hafta sorunsuz bir ³e-
kile Uluslararas� Uzak �stasyonuna kenetlendi ve astronotlar� sa§l�kl� ³ekilde
ta³�d�. Dragon 2 kapsülünün kenetlenme ekran�n�n bir benzeri için ³u adres-
deki simülasyonu deneyebilirsiniz: https://iss-sim.spacex.com/ (arkaya
da Interstellar �lminin me³hur müzi§ini açarsan�z daha e§lenceli oluyor :))

�lgili StackOver�ow cevab�ndan ö§rendi§imiz di§er bilgiler ise Falcon 9
roketi hakk�nda. Falcon 9 roketinin C/C++ dilleri kullan�larak olu³turulmu³
yaz�l�m� kendilerine göre özelle³tirdikleri Linux çekirde§i üzerinde 3 farkl�
i³lemcide çal�³�yormu³ ve sonuçlar kar³�la³t�r�l�p uyumsuzluk durumlar�nda
i³leme al�nm�yormu³.

Ayr�ca benim de bu hafta ke³fetti§im SpaceX API'sini de sizlerle payla³-
mak isterim. Bu hafta içerisinde Dragon kapsülleri için de birçok end-point
kullan�ma sunulmu³: https://docs.spacexdata.com/.

4 Android Studio 4.0 sürümü yay�nland�

IntelliJ IDEA temelli, Google taraf�ndan geli³tirilen Android Studio IDE'sinin
geçti§imiz hafta içerisinde 4.0 numaral� sürümü stable etiketiyle birlikte ya-
y�nland�. Bu sürümle birlikte gelen birkaç özelli§i birlikte inceleyelim:

4.1 Motion Editor

gorseller/android-studio-4-0-motion-editor.gif

Android i³letim sisteminin 4.0 sürümünden beri desteklenen MonitonLayout
API'si sayesinde objelere animasyon kazand�rabiliyorduk zaten ama art�k
Android Studio 4.0 ile bu daha kolay bir hale geldi. Özel editör sayesinde ar-
t�k XML dosyalar�yla bo§u³madan gra�k arayüzünü kullanarak animasyon-
lar yaratabilece§iz. �sterseniz yine XML görünümüze geçebiliyorsunuz tabii.

4.2 Layout Validation

Android sistemler için uygulama geli³tirirken tek bir cihaz olmamas�ndan do-
lay� birçok farkl� ekran boyutu için tasar�m�n�z� ayarlaman�z gerekiyor (web
taraf�ndaki responsive tasar�m gibi). Art�k Android Studio 4.0 ile birlikte
her cihaz için farkl� emülatör çal�³t�rmak yerine Layout Validation sek-
mesini kullanarak tasar�m�n�z�n farkl� ekran boyutlar�nda nas�l gözülece§ini
görebiliyorsunuz.
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4.3 Build Analyzer

Geli³tirdi§iniz uygulamalar� derlerken bazen derleme süreleri acayip uzayabi-
liyor fakat bunun hangi eklenti ya da kütüphaneden kaynakland�§�n� bulmak
biraz zordu. Bu sürümle birlikte gelen Build Analyzer ile art�k uzun süren
build i³lemlerinde sorunlu olan eklenti ya da kütüphaneleri kolayl�kla tespit
edebileceksiniz.

Android Studio'nun bu sürümüyle birlikte gelen di§er özellikler ve de§i-
³iklikler için konu ba³l�§�na ekledi§im ba§lant�ya t�klayabilir ya da Android
Developers kanal�nda yay�nlanan ³u videoyu izleyebilirsiniz.
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5 Google Chrome tak�m�n�n nedensiz eklenti kal-
d�rmalar�n�n yeni kurban�: Kozmos

2016 y�l�ndaki left-pad olay�yla tan�d�§�m�z Azer Koçulu, npm'den sonra
bu sefer de Google Chrome Eklenti Tak�m�'ndan haks�zl�k gördü. left-pad
olay�n� hat�rlamayanlar için Azer Koçulu'nun kendi sitesinde yazd�§� ³u ya-
z�ya göz atabilirler (alternatif Türkçe kaynak) ya da kendisinin konuk oldu§u
³u podcast yay�n�na göz atabilirler. Bugünkü konumuz 2017'den beri geli³-
tirmekte oldu§u ücretli Chrome eklentisi olan Kozmos.

K�saca Kozmos, tamamen çevrimd�³� çal�³ma imkan� sunan bir çe³it ye-
rimi depolama çözümüydü. �nternet ba§lant�n�z yokken bilgilerinizi taray�c�-
n�n içinde depolayan, internete ba§land�§�n�zda ise her yerden eri³ebilmeniz
için onlar� kendi sunucular�na gönderen bir yeni sekme sayfas� eklentisiydi.
Azer Koçulu böyle bir giri³imde bulunmu³ fakat pek bekledi§i yat�r�mlara
ula³amam�³ olsa da projeyi pasif gelir olarak sürdürmeye devam etmi³. Hiçbir
kullan�c� verisini satmam�³, tamamen Google'�n Eklenti Marketi Kurallar�na
uygun ³ekilde geli³tirmesini yapm�³.

Son 2 y�ld�r ise tabiri caizse Google'�n Chrome eklenti tak�m� Azer'in ba-
³�na musallat olmu³. Birkaç haftada bir eklentisini marketten kald�ran oto-
matik botlar ile aras�nda ³öyle bir diyalog geçirdikten sonra insan çal�³anlar
durumu düzeltiyormu³ (basit özet ³eklinde):
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� Google (Bot): Eklentini marketten kald�raca§�z.

� Azer Koçulu: Bu bir yanl�³l�k olmal�.

� Google (Bot): Yanl�³l�kl�k yok, kurallar� gözden geçir, senin
eklentin kurallardan birini ihlal ediyor.

� Azer Koçulu: Hiçbirini ihlal etmiyor, bu bir yanl�³l�k!

� Google (sonunda insan): Özür dileriz, yanl�³l�k oldu.

ve bu tarz konu³malar sürekli tekrarland�§� halde do§ru düzgün bir çö-
züm sunulmam�³. En sonunda da birkaç ay önce Google'�n Chrome eklenti
tak�m� Kozmos'u hiçbir uyar� ya da bilgi vermeden Kozmos'u marketten kal-
d�rm�³lar. Üstelik ileti³im kurup durum hakk�nda bilgi al�nabilecek bir destek
sistemi bile yokmu³.

Üzerine planlar yapt�§�n�z, az da olsa gelir elde etti§iniz bir projeniz
i³te böyle rahat bir ³ekilde Google taraf�ndan �³i çekilebiliyor. Bu yaz� geçen
hafta yay�nlanm�³ olmas�na ra§men bu haftan�n gündemine almam�n sebeple-
rinden biri de Google'�n bu yüzünü sizlere tekrar göstermek istemem. Üstelik
bu olaylar Google'�n elinde tuttu§u tüm uygulama marketlerinde (özellikle
Android Play Store üzerinde)sürekli tekrarlan�yor. Google'a güvenerek yola
ç�kacak olanlar bir kez daha dü³ünsün.

Bu konu hakk�nda siz ne dü³ünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde konu-
³al�m.

6 Qt 5.15 LTS sürümü yay�nland�

C++ ile platformlar aras� (cross-platform) uygulama geli³tirmeye yarayan
kütüphane Qt, geçti§imiz hafta içerisinde 5.15 sürümünü Uzun-dönem des-
te§i (Long-term Support) etiketiyle yay�nlad�. Bu y�l�n ba³�nda duyurduklar�
(bkz: Yaz�l�m Gündemi - 2020/05) gibi LTS etiketli sürümler art�k sadece ku-
rumsal lisans� olan mü³terilerine sunuluyor. Önümüzdeki 3 y�ll�k periyotda
destek almaya devam edecek olan 5.15 sürümüyle birlikte gelen baz� yenilikler
ise ³u ³ekilde:

� 3 boyutlu gra�k API'lerinin soyutlanmas�: Farkl� i³letim sistem-
lerinde çal�³an farkl� gra�k kütüphanelerinin yayg�nla³mas�yla birlikte
Qt de, cross-platform sözünü tutabilmek için art�k sadece OpenGL
kullanmayacak. Onun yerine bu katman� soyutlayarak (abstracting),
Metal, Vulkan ve Direct 3D 12 gibi farkl� gra�k kütüphaneleriyle de ça-
l�³�labilmesini mümkün k�lan Qt Rendering Hardware Interface (RHI)
sistemini getiriyor.
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� Qt Quick 3D: Qt tabanl� uygulamalarda 3 boyutlu içerikleri kullan-
may� kolayla³t�racak bir araç için tam destek geldi. Benchmark Demosu
için ³u YouTube videosunu izleyebilirsiniz.

� Qt Design Studio 1.5: Bu araca da 3 boyutlu çal�³malar için özel-
likler eklenmi³.

� Yeni QML özellikleri

� Qt Lottie için tam destek.

� Qt WebEngine art�k Chromium 80 kullan�yor.

� Qt Network artk TLS 1.3 destekliyor.

Bu sürümle birlikte gelen di§er özellikler ve de§i³iklikler için konu ba³l�-
§�na ekledi§im ba§lant�ya t�klayabilir ya da 4 Haziran günü gerçekle³tirilecek
olan ³u webiner etkinli§ine kay�t olabilirsiniz: Qt 5.15 LTS: Built to Last.

Qt ile ilgili di§er haberler:

� Qt Online Installer 3.2.3 yay�nland�.

� Qt 5.15 ile birlikte gelen Android için Qt yenilikleri.

7 Yakla³an Online Etkinlikler

Etkinlik �smi Tarihi
Python'u Yeniden Ke³fetmek: Django Framework ile
RESTful API Geli³tirme

1 Haziran 20:00

Aç�k Seminer 26. Gün: Microservice Monoliths vs Micro-
services 12 Factor Apps

2 Haziran 14:00

Aç�k Seminer 27. Gün: Di�erences Between OpenShift &
Kubernetes

3 Haziran 14:00

Aç�k Seminer 28. Gün: DevOps Modernizasyonu 4 Haziran 14:00
Aç�k Seminer 29. Gün: DevOps ve Sanalla³t�rma Tekno-
lojileri Örnekleri

5 Haziran 14:00

Aç�k Seminer 30. Gün: Veri Analizi Süreçlerinde
TRT'deki DevOps Kültürü

6 Haziran 14:00

Kubernetes Hands-On no.5: RBAC and Secret Manage-
ment

7 Haziran 13:30
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8 Di§er Haberler

� Hindistan kendi koronavirüs takip uygulamas�n� aç�k kaynak yapt�. Git-
Hub Deposu

� Hindistan koronavirüs uygulamas�nda hata bulana ödül verece§ini
aç�klad�.

� Aç�k kaynak yap�lan uygulaman�n marketteki uygulama ile ayn�
olmad�§�na dair iddialar mevcut.

� Fransa StopCovid uygulamas�n�n bütün platformlardaki uygulamala-
r�n� aç�k kaynak yapt�.

� Google, Amerika'daki protestolar nedeniyle Android 11 Beta sürümünü
yay�nlamay� erteledi. Duyuru Tweet'i

� Docker ve Microsoft i³ birliklerini geni³leteceklerini duyurdular.

� Özgür Yaz�l�m Vakf� (FSF) tüm Jitsi Meet ile tüm üyelerine ücretsiz
video konferans hizmeti sa§lamaya ba³lamad�.

� TechEmpower �rmas�, Framework Benchmarks Round 19 sonuçlar�n�
yay�nlad�.

� Node.js v12.17.0 LTS sürümü yay�nland�.

� Symfony birçok dalda yeni sürüm yay�nlad�:

� Symfony 5.1.0

� Symfony 5.0.9

� Symfony 4.4.9

� Symfony 3.4.41

� OpenSSH 8.3 sürümü yay�nland�. Art�k SHA-1 desteklenmiyor.

� Swift tak�m� sunucu ekosistemi için yeni aç�k kaynak projesini tan�tt�:
Swift AWS Lambda Runtime.

� Visual Studio Code art�k ARM64 platformunu destekliyor.

� Visual Studio Code için Zeplin eklentisi tan�t�ld�.

� Sublime Merge 2 sürümü yay�nland�.
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https://techcrunch.com/2020/05/26/aarogya-setu-india-source-code-release/
https://github.com/nic-delhi/AarogyaSetu_Android
https://github.com/nic-delhi/AarogyaSetu_Android
https://www.theregister.com/2020/05/27/aarogya_set_open_source_bug_bounty/
https://www.theregister.com/2020/05/27/aarogya_set_open_source_bug_bounty/
https://twitter.com/jackerhack/status/1266971326918455298
https://gitlab.inria.fr/stopcovid19
https://www.reuters.com/article/us-minneapolis-police-google-android/google-postpones-android-11-unveiling-amid-u-s-protests-idUSKBN2360AS
https://www.reuters.com/article/us-minneapolis-police-google-android/google-postpones-android-11-unveiling-amid-u-s-protests-idUSKBN2360AS
https://twitter.com/AndroidDev/status/1266589514937466880
https://techcrunch.com/2020/05/27/docker-expands-relationship-with-microsoft-to-ease-developer-experience-across-platforms/
https://jitsi.org/jitsi-meet/
https://www.fsf.org/blogs/community/fsf-gives-freedom-respecting-videoconferencing-to-all-associate-members
https://www.techempower.com/benchmarks/#section=data-r19
https://www.techempower.com/blog/2020/05/28/framework-benchmarks-round-19/
https://www.techempower.com/blog/2020/05/28/framework-benchmarks-round-19/
https://nodejs.org/en/blog/release/v12.17.0/
https://symfony.com/blog/symfony-5-1-0-released
https://symfony.com/blog/symfony-5-0-9-released
https://symfony.com/blog/symfony-4-4-9-released
https://symfony.com/blog/symfony-3-4-41-released
https://www.openssh.com/releasenotes.html
https://arstechnica.com/information-technology/2020/05/dangerous-sha-1-crypto-function-is-about-to-die-in-ssh/
https://swift.org/blog/aws-lambda-runtime/
https://github.com/swift-server/swift-aws-lambda-runtime/
https://github.com/microsoft/vscode/issues/33620#issuecomment-635367046
https://blog.zeplin.io/introducing-zeplin-for-visual-studio-code-edbc922a5784
https://www.sublimetext.com/blog/articles/sublime-merge-2-announcement


� Yeni bir fonksiyonel programlama dili Alpha sürümüyle duyuruldu:
Yatta. GitHub Deposu

� Yeni bir platformlar aras� (cross-platform) aç�k kaynak C++ frame-
work'ü duyuruldu: Plywood. GitHub Deposu

� Upbound Cloud Community Preview tan�t�ld�.

� Snowpack 2.0 sürümü yay�nland�.

� immudb v0.6.0 sürümü yay�nland�.

� go-micro v2.8.0 sürümü yay�nland�.

� TiDB v4.0.0 sürümü yay�nland�.

� Astree v1.22 sürümü yay�nland�.

9 Lisans

Yaz�l�m Gündemi - 2020/21 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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https://functional.blog/2020/05/25/designing-a-functional-programming-language-yatta/
https://yatta-lang.org/
https://github.com/yatta-lang/yatta
https://preshing.com/20200526/a-new-cross-platform-open-source-cpp-framework/
https://plywood.arc80.com/
https://github.com/arc80/plywood
https://blog.upbound.io/announcing-upbound-cloud-community-preview/
https://www.snowpack.dev/posts/2020-05-26-snowpack-2-0-release/
https://github.com/codenotary/immudb/releases/tag/v0.6.0
https://github.com/micro/go-micro/releases/tag/v2.8.0
https://github.com/pingcap/tidb/releases/tag/v4.0.0
http://edeforas.free.fr/?p=305
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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