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Geçti§imiz sene düzenli olarak yazmaya çal�³t�§�m Yaz�l�m Gündemi ya-
z�lar�n� takip etmi³ arkada³lar .NET Framework ve .NET Core projelerinin
art�k tek bir isim alt�nda ".NET 5.0" olarak devam edece§i haberini (bkz:
Yaz�l�m Gündemi - 22) hat�rlayacaklard�r. �³te o gün geldi. Bugün Microsoft,
.NET 5.0 sürümünü yay�nlad�.

.NET SDK's�n�n bu sürümüyle birlikte C# 9 ve F# 5 sürümleri de haya-
t�m�za girmi³ bulunuyor. Visual Basic de SDK içerisinde mevcut fakat daha
önceden de haberini yapt�§�m (bkz: Yaz�l�m Gündemi - 2020/10) gibi art�k
geli³tirilmeye devam edilmedi§i için dil de§i³ikli§i içermiyor. Visual Basic
Application Framework taraf�nda birkaç iyile³tirilme yap�lm�³ o kadar. Vi-
sual Studio kullan�c�lar�n�n .NET 5.0'� kullanabilmesi için Visual Studio 16.8
ya da daha üstü bir sürüme ihtiyaçlar� var. Visual Studio Code kullan�c�lar�
için ise C# eklentisi zaten hali haz�rda C# 9'u destekliyormu³.

Ayr�ca bir sonraki .NET sürümü 6.0 için de ³imdiden tarih verilmi³: Ka-
s�m 2021. Bundan sonra her Kas�m ay�nda yeni bir büyük .NET sürümü
gelecek diye de not dü³mü³ler. .NET 5.0 sürümü, .NET 6.0 sürümü yay�n-
land�ktan 3 ay sonras�na kadar (�ubat 2022) desteklenmeye devam edilecek.

.NET Core'dan al�³�k olan arkada³lar yad�rgamayacaklard�r (zaten uzun
zamand�r kulland�klar� için) fakat .NET Framework kullan�c�lar� için ilginç
bir geli³me olarak .NET 5.0 sürümü Windows, MacOS ve Linux tabanl� i³-
letim sistemlerininde ve x86, x64, Arm32 ve Arm64 mimarilerinde destekli
³ekilde geliyor. Desteklenen tüm i³letim sistemi ve mimariler için ³u sayfay�
inceleyebilirsiniz.

�imdi bu sürümle birlikte gelen birkaç geli³meye göz atal�m isterseniz.
Özellik ba³l�klar�n� Türkçe'ye çevirince anlam kayb� oldu§u için �ngilizce ³e-
kilde kullanaca§�m.

1 Top-level programs

C# ve di§er dillerden al�³�k oldu§umuz yap�n�n aksine art�k C# 9.0 ile bir-
likte Python ve di§er betik dillerindeki gibi ³u ³ekilde kod yazabilece§iz:
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C#
1 using System;

2

3 var ad = "Eren";

4 var soyad = "Hatirnaz";

5 var suan = DateTime.Now;

6

7 Console.WriteLine($"Merhaba {ad} {soyad}!");

8 Console.WriteLine($"Guncel tarih-saat: {suan}");

Yani art�k main fonksiyonu tan�mlamaya gerek yok. Daha geli³mi³ bir örnek
için buray� inceleyebilirsiniz.

2 Records

Records için asl�nda yeni bir class türü diyebiliriz. Basit objeler tan�mlamak
için gerçekten ideal bir yap� sunuyor. �öyle ki:

C#
1 public record Kisi (string Ad, string Soyad, string Meslek,

int Yas)↪→

³eklinde tek bir sat�rda s�n�f�n�z� tan�mlay�p sonra da onu bu ³ekilde kulla-
nabiliyorsunuz:

C#
1 var eren = new Kisi {

2 Ad = "Eren",

3 Soyad = "Soyad",

4 Meslek = "Back-End Developer",

5 Yas = 25

6 };

Bu tarz basit tan�mlamalar için oldukça sade bir kullan�m sunuyor bence.

3 Logical and property patterns

Art�k kontrol ifadelerimizi daha okuma diline yak�n bir ³ekilde bu ³ekilde
yazabilece§iz:
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C#
1 Console.WriteLine("Programdan cikmak istiyor musunuz? (e/H):

");↪→

2 var kullanici_tercihi = Console.ReadKey();

3

4 if (kullanici_tercihi.KeyChar is 'E' or 'e')

5 {

6 System.Environment.Exit(0);

7 }

4 Windows Forms designer güncellendi

Visual Studio 16.8 sürümüyle birlikte içerisindeki Windows Form tasar-
lay�c� arac� de güncellenmi³. Art�k tüm Windows Forms ve Telerik kompo-
nentlerini destekliyormu³. Bu zaten y�llard�r Visual Studio içerisinde olan bir
özellik de§il mi? Ben uzun zamand�r Microsoft teknolojilerinden uzak kald�-
§�m için (ben en son .NET yazarken dolar 1.7 faland� :D) geli³meleri o kadar
net bilmiyorum. Neden bu yenilik olarak yaz�ya eklenmi³. Bilen arkada³lar
ayd�nlats�n beni lütfen.
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5 Single �le applications

�sminden de kolayca anla³�labilece§i gibi bu özellikle birlikte art�k uygula-
malar�n�z� tek bir çal�³t�r�labilir (executable) haline getirip, kullan�c�lar�n�za
daha kolay bir ³ekilde ula³t�rabileceksiniz. Bu özellik .NET Core 3.1 sürü-
müyle birlikte gelmi³ti fakat bu sürümle birlikte çal�³ma mant�§�yla ilgili baz�
de§i³iklikler yaparak çe³itli performans iyile³tirmelerine gitmi³ler. �smi bana
son senelerde web taraf�nda çokça popülerle³en "Single Page Application"
yakla³�m�n� hat�rlatt� :).

Olu³turabilece§iniz iki çe³it Single File Application var. Birisi frame-
work'e ba§�ml� (kullan�c�n�n bilgisayar�nda .NET 5.0 Runtime kurulu olmak
zorunda) uygulama, di§eri de tamamen kendi ba³�na çal�³abilir uygulama.
Tamamen kendi ba³�na çal�³abilen SFA içerisinde çal�³mas� için gerekli araç
setini ve tüm ba§�ml�l�klar�n� içerdi§i için boyutu büyük olacakt�r. Yazd�§�n�z
bir program� SFA ³eklinde payla³mak için ³u komutlar� kullanabiliyorsunuz:

� Framework ba§�ml�: dotnet publish -r linux-x64 --self-contained

false /p:PublishSingleFile=true

� Tamamen kendi ba³�na çal�³an dotnet publish -r linux-x64 --self-contained

true /p:PublishSingleFile=true

6 Son sözler ve ileri okuma önerileri

Yaz�l�m Gündemi yaz�lar� yazmay� bitirdikten uzun bir zaman sonra ilk defa
oturup tekrar böyle bir yaz� kaleme alabildim. Aç�kcas� özlemedim desem
yalan olur ama maalesef art�k yaz�l�m gündemini eskisi kadar s�k takip ede-
miyorum.

Her neyse fazla nostalji duygusuna girmeden bu yaz�y� da burada nokta-
lam�³ olay�m. Elimden geldi§i ölçüde yay�nlanan blog yaz�s� üzerinden dikka-
timi çeken ve anlayabildi§im özellik ve de§i³iklikleri sizlere aktarmaya çal�³-
t�m. Di§er özellikler ve de§i³iklikler için Microsoft'un blogunda yay�nlanan
detayl� yaz�y� okuman�z� ³iddetle tavsiye ederim. E§er yanl�³ de§erlendirdi-
§im ya da do§ru hat�rlamad�§�m k�s�mlar varsa lütfen beni düzeltmekten
kendinizi geri koymay�n.

Microsoft'un bugün yay�nlad�§� .NET 5.0 sürüm hakk�nda siz ne dü³ü-
nüyorsunuz? Özellikle .NET teknolojilerinde aktif çal�³an arkada³lar�n bu
sürüm hakk�nda yorumlar�n� okumay� çok isterim. Aktif projelerinizi hemen
geçirmezsiniz büyük ihtimal ama yeni projelerde bunu tercih eder misiniz?
Art�lar� ve eksileri nelerdir? "�u sorunuma derman olacak özellikler geldi"

5

https://en.wikipedia.org/wiki/Single-page_application
https://devblogs.microsoft.com/dotnet/announcing-net-5-0/
https://devblogs.microsoft.com/dotnet/announcing-net-5-0/


dedi§iniz bir ³ey var m�? Tüm bu sorular� -dilerseniz- a³a§�daki yorumlar
bölümünde cevaplayabilirsiniz.

.NET kod örnekleri için buraya t�klayabilirsiniz.
�leri Okuma Önerileri

� Performance Improvements in .NET 5 | .NET Blog

� ARM64 Performance in .NET 5 | .NET Blog

� gRPC performance improvements in .NET 5 | ASP.NET Blog

� Introducing C# Source Generators | .NET Blog

7 Lisans

.NET 5.0 sürümü yay�nland� 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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