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�3Sunum Hakkında 
Neler konuşacağız?

• Biyografi 

• Go Hakkında Genel Bilgi 

• Go ve PHP Farkları 

• Neden PHP’den Go’ya Geçtim? 

• Kapanış



�4

Programlama Dilleri 
Aktif olarak Go ile geliştirme yapmakla 
birlikte uzun yıllar PHP backend 
developer olarak proje geliştirdim.

İletişim Bilgisi 
Eposta : erhan.yakut@icsdefense.net 
Twitter: @yakuter 
Web    : https://www.yakuter.com

İş / Görev 
Ankara’da bulunan ve  EKS güvenliği 

konusunda ürün geliştiren ICS Defense 
firmasında yazılım takım lideriyim.

Tecrübe/Bilgi 
Yaklaşık 10+ yıldır yazılım geliştirme ile 
ilgilenmekte olup, şu anda network ve 
paket analizi ile anomali tespiti üzerine 

çalışmaktayım.

Erhan YAKUT (yakuter)

Biyografi 
Ben Kimim?



�5Go Hakkında Genel Bilgi 

• Go’nun 28 Mart 2012’de versiyon 1.0’ı yayınlanmıştır ancak bundan önce 2009 yılında 

production ortamında kullanılmaya başlanmıştır. 

• Ken Thompson, Rob Pike ve Robert Griesiemer tarafından Google çatısı altında geliştirilmiştir. 

• Bu kişiler Unix işletim sistemi, C programlama dili ve UTF 8’i tasarlayan kişilerdir. 

• Tamamen açık kaynaktır.  https://github.com/golang 

• Linux, Mac OS X, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD ve Windows …

https://github.com/golang


�6Statik ve Dinamik Tip 

• PHP’de değişkenler dinamik olarak tanımlanır.

ÇIKTI: 

string 
integer  
boolean 
double

PHP
• Go’da değişkenler statik olarak tanımlanır.

Go



�7Kalıtım, Nesne Tabanlılık ve Public/Private Konusu 

PHP nesne tabanlı bir dil olup Class’lar ile kalıtım vardır.PHP
Go’da nesne tabanlı değil, fonksiyonel programlama kültürü vardır. 
Class ve kalıtımdan ziyade ve  Struct, Interface vardır.Go



�8Barındırma (Hosting) Konusu 

• PHP paylaşımlı, bulut veya fiziksel gibi tüm sunucularda rahatlıkla 

barındırılabilir. 

• Büyük çaplı bir proje olmadığı sürece sunucu kontrolü ihtiyacı 

yoktur.

PHP
• Go’da sunucu kontrolü şarttır.  

• Bu nedenle basit bir web arayüzü (cpanel, plesk vs.) barındırma için 

yeterli değildir. 

• Sunucunun bulut veya fiziksel sunucu ihtiyacı vardır.

Go



�9Program Yapısı ve Derlenme 

• PHP’de yazılan kod anlık olarak derlenir ve sonucu tarayıcıya yine 

anlık olarak iletilir. 

• Kod olarak sadece herhangi bir PHP dosyasında sadece PHP 

kodu olabileceği gibi HTML ve JS de bulunabilir. 

• Uygulamalar birden fazla dosyanın bir araya gelmesi ile ortaya 

çıkar.

PHP
• Go’da uygulama en baştan derlenir ve derleme sonucunda tek bir 

binary dosya ortaya çıkar. 

• Dosyanın sonradan değiştirilmesi mümkün değildir, baştan derlenmesi 

gerekir.

Go



�10Paket Yönetimi, Kod Yapısı, Framework 

• PHP’nin bünyesinde hazır bir paket yöneticisi yoktur, Composer 
kullanılır. 

• Kodlar paternlere uygun olarak yazılabildiği gibi, onlarca HTML 

dosyasının içine serpiştirilebilir. 

• Büyük projeler için MVC mantığı ile çalışan Framework’ler 

(Laravel, Symfony, Wordpress) tercih edilir veya ek paketlerle 

sıfırdan Framework yazılır. 

• Routing, template gibi önemli özellikler ancak ek paketlerle 

kazandırılır.

PHP
• Go’nun kendi paket yöneticisi vardır ve kullanılmak istenen paketler “go 

get …” komutu ile kolaylıkla kurulabilir. 

• Düzensiz kod yazmaya müsade etmez. Özellikle fmt paketi kodun 

otomatik olarak uygun şeklde dönüştürülmesini sağlar. 

• Boşluk (Space) yerine Tab kullanılır. 

• Kendi routing özelliği (net/http) ve template sistemi vardır.

Go



�11Üretilme Amacı 

• Her dilin bir üretilme amacı vardır. 

• PHP web uygulamaları geliştirmek için üretilmiş bir dildir.

PHP
• Sistem dili ve web development aracı…  
https://www.ilkbyte.com

Go



�12Neden PHP’den Go’ya Geçtim? 

GENEL CEVAP 

Projelermizin sistem tarafında çok fazla işlem gerektirmesi, 

Aynı anda hem sistem, hem de web uygulaması olan bir ürün geliştirmemiz.
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Falcon Heavy hakkında: 

Falcon Heavy (FH 9), SpaceX tarafından tasarlanmış ve üretilmiş bir ağır yük 
fırlatma aracıdır. 
Gelecekte Mars’ta koloni oluşturabilmek için geliştirilmiştir. 
Gelişmiş yön bulma (telemetri) sistemi sayesinde Ana roketten ayrılan fırlatma 
roketleri yeniden dik bir şekilde iniş yapabilecektir. 
Falcon Heavy’de en çok kullanılan programlama dilleri C++, Python ve Go’dur. 

Neden PHP’den Go’ya Geçtim? 
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�16Neden PHP’den Go’ya Geçtim? 

Çünkü ben ROKET yapmak istiyorum!
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Teşekkürler


