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< Önceki Gündem | 4-10 Kas�m 2019 | Sonraki Gündem >
TeknoSeyir'de Oku

1 GitLab, önemli pozisyonlar için ülke k�s�tlama-
s�na gitmeyi tart�³�yor

Asl�nda tart�³ma yeni de§il ilgili issue sayfas�nda da görülebilece§i üzere
yakla³�k 3 hafta önce ba³lam�³ fakat yeni gündeme geliyor. Tart�³man�n ba³-
lama nedeni ise kurumsal mü³terinin veri güvenliklerine ili³kin iletti§i kay-
g�lar. Bu do§rultuda GitLab da, Rusya ve Çin gibi ülkelerden ³u iki pozis-
yon için insan kabul etmeyecek: Site Güvenilirlik Mühendisi (Site Reliability
Engineer) ve Destek Mühendisi (Support Engineer). Ayr�ca bu engelleme,
güvenlik tak�m�n� da etkiliyor. Bu iki pozisyondaki ki³iler mü³terilerin tüm
verilerine eri³ebiliyormu³. Bu nedenle, ilgili ülkelerdeki ki³ilerin bu rollerde
olmas� istenmiyor.

Çal�³anlar�n ya³ad�§� ülkelere göre izin sisteminin olu³turulmas� da ilgili
ki³iler için bir "ikinci s�n�f vatanda³" alg�s� olu³turup, kendilerini rahats�z
hissetmelerine yol açaca§� için istenmiyor. �imdilik en "insani" çözümün bu
oldu§unu söyleyen GitLab yetkilisi, ³u anda bu engelleme kabul edilirse bu
yolla hiçbir çal�³an�n etkilenmeyece§ini de belirtiyor.

Bu ülkelerden ilgili pozisyonlarda insan kayna§�n� al�nmamas�n�n yan�
s�ra e§er bu konu kabul edilirse mevcut çal�³anlar da bu listedeki ülkelere ta-
³�namayacaklar. E§er ta³�nmak isterlerse i³ten ayr�lmak zorunda kalacaklar.

3

https://teknoseyir.com/blog/yazilim-gundemi-17-4-10-kasim-2019
https://www.zdnet.com/article/gitlab-considers-ban-on-new-hires-in-china-and-russia-due-to-espionage-fears/
https://www.zdnet.com/article/gitlab-considers-ban-on-new-hires-in-china-and-russia-due-to-espionage-fears/
https://gitlab.com/gitlab-com/www-gitlab-com/issues/5555


Di§er aç�dan bakacak olursak ismi geçen ülkelerin casusluk faaliyetleri de
sürekli gündemde oldu§u için (hatta bu tart�³ma da yine Çin'in siber ajan-
lar�yla ilgili bir raporun yay�nlanmas�ndan sonra ba³lad�) kurumsal mü³teri-
lerin kayg�lar� da çok haks�z say�lmaz. Üstelik bu engelleme yava³ yava³ bir
sektör prati§i haline de gelmeye ba³lam�³. Maalesef kurunun yan�nda ya³ da
yan�yor.

Bu hafta boyunca HackerNews ve Reddit gibi bir çok platformda tart�-
³�lan bu konu elbette ilgili issue sayfas�nda da tart�³�lmaya devam etti. Bu
tart�³malar s�ras�nda Candice Ciresi isimli GitLab'�n Global Risk ve Uyum
Direktörü de ayn� issue içerisinde istifa etti§ini payla³t� fakat sonra bu yaz�
GitLab taraf�ndan kurallara uymad�§� gerekçesiyle kald�r�ld�. Yani bir nevi
sansür uyguland�. GitLab böyle bir davran�³ sergilemeseydi, "mü³terileri-
nin kayg�lar�n� gidermeye çal�³�yor" gözüyle bakmaya devam edecektim fakat
böylesi sansürcü bir yakla³�m� GitLab'a yak�³t�ramad�m.

�ekil 1: Candice Ciresi'nin ilk gönderdi§i mesaj (bir takipçiye giden mail)

�ekil 2: GitLab'�n müdahalesi

Daha önceki yaz�l�m gündemi yaz�lar�ndan birinde de dedi§im gibi, ar-
t�k internete ba§land�§�n konumun bir önemi olmad�§� dönemler eskide kald�
(belki de öyle bir dönem hiç olmad�, ambargo uygulanan bir ülkede olmad�-
§�m�z için biz fark edemedik), günümüzde maalesef hangi ülkeden internete
ç�kt�§�n önemli konulardan biri haline geldi.

Siz bu konuda ne dü³ünüyorsunuz? Böyle bir engelleme o ülkelerde ya³a-
yan ya da vatanda³� olan ki³ilere haks�zl�k m�, yoksa günümüz siber güvenlik
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ça§�nda bir mecburiyet mi? Yorumlar k�sm�nda konu³al�m.

2 GitHub Sponsors özelli§i 30 ülkede betadan ç�kt�

Yakla³�k 6 ay önce GitHub, Sponsors özelli§ini beta olarak duyurmu³tu.
Bugün ise yeni bir blog yaz�s� ile bu özelli§in 30 ülke için beta'dan ç�kt�§�n�
duyurdular. Ülkelerin listesine bu adresten bakabilirsiniz fakat sizi yormadan
ben söyleyeyim, Türkiye bu ülkeler aras�nda de§il.

GitHub'�n yeni Sponsors özelli§i için asl�nda bir nevi dahili Patreon sis-
temi diyebiliriz. Ayn� Patreon'da oldu§u gibi kullan�c�lar destek olmak is-
tedikleri projelere abonelik yöntemi ile 'sponsor' oluyorlar. Proje sahipleri
isterlerse farkl� abonelik seviyeleri (ayda 1 dolar, ayda 5 dolar vb.) de olu³-
turabiliyor.

E§er betadan ç�kan 30 ülkenin birinde de§ilseniz, sizin ülkenize geldi§inde
haberdar olmak bekleme listesine kay�t olup, Beta program� için ba³vuru
yapabilirsiniz. GitHub, "resmi olarak varl�k gösterdi§imiz di§er ülkelerde de
bu özelli§i açmak için çal�³�yor" diyor fakat Türkiye'de resmi olarak varlar
m�, bilgim yok ama umar�m ülkemiz için de aktif olur.

Beta program�ndaki baz� proje sahipleri de ³öyle bir kutlama videosu
çekmi³ler.

Güzel bir özellik, umar�m aç�k kaynak ve özgür yaz�l�m toplulu§unun
geli³mesine vesile olur.

3 GitHub y�ll�k Octoverse raporunu yay�nland�

GitHub, her y�l oldu§u gibi bu y�l da GitHub'da 1 y�l boyunca olan bitenleri
rapor haline getirdi ve yay�nland�. Bu hafta bir blog yaz�s� yazarak yeni
Octoverse raporlar�n� duyurdular. �imdi isterseniz rapordan birkaç ba³l�§�
birlikte inceleyelim:

3.1 Topluluk

2019 y�l� boyunca:

� GitHub'a toplam 10 milyon yeni kullan�c� kat�lm�³ ve toplam da 40
milyon üzeri kullan�c� say�s�na ç�k�lm�³.

� 44 milyon yeni depo yarat�ld� ya da "fork" edildi ve 2018'e göre %44
daha fazla geli³tirici ilk deposunu yaratt�
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� 87 milyon pull request kabul edilmi³ ve 2018'e göre %28 daha fazla
geli³tirici ilk pull request'ini olu³turmu³.

� 20 milyon issue kapat�lm�³.

� 2.9 milyon organizasyon sayfas� olu³turulmu³.

3.2 Ülkeler

�ekil 3: En çok aç�k kaynak kullanan (fork ve clone say�s�na göre) ülkeler

�ekil 4: (SOL): Aç�k kaynak proje say�s�n�n art�³ oran�na göre s�ralama
(SA�): Aç�k kaynak katk� yapan say�s�n�n art�³ oran�na göre s�ralama

Aç�kcas� bu s�ralama beni ³a³�rtt� çünkü önceki yaz�l�m gündemi yaz�-
lar�ndan hat�rlayaca§�n�z üzere GitHub, Amerika'n�n yapt�r�mlar�n� uygula-
maya ba³lam�³ ve �ran'l� geli³tiricilerin hesaplar�na baz� k�s�tlamalar getir-
mi³ti (bkz: Yaz�l�m Gündemi - 3). Buna ra§men �ran'�n bu listede ikinci
s�rada yer almas� ³a³�rt� beni. Gerçi bu olay Temmuz ay�nda gerçekle³ti ama
demek ki bu olaydan önce yarat�lan aç�k kaynak depolar bile %44 oran�n�
sa§lam�³.
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Sa§daki s�ralama da beni bir o kadar ³a³�rtt�. Ne yalan söyleyeyim listede
Türkiye'yi görmeyi beklemiyordum. Di§er ülkelere göre alt s�ralarda olsak
da, aç�k kayna§a katk� yapanlar say�s�ndaki art�³ sevinmeme yetiyor. Umar�m
ilerleyen y�llarda daha da artar.

3.3 Programlama Dilleri

�ekil 5: Popüler ilk 10 programlama dili s�ralamas�

Gelelim popüler ilk 10 programlama dilleri s�ralamas�na. JavaScript 2014'den
beri gelen liderli§ini koruyor fakat Java, "�kinci en popüler programlama
dili" unvan�n� Python'a kapt�r�yor. PHP ise dördüncülük unvan�n� kimseye
b�rakm�yor. Listenin devam�nda ise C# ve C++ aras�ndaki çeki³meli müca-
deleyi görmekteyiz. Ard�ndan geçti§imiz senelerde ilk 10'a girmeyi ba³aran
TypeScript'in yerini korudu§unu görürken; Shell ve C aras�nda bir de§i³ to-
ku³ gerçekle³ti§ini gözüküyor ve son olarak zaman içerisinde popülaritesinin
dü³ü³üyle beni ³a³�rtan Ruby dilini onuncu s�rada görmekteyiz.

Burada ³u uyar�s� yapmadan geçemeyece§im: Bu listelerin projenize uy-
gun dili seçme a³amas�nda sizi etkilemesine izin vermeyin. Sonuçta program-
lama dilleri birer araç ve biz de yapaca§�m�z i³e en uygun arac� seçip onu
kullan�yoruz. S�rf popüler diye bir programlama dilini seçmek ileride teknik
anlamda sizi zora sokabilir.
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4 Microsoft, Visual Studio Online hizmetini duyurdu

Yakla³�k birkaç senedir uzaktan kod yazmaya olanak sa§layan hizmet ve
araçlar�n say�s�ndaki yükseli³ gözüme çarp�yordu ki Microsoft da bu alanda
bir ³eyler görmü³ olacak ki Visual Studio Code yaz�l�m�n�, Visual Studio
Online olarak uzaktan taray�c� üzerinden çal�³acak hale getirmi³ ve Azure
ekosistemine yeni bir parça daha eklemi³.

Denemek için online.visualstudio.com adresinden bir geli³tirme ortam�
olu³turmaya çal�³t�m fakat aktif bir Azure aboneli§i istiyor. 1 ayl�k bedava
Azure akti�e³tirmeye çal�³t�m fakat o da kredi kart� bilgileri isteyince vazgeç-
tim. Asl�nda bu y�l içerisinde yay�nlanm�³ ve sonradan coder.com isminde bir
giri³ime dönü³mü³, ³u aç�k kaynak çözüm de san�r�m �kir vermesi aç�s�ndan
denenebilir: https://github.com/cdr/code-server. Sonuçta Microsoft'un
kendisi de yine VS Code yaz�l�m�n�n alt yap�s�n� kullanarak bu hizmeti olu³-
turdu. Yaln�z ³öyle bir ³ey var, ben Firefox ile açmaya çal�³t�§�mda çok k�sa
bir "taray�c�n�z ³imdilik desteklenmiyor" deyip hemen ana sayfaya yönlen-
dirdi. Chrome ile deneyince aç�ld�. �lginç. . .

Yaln�z bu yeni hizmetin ismi konusunda biraz kafam kar�³�k. Microsoft'un
zaten Visual Studio Online isminde bir GitHub ve GitLab benzeri kod ba-
r�nd�rma hizmeti sundu§u bir servisi vard�. [kullan�c�_ad�n].visualstudio.com
³eklinde bir alan adresi veriyordu ve orada ayn� GitHub gibi kodlar�n�z� bar�n-
d�r�p, issue aç�p, proje yönetebiliyordunuz. Hatta ben 2013 y�l�nda birtak�m
projelerim için kullan�yordum fakat görünen o ki Microsoft, bu isimi daha
çok uygun olan bir projeye aktarm�³. Benim kulland�§�m hizmetin ismi de
Azure DevOps olmu³ san�r�m. Gerçi emin de de§ilim uzun zamand�r Mic-
rosoft teknolojilerinden uzak oldu§um için bu isim de§i³ikli§inden haberim
olmam�³ da olabilir.

Bu konu hakk�nda siz ne dü³ünüyorsunuz? Bu ³ekilde geli³tirme orta-
m�n�z� buluta ta³�mak ister misiniz, yoksa "yok arkada³ ben kendi bilgisa-
yar�mda tutar�m her ³eyimi" diyenlerden misiniz? Ben ³ahsen ikincisiyim.
Belki biraz geri kafal�l�k da say�labilir bilmiyorum ama taray�c� üzerinden
kod yazmak bana biraz garip geliyor. Ayr�ca Levent Abi'nin söylemini tekrar
hat�rlatmakta fayda var: "Bulut dedi§in ba³kas�n�n bilgisayar�d�r. Bir gün
gelir de, 'sana hizmet vermiyorum' derse kal�rs�n öyle ortada" (bkz: Yaz�l�m
Gündemi - 3). Bu do§rultuda endi³elerimin de hakl� oldu§unu dü³ünüyorum.
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5 Git 2.24 sürümü duyuruldu

Art�k versiyon kontrol sistemlerinin lideri haline gelen Git, bu hafta içerisinde
2.24 numaral� sürümünü duyurdu. Birkaç de§i³ikli§i birlikte inceleyelim:

5.1 Yeni özellik makrolar�

Git çok uzun zamand�r hem global hem de sadece depo baz�nda ayarlar
yapmam�za izin veren git config ile kulland�§�m�z ayar alt sistemine sahip.
Hem kendinizi tan�tmak için hem de baz� özellikleri aç�p kapatabilmek ya da
özelle³tirmeler yapabilmek için .gitconfig isimli dosyas� komut yard�m�yla
ya da elle düzenlememiz gerekiyor. Fakat bazen yeni gelen baz� özellikleri
ke³fetmek ve ayar yapmak bazen fazla zaman al�c� olabiliyor. Bu yüzden
art�k Git geli³tiricileri baz� yeni özellikler için makro sistemi geli³tirler ve
³öyle bir komut ile özellikleri aç�p kapatabilece§iz:

$ git config feature.manyFiles true

Bu komutu çal�³t�rd�§�n�zda Git sizin için o özellikle ilgili ayarlar� düzenliyor.
Bu makrolar Git geli³tiricileri taraf�ndan önceden belirlenmi³ olarak geliyor.

5.2 Tarihçeyi yeniden yazmak için alternatif araçlar

Projelerde çal�³�rken, her ne kadar yap�lmas� tavsiye edilmese de bazen be-
lirli nedenler ötürü Git tarihçesini yeniden yazmam�z gerekebiliyor. Mesela
bir dosyay� tüm commit'lerden silmek gibi. �imdiye kadar bunun için git

filter-branch arac� kullan�yorduk, fakat bu arac�n kullan�m� biraz kar�-
³�k olabiliyordu. Bu nedenle Git geli³tiricileri yeni bir araç geli³tirdiler: git
filter-repo. Bu araç ile:

� git filter-repo --analyze komutu ile art�k depomuz hakk�ndaki
baz� ölçümlerle ilgili bilgiler alabilece§iz. Mesela kaç tane obje oldu§u,
en büyük dosyalar�n ya da klasörlerin hangileri oldu§u gibi. Bunun gibi
bilgiler veren ba³ka bir araça göz atmak isterseniz: git-sizer

� --path-{glob-regex} ile art�k tarihçeyi sadece belirli bir dizin için
de§i³tirken glob ve regex kullanabilece§iz.

� Di§erine göre daha geni³letilebilir bir araç oldu§u için art�k kendimiz
baz� alt komutlar ekleyebilece§iz. Demo için ³u adresdeki depoya göz
atabilirsiniz: newren/git-�lter-repo

Di§er özellikler ve yenilikler için GitHub'�n yay�nlad�§� bu blog yaz�s� çok
faydal� olabilir. Ben de bundan faydaland�m.
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6 Google, Android 11'de AsyncTask API'sini kal-
d�rmaya haz�rlan�r

Asenktron i³ler, programlaman�n hemen her alan�nda i³imize çok yarayan ve
gerekli olan yap�lar. Çünkü bir web sunucusundan veri çekerken kullan�c�la-
r�n ekranlar�n� dondurmak istemeyiz. Android taraf�nda da bu tarz asenkron
i³ler için Google taraf�ndan sisteme eklenmi³ bir API var. Android geli³tir-
mede pek deneyimim olmasa da xda-developers sitesindeki yaz�dan anlad�§�m
kadar�yla bu API biraz sorunluymu³. �öyle ki baz� durumlarda asenkron i³
tamamland�§�nda uygulaman�n ilgili görsel taraf� art�k var olmayabilir (kul-
lan�c� ba³ka bir ekrana geçmi³tir vs.) fakat AsyncTask API'si bunu kontrol
etmedi§i için uygulaman�n çökmesine yol açabiliyor. Elbette siz manuel ola-
rak baz� kontroller ekleyebilirsiniz ama bu sefer de kod tekrar� gibi ³eyler
olu³abiliyor. Bu gibi nedenlerden dolay� Google da, san�r�m fazla da kullan�l-
mayan bir API oldu§u için, bunu deprecate etmeye karar verdi. Bu ifadeyi
Türkçe'ye tam nas�l çeviririz bilemiyorum ama biraz açmak gerekirse: API
tam olarak kald�r�lmayacak ama art�k desteklenmeyecek ve kullan�lmas� da
tavsiye edilmeyecek. Zaten xda-developers sitesindeki yaz�dan anlad�§�m ka-
dar�yla pek tercih edilen de bir API de§ilmi³. Android geli³tirici arkada³lar
da do§rulayabilirler san�r�m. Ço§u geli³tirici onun yerine daha esnek RxJava
ya da Kotlin taraf�nda Coroutines kütüphanelerini kullan�yor.

Android geli³tiricisi arkada³lar için pek büyük bir kay�p say�lmasa da kul-
lanan arkada³lar varsa art�k yeni kütüphanelere geçmelerini tavsiye ederim.

7 Gradle 6.0.0 yay�nland�

Yaz�l�m geli³tirme süreçlerinin evrildi§i hal itibariyle art�k 3. parti kütüpha-
neler olmadan çözümler geli³tirmek pek mümkün gözükmüyor. Haliyle biz
de bu 3. parti kütüphaneleri ve derleme i³lemlerini yönetmek için araçlara
ihtiyaç duyduk. �³te Gradle da bu araçlardan birisi. Her ne kadar C++ ve Ja-
vaScript gibi dillerde deste§i olsa da daha çok Java ekosisteminde ve Android
uygulama geli³tirme alanlar�nda daha çok tercih edilen bir araç. Bu hafta iti-
bariyle de 6.0.0 sürümünü duyurdu. Bu sürümde duyurulan bir de§i³ikli§i
birlikte inceleyelim:

7.1 Java ve Groovy için daha h�zl� derleme

Direkt bir örnekle aç�klamak gerekirse:

10

https://www.xda-developers.com/asynctask-deprecate-android-11/
https://www.xda-developers.com/asynctask-deprecate-android-11/
https://android-review.googlesource.com/c/platform/frameworks/base/+/1156409
https://github.com/ReactiveX/RxJava
https://kotlinlang.org/docs/reference/coroutines-overview.html
https://docs.gradle.org/6.0/release-notes.html
https://gradle.org/


Java
1 class A {}

2

3 class B {

4 static void foo() {

5 A a1 = new A();

6 }

7 }

8

9 class C {

10 void bar() {

11 B.foo();

12 }

13 }

Buradaki her s�n�f� ayr� bir dosya olarak dü³ünün. Gradle'�n önceki sürüm-
lerinde A s�n�f�nda bir de§i³iklik oldu§unda tüm di§er dosyalar da yeniden
derleniyordu fakat art�k sadece A ve B s�n��ar� derlenecek. Çünkü A s�n�f�n
de§i³mesi C s�n�f�n� do§rudan ilgilenmiyor. O sadece B s�n�f�ndaki bir fonk-
siyonu ça§�r�yor. Böylece derlenecek dosya say�s�ndaki azaltma da derleme
h�zlar�n� olumlu olarak etkiliyor.

Di§er özellik ve de§i³iklikler için konu ba³l�§�na ekledi§im ba§lant�ya t�k-
layabilirsiniz.

8 Visual Studio Code Ekim 2019 sürümü duyuruldu
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https://code.visualstudio.com/updates/v1_40


9 Anket: Türkiye Aç�k Kaynak Platformu Talep
Analizi Anketi

Türkiye Aç�k Kaynak platformu çal�³malar� devam ediyor. Konu ba³l�§�na
ekledi§im ankete kat�larak �kir ve önerilerinizi payla³abilirsiniz. Türkiye Aç�k
Kaynak Platformu hakk�nda ümitliyim, umar�m yak�n zamanda bir ³eyler
ortaya ç�kar.

10 Yakla³an Etkinlikler

Etkinlik �smi Yeri Tarihi
2020 ve Sonras� için Yaz�l�m Test Trendleri Ankara 14 Kas�m 14:00
Flutter ile �lk Mobil Uygulaman�z� Yaz�n �stanbul 15 Kas�m 19:00
Cyber Security Summit �stanbul 16 Kas�m 09:00
TensorFlow World Extended Ankara Ankara 16 Kas�m 13:00

11 Di§er Haberler

� Baz� çal�³anlar, Google'�n petrol ³irketleri ile yapt�§� i³ anla³malar�n�
protesto etti.

� Electron bazl� uygulamalar Mac uygulama ma§azas�ndan at�lma teh-
didi ile kar³� kar³�ya. Blog yaz�s�, HackerNews, Reddit.

� JetBrains, IntellijIdea için geli³tirdi§i yeni yaz�m denetimi arac�n� ta-
n�tt�: Grazie.

� Kendi sunucusunda GitHub çal�³t�ranlar için GitHub Actions beta ola-
rak duyuruldu.

� OpenAI organizasyonunun metin olu³turma yapay zekas� GPT-2 ya-
y�nland�. Alternatif

� Google, Cardboard yaz�l�m�n� aç�k kaynak yapt�. GitHub Deposu

� Postman'den yeni görselle³tirme arac�n� duyurdu: API Visualizer.

� Microsoft SRC tak�m�, Windows içerisinde Rust kullan�m alanlar� ile
ilgili bir blog yaz�s� payla³t�.

� WinUI 3.0 Alpha duyuruldu.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDKFrhI4SeTuRtokSNYrdSrNKdM8zmHkPyNfMxIG3PgXnQNg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDKFrhI4SeTuRtokSNYrdSrNKdM8zmHkPyNfMxIG3PgXnQNg/viewform
https://www.eventbrite.com/e/2020-ve-sonras-icin-yazlm-test-trendleri-tickets-78599383873
https://kommunity.com/devnot-yazilimci-bulusmalari/events/flutter-ile-ilk-mobil-uygulamanizi-yazin
https://www.eventbrite.com/e/cyber-security-summit-tickets-73829151981
https://kommunity.com/tensorflow-turkey/events/tensorflow-world-extended-ankara
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-04/now-googlers-are-protesting-company-s-cloud-deals-with-big-oil
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-04/now-googlers-are-protesting-company-s-cloud-deals-with-big-oil
https://www.theregister.co.uk/2019/11/05/apple_app_store_electron
https://www.theregister.co.uk/2019/11/05/apple_app_store_electron
https://onezero.medium.com/apple-is-trying-to-kill-web-technology-a274237c174d
https://news.ycombinator.com/item?id=21486430
https://www.reddit.com/r/programming/comments/dtuv4v/apple_is_trying_to_kill_web_technology
https://blog.jetbrains.com/idea/2019/11/meet-grazie-the-ultimate-spelling-grammar-and-style-checker-for-intellij-idea/
https://blog.jetbrains.com/idea/2019/11/meet-grazie-the-ultimate-spelling-grammar-and-style-checker-for-intellij-idea/
https://plugins.jetbrains.com/plugin/12175-grazie/
https://github.blog/2019-11-05-self-hosted-runners-for-github-actions-is-now-in-beta/
https://github.blog/2019-11-05-self-hosted-runners-for-github-actions-is-now-in-beta/
https://openai.com/blog/gpt-2-1-5b-release/
https://openai.com/blog/gpt-2-1-5b-release/
https://www.theverge.com/2019/11/7/20953040/openai-text-generation-ai-gpt-2-full-model-release-1-5b-parameters
https://www.theverge.com/2019/11/6/20952495/google-cardboard-open-source-phone-based-vr-daydream
https://github.com/googlevr/cardboard
https://blog.getpostman.com/2019/11/04/visualizing-apis-of-the-world/
https://www.getpostman.com/api-visualizer
https://msrc-blog.microsoft.com/2019/11/07/using-rust-in-windows/
https://github.com/microsoft/microsoft-ui-xaml/issues/1531


� PHP toplulu§u, Union Types özelli§i önerisini kabul etti. Öneri detay-
lar� sayfas�

� Go programlama dili 10 ya³�nda.

� TypeScript 3.7 �nal sürümü yay�nland�.

� Rust programlama dilinin 1.39.0 sürümü duyuruldu. özellikleri hak-
k�nda özel blog yaz�s� yay�nland�.

� D programlama dilinin 2.089.0 sürümü yay�nland�.

� Dart programlama dilinin 2.6 sürümü yay�nland�.

� Facebook, s�k�³t�rma algoritmas� zstandard'�n 1.4.4 sürümünü duyurdu.

� KDAB, yeni bir Qt komponenti duyurdu: KDDockWidgets.

� Aç�k kaynak 3 boyutlu gra�k motoru Ogre, 1.13.3 sürümünü yay�nlad�.

� GraphQL Zeus, 2.0.0 sürümü ç�kt�

12 Lisans
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https://github.com/php/php-rfcs/pull/1#issuecomment-551454495
https://wiki.php.net/rfc/union_types_v2
https://wiki.php.net/rfc/union_types_v2
https://blog.golang.org/10years
https://devblogs.microsoft.com/typescript/announcing-typescript-3-7/
https://blog.rust-lang.org/2019/11/07/Rust-1.39.0.html
https://blog.rust-lang.org/2019/11/07/Async-await-stable.html
https://dlang.org/blog/2019/11/06/dmd-2-089-0-released/
https://medium.com/dartlang/dart2native-a76c815e6baf
https://github.com/facebook/zstd/releases/tag/v1.4.4
https://www.kdab.com/kddockwidgets/
https://github.com/KDAB/KDDockWidgets
https://www.ogre3d.org/2019/11/05/ogre-1-12-3-released
https://github.com/graphql-editor/graphql-zeus/releases/tag/2.0.0
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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