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TeknoSeyir'de Oku

1 1 Milyon Yaz�l�mc� Projesi duyuruldu

Geçti§imiz haftan�n yaz�l�m gündemi yaz�s�nda (bkz: Yaz�l�m Gündemi -
2020/15) Sanayi ve Teknoloji Bakan� Mustafa Varank'�n Aç�k Seminer et-
kinli§inin ilk gününde yapt�§� baz� aç�klamalara yer vermi³tim. Bu hafta da
s�ras�yla Cumhurba³kan� ve Hazine ve Maliye Bakan� da alan�m�zla ilgili bir
proje duyurdular ve baz� söylemlerle bulundular. Proje ilk "3 y�lda 1 milyon
yaz�l�mc�" gibi sloganlarla duyuruldu fakat sonras�nda "1 Milyon �stihdam
Projesi" olarak güncellendi.

Proje kapsam�nda 'yaz�l�mc�' olmak isteyen adaylar bu adres üzerinden
kay�t yapt�rd�ktan sonra BTKAkademi'nin web sitesinin "E§itim Katalo§u"
sayfas�nda yer alan e§itimleri, uzaktan e§itim yoluyla takip edebilecekler. Bi-
tirdikleri her e§itim, "1 Milyon �stihdam Projesi" kapsam�nda olu³turulacak
öz geçmi³lerine (CV) yetenek olarak otomatik ³ekilde eklenecek. Firmalar ve
kurumlar ise bu öz geçmi³ havuzundaki ki³ilerden seçip i³e al�m yapabilecek-
ler.

Konu hakk�nda yorumlar�m� TeknoSeyir Sosyal'de birkaç gönderi belirt-
sem de ele³tirilerimin politik bir yan� da oldu§u için pek fazla detay verme-
dim. Bu yaz�da da politikadan uzak durmaya çal�³arak neden bu projenin
kar³�s�nda oldu§umu aç�klamaya çal�³aca§�m.

Aç�kcas� ben, bu projenin amac� e§itim sistemimizdeki ve sektördeki so-
runlar� hal�n�n alt�na süpürüp, insanlar�n odaklar�n� farkl� ve alakas�z bir
noktaya çekmek oldu§unu dü³ünüyorum. Çünkü sektörümüzdeki ve e§itim
sistemimizdeki as�l sorun nicelik, yani yaz�l�mc� say�s� de§il; niteliktir! Sorun
yaz�l�mc� say�s� olmad�§� için de bilmem kaç y�lda bilmem kaç tane yaz�l�mc�
yeti³tirerek bu sorunu çözemezsiniz, aksine yeni sorunlar ortaya ç�kard�§�n�z
gibi mesle§imizin itibar�n� da zedelemi³ olursunuz.

As�l konu³mam�z gereken meslek alan�m�zdaki üniversite bölümlerinin
kalitesidir. Bu bölümlerden her y�l binlerce ö§renci mezun olmas�na ra§men
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neden sektördeki kali�ye mühendis/yaz�l�mc� ihtiyac� kar³�lanam�yor? Sorul-
mas� ve üzerine kafa yorulup, projeler yap�lmas� gereken konu budur. Her ne
kadar art�k ülkedeki bu tarz ³eylere ³a³�rm�yor olsam da kendi alan�mla ilgili
bu tarz ³eyler görünce sinirlenmeden edemiyorum.

Yaz�n�n tamam�n� bu konuya ay�rmak istemiyorum o yüzden sizleri Bil-
gisayar Mühendisleri Odas�'n�n bugün yay�nlad�§� bildiriyi okumaya davet
ediyorum. Bildiride yaz�lan her ³eye ben de sonuna kadar kat�l�yorum ve
destekliyorum.

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

2 Tek sat�rl�k kütüphane tüm JavaScript ekosiste-
mini k�rd�

JavaScript
1 function isPromise(obj) {

2 return !!obj &&

3 (typeof obj === 'object' || typeof obj === 'function') &&

4 typeof obj.then === 'function';

5 }
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Yukar�daki tek sat�rl�k fonksiyon asl�nda is-promise isimli bir JavaScript
kütüphanesi. Yapt�§� tek i³lem ise verdi§iniz de§i³kenin "Promise" objesi
olup olmad�§�n� kontrol etmek ve geriye boolean de§er döndürmek. Yapt�§�
i³ bu kadar basit olmas�na ra§men kütüphane(!) olabilmi³, hatta yetmemi³
3.4 milyon farkl� projede kullan�lm�³, hatta ve hatta komple bir ekosistemi
birkaç saatli§ine k�rabilmi³. �³te size modern yaz�l�m geli³tirme süreçlerindeki
ba§�ml�l�k yönetiminin geldi§i halin özeti.

Bu kütüphaneye 25 Nisan günü yap�lan bir de§i³iklik ve 2.2.0 sürümüyle
birlikte ES Module deste§i gelmi³ti fakat san�r�m bu standard� iyi bir ³ekilde
projeye eklememi³ olacaklar ki sürümün yay�nlanmas�ndan sadece birkaç saat
sonra bu kütüphaneyi kullanan projelerin geli³tiricileri hatalar almaya ba³-
lad�lar. Kütüphanenin yeni sürümündeki hatan�n etki alan� oldukça büyük:
Facebook'un "Create React App" arac�ndan, Google'�n AngularJS frame-
work'üne, oradan Amazon'un AWS Serverless komut sat�r� arac�na kadar
birçok yerden sars�nt�lar hissedildi. Hali haz�rda çal�³an uygulamalarda anl�k
bir soruna yol açmad� fakat geli³tiriciler derleme s�ras�nda hata ald�klar� için
projelerin geli³tirilme süreci aksam�³ oldu.

Neyse ki sorunun çözülmesi fazla uzun sürmedi. Birkaç saat içerisinde
önceki de§i³iklikleri geri alan ve sorunu çözen 2.2.2 sürümü yay�nland�.

Asl�nda JavaScript ekosistemi için bu olay hiç de yeni bir ³ey de§il. Ta-
kip edenler mutlaka hat�rlayacakt�r. 2016 y�l�nda da left-pad isimli bir kü-
tüphanenin npm'den silinmesi üzerine ayn� ³eyler ya³anm�³t�. Üstelik ilgili
kütüphanenin geli³tiricisi Türkiye'den bir isimdi: Azer Koçulu. Konuyla ilgili
kendisinin konuk oldu§u ³öyle bir podcast yay�n� var. Mutlaka dinlemenizi
tavsiye ederim.

Görünü³e göre yaz�l�m camias� o olaydan dersini almam�³. Bu olay da her
ne kadar Reddit ve HackerNews gibi platformlarda uzun süre ilk s�ralarda
otursa da yine ders ç�kar�laca§�n� pek sanm�yorum. Modern yaz�l�m geli³-
tirme süreçlerinin geldi§i durumu pek be§enmiyorum. �u yukar�daki gibi tek
sat�rl�k bir kodu bile üçüncü parti kütüphane olarak eklemek bana soracak
olursan�z ü³engeçlikten ba³ka bir ³ey de§il.

Bu konu hakk�nda siz ne dü³ünüyorsunuz? Günümüz modern yaz�l�m
geli³tirme süreçlerinden memnun musunuz? Sizin kar³�la³t�§�n�z ya da tespit
etti§iniz sorunlar neler? Yorumlar bölümünde konu³al�m.
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3 Hollanda, kamu hizmetlerinin yaz�l�mlar�n�n aç�k
kaynak olmas�n� te³vik etmeye ba³layacak

Geçti§imiz hafta Hollanda �çi³leri ve Krall�k ili³kileri Devlet Sekreteri Ray-
mond Knops, kamu kurum ve kurulu³lar�nda aç�k kaynak kullan�m�yla ilgili
aç�k mektup yay�nlayarak (metnin �ngilizce çevirisi için bu reddit yorumuna
bakabilirsiniz) di§er ülkelere de ça§r�da bulundu.

Metinde kamu kurum ve kurulu³lar�n�n üretti§i yaz�l�mlar� neden aç�k
kaynak olarak payla³�lmas� gerekti§inden bahseden Knops, "E§er iyi bir ne-
deniniz yoksa kamu yaz�l�mlar�n� aç�k kaynak olarak payla³mal�s�n�z" dedi.
Tabii ki bunlara askeri sistemler vb. güvenli§in çok hassas oldu§u projeler
dahil de§il. Bu ba§lamda Hollanda'n�n da 2021'in ilk aylar�nda kamu yaz�-
l�mlar�n�n aç�k kaynak yap�lmas�n� önünde duran baz� yasal bariyerleri kald�-
racaklar�n� ve kamu kurumlar�n�n yaz�l�mlar�n�n daha ³e�af olmas� yönünde
düzenlemeler yapacaklar�n� belirttiler. Fakat bu yeni düzenlemeler ç�kt�§� ta-
rihten sonra geli³tirilmeye ba³lanan yaz�l�mlar� kapsayacak görünüyor. Yaln�z
³unu belirtmekte fayda var "art�k kamu kurum ve kurulu³lar� yaz�l�mlar�n�
aç�k kaynak yapmak zorunda" gibi bir durum yok, ³u an sadece kurumlara
yaz�l�mlar�n� aç�k kaynak yapabilmeleri için imkan ve te³vik sa§l�yorlar.

Bu haber farkl� bir kaynakta da kar³�ma ç�kt� fakat biraz kendi tara�ar�na
yormu³lar gibi geliyor bana. Özgür Yaz�l�m Vakf� Avrupa (FSFE) organizas-
yonun (bildi§imiz Özgür Yaz�l�m Vakf� ile çal�³malar� var fakat birbirlerine
ba§l� de§iller) web sitesinde de bu haber "Netherlands commits to Free Soft-
ware by default" ba³l�§�yla yay�nland�. Fakat ben Raymond Knops'un yay�n-
lad�§� aç�k mektupun �ngilizce çevirisini okudu§umda özgür yaz�l�mla ilgili bir
ibareye rastlamad�m. Knops, daha çok aç�k kayna§�n getirdi§i ekonomik ve
teknik faydalardan bahsetmi³. Teknik faydalardan kast etti§im ³unlar: toplu-
luk taraf�ndan desteklenme, ortak geli³tirme yapabilme, di§er geli³tiricilerin
katk� sa§layabilmesi, ³e�a��k. Burada özgür yaz�l�m taraf�na yorabilece§i-
miz bir ifade var, o da "³e�a��k". Yaz�da parantez içerisinde "aç�k kaynak"
("open source") ifadesini de kullanm�³lar fakat benim bu haberden anlad�-
§�m Hollanda da, büyük yaz�l�m �rmalar� gibi aç�k kayna§� kendi amaçlar�
için kullanmak istiyor. Ben de bir özgür yaz�l�m destekçisiyim ama bu habere
tarafs�z gözle inceledi§imde özgür yaz�l�m ad�na bir ifade göremedim. Yine
de ba³lang�ç için çok güzel bir geli³me, ileride özgür yaz�l�m� konu³man�n
önünü açabilecek bir geli³me bence.

Bu konu hakk�nda siz ne dü³ünüyorsunuz? Sizce kamu kaynaklar� kullan�-
larak olu³turulan yaz�l�mlar�n kaynak kodlar� yine kamuya aç�lmal� m�? Dev-
letlerin özgür yaz�l�m taraf�na geçmesi mümkün mü? Yorumlar bölümünde
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konu³al�m.
Ayr�ca yeri gelmi³ken Özgür Yaz�l�m Vakf� Avrupa taraf�ndan ba³lat�lm�³

"Halk�n Paras�. Halk�n Kodu!" ("Public Money? Public Code!") kampanya-
s�n�n da ³u videosunu izlemenizi öneririm.

4 GitHub'�n yeni bildirim sayfas� tasar�m� Beta'dan
ç�kt�

Popüler uzak git sunucular�ndan biri olan GitHub, bu hafta içerisinde uzun
bir süredir Beta program�nda olan bildirim sayfas�n�n yeniden tasarlanm�³
halini program kapsam�ndan ç�kararak, herkes taraf�ndan eri³ilebilir yapt�.
Bu yeni tasar�mda art�k bildirimler aras�nda arama yapabilir ve çe³itli �lt-
reler seçerek ekran�n�z� özelle³tirebilirsiniz.

�ekil 1: GitHub'�n yeni bildirim sayfas� tasar�m�

Yeni tasar�m� incelemek için siz de kendi GitHub hesab�n�z�n bildirimler
sayfas�na göz atabilirsiniz.
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5 GitLab 12.10 sürümü yay�nland�

GitHub'�n en büyük rakiplerinden biri olan GitLab, bu hafta içerisinde 12.10
numaral� sürümünü duyurdu. Bu sürümle ile birlikte gelen baz� özellikler üc-
retsiz kullan�c�lara da aç�kken, baz�lar� da sadece ücretli paketlerdeki lisansl�
kullan�c�lara aç�k. Gelin birkaç özelli§i birlikte inceleyelim.

5.1 CI/CD anahtarlar�n� HashiCorp Vault üzerinden getirme

Art�k HashiCorp �rmas� taraf�ndan sa§lanan ³ifre, anahtar ve serti�ka yö-
netimi servisi Vault üzerinden ihtiyac�m�z olan anahtarlar� getirip, CI (Con-
tinuous Integration) ve CD (Continuous Delivery) süreçleri üzerinde JWT
(JSON Web Token) do§rulama yöntemiyle kullanabilece§iz. Bu özelliklik üc-
retsiz ve ücretli tüm GitLab kullan�c�lar�na aç�k.

5.2 Jira üzerinden issue'leri içeri aktarma

Atlassian �rmas� taraf�ndan issue takibi ve proje yönetimi hizmeti olarak
sa§lanan Jira platformu üzerindeki issue'leri art�k GitLab'a aktarabilece§iz.
Bu özellik de herkesin kullan�m�na aç�k.

5.3 GitHub CI i³lerini AWS Fargate üzerinde otomatik öl-
çekleme

Günümüz modern yaz�l�m geli³tirme süreçlerinin önemli bir parças� da art�k
Continuous Integration süreçleri oldu. Projede bir de§i³iklik yapt�§�n�zda bu
de§i³ikliklerin yol açabilece§i ³eyler farkl� sistemler üzerinde denenmek ve
raporlanmak zorunda. Bu deneme ve raporlama i³leri de GitLab taraf�nda
GitLab CI ile çözülüyor. Bu güncelleme ile birlikte art�k CI süreçlerinde
çal�³an i³ler AWS Fargate üzerinde otomatik ölçeklenebilecek (autoscaling).
Dolay�s�yla deneme ve raporlama süreçleri daha erken bitebilecek. Bu özelli§i
GitLab.com üzerinde kullanam�yorsunuz fakat kendi sunucunuzda GitLab
kullan�rken ücretsiz olarak bu özellikten faydalanabiliyorsunuz.
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Bu sürüm ile birlikte pek çok farkl� özellikte geldi fakat hepsine burada
de§inemiyorum. GitLab 12.10 sürümüyle birlikte gelen di§er özellikler için
konu ba³l�§�na ekledi§im ba§lant�ya t�klayabilirsiniz.

6 NodeJS 14.0 sürümü yay�nland�

Sunucu taraf�nda JavaScript kullan�m�na olanak sa§layan NodeJS, bu hafta
itibariyle 14 numaral� sürümünü yay�nlad�. Bu sürümle birlikte gelen baz�
özelliklere birlikte bakal�m.

�ekil 2: �u anda "Current" dal�nda olan bu sürüm Ekim 2020'de Long-Term
Support sürecine girecek. Yani üretim ortam�nda kulland�§�n�z bir NodeJS
var ise onu hemen güncellemeniz tavsiye edilmez. Uzun dönem desteklenecek
hale geldi§ince üretim ortam� için daha uygun olacakt�r.
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6.1 JavaScript motoru sürümü V8 8.1 olarak güncellendi

Bu JavaScript motoruyla birlikte gelen baz� özellikler de do§al olarak No-
deJS'e gelmi³ oldu. Bunlardan baz�lar� ³u ³ekilde:

� Optional Chanining

� Nullish Coalescing

� Intl.DisplayNames

� calendar ve numberingSystem seçenekleri Intl.DateTimeFormat için
akti�e³tirildi.

6.2 Deneysel Asenkron Local Storage API

Asenkron yap�lar art�k günümüzde birçok projede kullan�l�yor. K�saca aç�kla-
mak gerekirse bu yap�lar sayesinde belirli bir zaman alan i³lemlerin yaz�l�m�
durdurmas�n�n önüne geçiliyor. Yani siz bir siteye girdi§inizde, sitenin içe-
risindeki baz� bilgiler ba³ka servislerden geliyor olabilir. Bu bilgilerin gelme
i³lemi devam ederken siz site üzerinde gezinti yapmaya devam edebiliyor-
sunuz. �³te bu yap� art�k Local Storage için de geldi. Art�k Local Storage
üzerine veri kay�t ederken ve okurken asenkron olabilece§iz.

NodeJS 14 ile birlikte gelen di§er özellik ve de§i³iklikler için konu ba³l�-
§�na ekledi§im ba§lant�ya; de§indi§im özelliklerin detaylar� için de ilgili alt
ba³l�§�n içerisindeki ba§lant�lara t�klayabilirsiniz. Ayr�ca alternatif kaynak
için IBM'deki geli³tiriciler taraf�ndan haz�rlanm�³ ³u videoyu da izleyebilir-
siniz.

7 Python 2 için son güncelleme: 2.7.18

Geçti§imiz senenin eylül ay� içerisinde Python 2 sürüm dal�n�n 3 ayl�k ömrü
kald�§�n� haber vermi³tim (bkz: Yaz�l�m Gündemi - 9). Bu hafta ise Python
2 sürüm dal� son güncellemesini ald�. Art�k Python 2 sürümü geli³tirilmeye
devam edilmeyecek. Bu haber vesilesiyle Python 2 ile art�k yeni projelere
ba³lanmamas�n�, var olan aktif geli³tirilen projelerin de Python 3 sürüm
dal�na geçirilmesini tavsiye etmi³ olay�m.

Ayr�ca konuyla ilgili StackOver�ow'un Blog sayfas�nda da bir yaz� yay�n-
land�. �lgili arkada³lar nostalji yapmak için o yaz�y� da okuyabilirler.
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https://stackoverflow.blog/2020/04/23/the-final-python-2-release-marks-the-end-of-an-era/
https://stackoverflow.blog/2020/04/23/the-final-python-2-release-marks-the-end-of-an-era/


8 Yakla³an Online Etkinlikler #EvdeKal

Etkinlik �smi Tarihi
Aç�kSeminer 11. Gün: Makine Ö§renmesine Giri³ 29 Nisan 14:00
Carbon Black Üzerinden Olay Müdahalesi ve Tehdit Av-
c�l�§�

29 Nisan 16:30

Yaz�l�mc� Bulu³mas� (MaviDurak-IO) 29 Nisan 20:45
Kad�n Yaz�l�mc�lar Toplan�yor - Yaz�l�ma Ad�m Atmak 29 Nisan 21:00
4x4 Laravel 29 Nisan 21:00
Kubernetes insights with Humio 29 Nisan 22:00
Aç�kSeminer 12. Gün: Dijital Ça§da Deneyim Yönetimi 30 Nisan 14:00
Flutter'a Do§ru no.2 - Dart 30 Nisan 21:00
NoSQL nedir ve ne zaman kullan�lmal� 30 Nisan 23:00
Aç�kSeminer 13. Gün: Aç�k Kaynak Veri Bilimi 1 May�s 14:00
ReactJS ve AWS Amplify - Serverless Web Development 1 May�s 16:10
Bulut'ta Siber Olay Müdahalesi 1 May�s 16:30
Flutter �zmir Canl� Yay�n� - 2 2 May�s 13:00
Kubernetes Installation, The Hard Way 2 May�s 13:30
ML in the Wild Series - 1: Data Preparation 2 May�s 21:00
Flutter'a Giri³ 2 May�s 22:00
Elasticsearch ve Kibana 3 May�s 21:00
Kim On-Call olmal�, neden ve nas�l 3 May�s 23:00

9 Di§er Haberler

� OpenSSL'deki kritik bir güvenlik aç�§� kapat�ld�.

� BitBucket, COVID-19 salg�n� yüzünden Mercurial kullanan depolar�
silmeyi erteledi. Son gün: 1 Temmuz 2020. (bkz: Yaz�l�m Gündemi - 6)

� AmazonWeb Services, Afrika'da (Cape Town) veri merkezi açt�: af-south-1.

� AWS ChatBot, Beta program�ndan ç�kt�.

� Google, Anthos platformunu geni³letiyor.

� Facebook ve Amazon yeni ortak PyTorch araçlar�n� duyurdular: Torch-
Serve, Alternatif

� PyTorch 1.5 sürümü yay�nland�.
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https://kommunity.com/tracikkaynak/events/acik-seminer-11-gun-ml-algorithms-use-cases-watson-studio-workshops-hands-on-8936cb51
https://kommunity.com/akademi/events/carbon-black-uzerinden-olay-mudahalesi-ve-tehdit-avciligi-c4276138
https://kommunity.com/akademi/events/carbon-black-uzerinden-olay-mudahalesi-ve-tehdit-avciligi-c4276138
https://kommunity.com/mavidurakio/events/s1e38-yazilimci-bulusmasi-3c624265
https://kommunity.com/kadin-yazilim-tasarim/events/soylesi-kadin-yazilimcilar-toplaniyor-yazilima-adim-atmak-canli-yayin-a2709f1b
https://kommunity.com/istanbulphp/events/4x4-laravel-a5e89ab9
https://kommunity.com/devops-turkiye/events/kubernetes-insights-with-humio-3f940956
https://kommunity.com/tracikkaynak/events/acik-seminer-12-gun-dijital-cagda-deneyim-yonetimi-50cbfc05
https://kommunity.com/mobilerdev/events/fluttera-dogru-2-dart-fecaa463
https://kommunity.com/cloud-and-serverless-turkey/events/ramazan-ozel-2-nosql-nedir-ve-ne-zaman-kullanilmali-0e8533fb
https://kommunity.com/tracikkaynak/events/acik-seminer-13-gun-acik-kaynak-kodlu-veri-bilimi-yaklasim-0a14d5dd
https://kommunity.com/react-native-turkey/events/etkinlik-iki-aws-amplify-ve-react-1735e369
https://kommunity.com/akademi/events/bulutta-siber-olay-mudahalesi-b92d1d73
https://kommunity.com/flutter-izmir-1/events/flutter-izmir-canli-yayini-2-f1b24bbf
https://kommunity.com/cloud-and-serverless-turkey/events/kubernetes-hands-on-1-kubernetes-installation-the-hard-way-7bf5e75f
https://kommunity.com/tensorflow-turkey/events/ml-in-the-wild-series-1-data-preparation-73ac8e24
https://kommunity.com/devnot-yazilimci-bulusmalari/events/fluttera-giris-e38503c7
https://kommunity.com/teknolojisohbetleri/events/elasticsearch-ve-kibana-21cec45e
https://kommunity.com/cloud-and-serverless-turkey/events/ramazan-ozel-3-kim-on-call-olmali-neden-ve-nasil-24a94df1
https://www.openssl.org/news/secadv/20200421.txt
https://bitbucket.org/blog/sunsetting-mercurial-support-in-bitbucket
https://bitbucket.org/blog/sunsetting-mercurial-support-in-bitbucket
https://aws.amazon.com/blogs/aws/now-open-aws-africa-cape-town-region/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-chatbot-chatops-for-slack-and-chime/
https://cloud.google.com/blog/topics/anthos/anthos-for-aws-is-now-ga
https://aws.amazon.com/blogs/aws/announcing-torchserve-an-open-source-model-server-for-pytorch/
https://github.com/pytorch/serve
https://github.com/pytorch/serve
https://ai.facebook.com/blog/facebook-ai-aws-partner-to-release-new-pytorch-libraries-/
https://pytorch.org/blog/pytorch-1-dot-5-released-with-new-and-updated-apis/


� ProtonMail Android uygulamas� aç�k kaynak oldu.

� Android 11 Geli³tirici Ön �zlemesi 3 sürümü yay�nland�.

� .NET 5.0 Preview 3 sürümü duyuruldu.

� Windows Terminal Preview v0.11 sürümü yay�nland�.

� Go Geli³tirici Anketi 2019 sonuçlar� aç�kland�.

� Rust programlama dilinin 1.43.0 sürümü yay�nland�.

� R programlama dilinin 4.0.0 sürümü yay�nland�.

� VueJS v3.0.0 Beta 4 sürümü yay�nland�.

� Angular 9.1.3 sürümü yay�nland�.

� ClojureScript 1.10.741 sürümü yay�nland�.

� Embeddable Common-Lisp 20.4.24 sürümü yay�nland�.

� TestContainers Java kütüphanesinin 1.41.1 sürümü yay�nland�.

� WineHQ 5.7 sürümü yay�nland�.

� css.gg v2.0.0 ç�kt�.

� Blitz v0.6.6 ç�kt�.

� DataFusion v0.17.0 ç�kt�.

� Tide v0.8.0 ç�kt�.

� i18n-ally v2.0.3 ç�kt�.

� Cap'n Proto v0.8 ç�kt�.

� Voyager v12.0.0-rc.2 ç�kt�.

10 Lisans
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https://protonmail.com/blog/android-open-source/
https://android-developers.googleblog.com/2020/04/android-11-developer-preview-3.html
https://devblogs.microsoft.com/dotnet/announcing-net-5-0-preview-3/
https://devblogs.microsoft.com/commandline/windows-terminal-preview-v0-11-release/
https://blog.golang.org/survey2019-results
https://blog.rust-lang.org/2020/04/23/Rust-1.43.0.html
https://stat.ethz.ch/pipermail/r-announce/2020/000653.html
https://github.com/vuejs/vue-next/releases/tag/v3.0.0-beta.4
https://github.com/angular/angular/releases/tag/9.1.3
https://clojurescript.org/news/2020-04-24-release
https://common-lisp.net/project/ecl/posts/ECL-20424-release.html
https://github.com/testcontainers/testcontainers-java/releases/tag/1.14.1
https://www.winehq.org/announce/5.7
https://github.com/astrit/css.gg/releases/tag/2.0.0
https://github.com/blitz-js/blitz/releases/tag/v0.6.6
https://andygrove.io/2020/04/datafusion-0.17.0/
https://github.com/http-rs/tide/releases/tag/v0.8.0
https://github.com/antfu/i18n-ally/releases/tag/v2.0.3
https://capnproto.org/news/2020-04-23-capnproto-0.8.html
https://github.com/appscode/voyager/releases/tag/v12.0.0-rc.2
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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