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Özet
Bu seminerde programlama konusunda kendini geli³tirmek isteyen katlm lara
haskell programlama dili tantla aktr. Seminerin birin i bölümünde matemati§in
mantk, kümeler, ispat gibi konular hakknda bilgi verile ek ve haskell programlama dili ile uygulamalar yapla aktr. kin i bölümde ise internet teknoloji üretiileri için haskell programlama dili ile yazlm geli³tirme konusunda bilgi verile ek
ve örnek uygulamalarla seminer somutla³trla aktr.
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Giri³

Ülkemizde ve dünyada yaygn olarak nesnel programlama kullanlmaktadr. Kolay ö§renme imkan, ö§renim kaynaklarnn ve yardm  kütüphanelerin bollu§u bunun ön elikli sebepleri olarak dü³ünülebilir. Bu nedenle program l§a adm ata ak ki³iler popüler
olan Java, Ruby, Python gibi programlama dillerine yönelmektedirler.
Di§er yandan, ülkemizde ve dünyada aslnda yazlm geli³tiri i yok dene ek kadar
azdr. Bir çok yazlm geli³tiri i aslnda var olan kütüphaneleri birle³tiren tutkal programlar yazmaktadr. Di§er bir deyi³le, programlarn yüksek dere ede tekrar kullanlabilir
olmad§ durumlarda sistemdeki aç§ program lar kapatmaktadr. Yazlm geli³tiri iler bu angarya i³i yaparken matematik, zik gibi bilimlerin ortaya koyduklar yöntem
ve disiplinleri neredeyse hiç kullanmamaktadrlar. Bunun sonu u olarak ortaya çkan
yazlmlar, üreti inin proje süresin e üretti§i bir belirtimler bütününden ibarettir.
Yazlm geli³tirme süreçleri açsndan bu durum oldukça pahalya mal olmaktadr.
Yazlm geli³tirirken kullanlan araçlarn otomatik ³ablon üretmesi toplam satr says
açsndan durumun ne dere e kötü oldu§u konusunda yeterin e bilgi vermektedir. Kullanlan programlama yöntemleri sistemin ilksel durumu üzerinde tekrarl olarak de§i³iklik
yapmakta, bu da herhangi bir kod fragman için kalite kontrolü yapa ak test programnn
önyüklenmi³ bir durum gerektirmesine neden olmaktadr.
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Vurgulanmas gereken di§er bir konu da günümüzde alana özel dillerin sklkla kullanlyor olmasdr. Yaygn kullanlan wiki yazm, XML yazm gibi örneklere gün geçtikçe yenileri eklene e§i öngörüsünü

iddiye ala ak olursak, kulland§mz programlama

dillerinde aramamz gereken bir di§er özellik bu tür dilleri olu³turmaktaki be eri ve
yetenektir.
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