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Bilgisayar Programcılığı

Teknolojinin hızla geliştiği çağdayız. Teknolojik gelişmelerin ortaya
çıkmasında bilgisayarların payı büyük olup; uygulama alanları oldukça
geniştir. Bilgisayar; robotik, haberleşme sistemleri, akıllı makineler,
otomasyon, otomotiv, biyomedikal vb. alanlarda vazgeçilmez bir unsurdur.
İşletmelerin, nitelikli bilgisayar programcılarına olan ihtiyacı her geçen gün
daha da artırmaktadır. Yeterli bilgi ve beceriye sahip bilgisayar programcıları
ulusal ve uluslararası alanlarda kendilerine kolayca yer edinebilmekte,
önemli konumlara gelebilmektedir.Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı Programı, nitelikli, tecrübeli ve güçlü akademik
kadrosu ile alanındaki teknolojik gelişmelere ayak uyduran, değişimin bir
parçası hatta öncüsü olmak için çalışan, analitik çözümleme yetenekleri
güçlü, bağımsız çalışabilen, aynı zamanda takım çalışmasına uyum
sağlayabilen ve mesleki etik değerleri benimsemiş bilgisayar progracımları
yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Öğr. Gör. Emine İLHAN
Bölüm Başkanı

Bölüm Tanıtımı
İçinde bulunduğumuz dijital dönüşüm çağında geleceğini
şekillendirmek isteyen gençler için Bilgisayar Programcılığı,
günümüzde olduğu gibi gelecekte de kendine saygın bir
yer bulacak mesleklerdendir. Tarsus Üniversitesi Meslek
Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı örgün
eğitimi 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılından bu yana
eğitim-öğretime devam etmekte olup, birçok mezun
vermiştir. Bilgisayar Programcılığı Programında üç öğretim
elemanı görev yapmaktadır. Tarsus Üniversitesi Meslek
Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı tecrübeyi
ve dinamizmi harmanlayan akademisyen kadrosuyla;
teknolojide yaşanan değişim ve piyasa beklentilerine
uygun, sürekli güncelleştirilen müfredatıyla ön lisans
düzeyinde nitelikli bir eğitim vermektedir.
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Müfredatımızda yazılım ve donanımla ilgili çok sayıda ders
vardır. Temel ve mesleki derslerin yanısıra öğrencilerin
ufkunu artıracak çok sayıda seçmeli ders sunulmaktadır.
Mezunlarımız mesleki gelişimlerini lisans eğitimlerine
devam ederek sürdürebilir; mesleki hayatlarında iş sağlığı
ve güvenliği ve çevre koruma bilinci ile etik değerlere bağlı
çalışabilirler. Mezunlarımız bilgisayar programcılığı ile ilgili
mesleki kavramlara hakim olarak programlama dillerini ve
işletim sistemlerini etkin kullanabilir; teknolojideki hızlı
gelişmeleri takip ederek onlara uyum sağlayabilirler. Bunun
yanısıra DGS ile ilgili lisans programlarına devam edebilirler.
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Neden Tarsus Üniversitesi?
• Öğrenci odaklı,

• İşine tutku ile bağlı, deneyimli ve
dinamik bir akademik kadroya sahip,
• Teknoloji ve çağın değişen beklentileriyle
uyumlu ve uygulamalı eğitim destekli bir
müfredat sunan,
• Araştırma-geliştirme ve girişimcilik ruhu
kazandıran,
• Kişisel ve mesleki gelişiminize yön veren,

• Hayal ve tutkularınızı çoğaltan,
• Kendinizi keşfedeceğiniz

bir üniversite...

Mehmet ERKÖSE ( 2. sınıf öğrencisi)
Kendi memleketimin üniversitesine
tercih yaparken biraz tereddüt
içindeydim; ancak
şu an kendimi
şanslı
ve
mutlu
hissediyorum.
Bölümümüzün bizlere
sağladığı
imkanlar ve hocalarımızın kendi
alanlarında başarıları, motivasyonumuzu
her geçen gün daha da artırdı. Hocalarımız
hem teknik donanım açısından hem
yazılım açısından bizleri ellerinden gelenin fazlasıyla ileri bir iş
hayatına hazırlıyorlar. Mezun olduktan sonra başvurabileceğim
iş yeri imkanları aldığım eğitim doğrultusunda giderek arttığı
için ayrıca mutluyum. Kendi tecrübelerini bizlerle paylaştıkları
için Bilgisayar Programcılığı bölüm hocalarımıza tüm
arkadaşlarım adına teşekkür ederim.

Erkin Özgen ( 1998 Mezunu)
Mersin Büyükşehir Belediyesi
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisi
Burada ciddi bir ön lisans eğitimi aldım,
daha staj esnasında; hocalarımın güncel
işlerde kullanılan bilgilerin neredeyse
tamamını nasıl aktardıklarını çok daha iyi
anladım.
Okulumuz, programlama
dillerinin temeli ve direği olan algoritma
mantığının en iyi anlatıldığı okullardan biridir. Henüz mezun
olmadan kolayca iş imkanı yakaladım. Girdiğim mülakatlarda
sadece okuldan aldığım bilgiler yeterli geldi. Eğitim-öğretim,
hocalar, ya da fiziki koşullar açısından sürekli güncelliğini koruyan
okulumun takipçisi ve destekçisiyim.

Özgür ÖZTÜRK ( 2019 Mezunu)
QNB Finansbank
Dijital Köprü Level 2 Help Desk
Kendini geliştiren ve büyüme altyapısına
sahip Tarsus Üniversitesi’nde öğrenim
süresince mesleğimin gerektirdiği bilgi,
beceri ve yeteneklerle donanarak ve
kaliteli zaman geçirerek Bilgisayar
Programcılığından iyi bir derece ile
mezun oldum. Mezun olduktan sonra İşkur projesinde Sistem
ve Ağ Uzmanlığı ve eğitimi ile Microsoft sınavından sonra
MCSE sertifikası aldım. 2 ay sonra iş buldum ve çalışmaya
devam ediyorum.
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