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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...

Gül Melek ERDOĞAN ( 1. sınıf öğrencisi)

Pandemi döneminde öğretmen ve
öğrenci olmak zorlayıcıydı. Bu zorluğu
hem Tarsus Üniversitesi Bilgisayar
Programcılığı 1. sınıf öğrencisi olarak
hem de Fen Bilgisi Öğretmeni olarak
derinden yaşayan biriyim. Üniversite
hayatımı pandemide uzaktan eğitim
ile yaşayan bir gözle baktığımda
olumsuz bir düşünce olmasına karşın
uzaktan eğitimler oldukça verimliydi.
Üniversite Yönetimi bölüm hocalarımız; bizimle sürekli iletişim
halinde olarak, yüksek motivasyon ile bu süreci sorunsuz
geçirmemizi sağladılar. Eğitim sürecimizi webinarlar, kayıt
altına alınan ders paylaşımları, donanımsal ve yazılımsal
programlar ile başarılı bir şekilde tamamlamaya çalıştılar. Bu
eğitimlerin stajıma ve meslek hayatıma çok katkısı olacağını
biliyorum.

Arif ÖCAL ( 1. sınıf öğrencisi )
Pandemi döneminde öğrenci olmak
benim için başlarda kötü gözükse de
zamanla bu durumun avantajlarının
da olduğunu gördüm. Saat 8 de kalkıp
kampüse gitmek için otobüs beklemiyoruz,
barınmak için kiralık ev aramıyoruz. Güzel
kampüsümüzü görememek üzücü olsa da
evde olmanın güzel tarafı uzaktan
eğitim ile üniversitemizin bize sağladığı
imkanlar ile kaliteli ,donanımlı hocalar
tarafından eğitimimize devam edebilmektir. Bu anlamda
kendimi mutlu ve bir yandan da şanslı hissediyorum. Zaman
içerisinde okulumuzdan çok iyi bilgi ve donanımla birçok şey
öğrendiğinizin farkına varacaksınız. Ancak unutmamanız
gereken tüm üniversiteler size belirli bir yere kadar bilgi
aktarabilir; sizin yapacağınız tek şey istediğiniz konuda
kendinizi geliştirmektir. Öğrenciler adına bizlerle paylaştıkları
tüm bilgiler için hocalarımıza teşekkür ederiz.
Candan GENÇ (2016 Mezunu)
Fritolay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş Tarsus

2014 yılında başlamış olduğum, köklü
alt yapısıyla sürekli yenilikçi olmayı,
inovasyon odaklı olmayı öncelemiş
Tarsus Üniversitesinin,
Bilgisayar
Programcılığı bölümünden güzel bir
dereceyle 2016 yılında mezun oldum.
Mezun olduktan kısa bir süre sonra,
öğrenciyken stajımı yaptığım, halen
çalıştığım Fritolay Tarsus Firmasının üretim departmanında
çalışma hayatım başladı. Tarsus Üniversitesinin vermiş oldugu
kaliteli eğitim ile kazandırdığı yazılımsal, donanımsal ve teknik bilgi
beceri ve yetkinlikle donanarak iş hayatına atıldım. Üniversitenin
bana kattığı değerlerden biri de
eğitim hayatımda edinmiş
olduğum sosyal çevre ve güzel dostluklardır.
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