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PROGRAMIN AMACI 

Bilgisayar Programcılığı Programının amacı, kamu

kurum ve kuruluşları ile özel sektörde çalışacak,

teorik ve pratik becerilere yatkın ve bu becerileri

azami oranda kazanmış Bilgisayar Ara Elemanı

yetiştirmektir.

Programın sonunda öğrencilerimiz;

 Bilgisayarı etkili kullanma,

 Bilgisayar bakım ve onarımı hakkında bilgi ve

beceri sahibi olma,

 Güncel programlama dillerinden en az birini iyi

derecede kullanabilme,

 Ağ sistemleri hakkında bilgi sahibi olup ağ

yönetimini etkin şekilde yapabilme,

 Veri tabanları hakkında bilgi sahibi olma ve veri

tabanları üzerinde çalışabilme,

 Çeşitli programlar kullanarak animasyon

yapabilme,

 Algoritma mantığını anlama,

 İnternet programcılığı hakkında bilgi sahibi

olabilme,

 Web tasarım programları kullanarak dinamik web

sayfası tasarlayabilme, becerisi kazanmaktadır.

NEDEN BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI

PROGRAMI ?

 Bilgisayar her yaptığımız işin parçasıdır.

 Bilgisayar alanında uzmanlaşmak zorlu ve

karmaşık problemleri çözebilme yeteneği

kazanmanıza yardımcı olur.

 Bilgisayar bilimleri dünya üzerinde pozitif yönde

bir değişim yaratmanıza olanak sağlar.

 Bilgisayar bilimleri kazançlı kariyer imkanları

sunar.

 Nerede olursanız olun, iş imkanları kalıcıdır.

 Bilgisayar bilimleri alanında uzman-laşmak, asıl

kariyer tercihiniz ne olursa olsun size avantaj

sağlar.

 Bilgisayar bilimleri yaratıcılık ve yenilikçilik

imkanı verir.

 Bilgisayar alanı hem ekip çalışması hem de

bireysel çalışma seçeneklerine sahiptir.

 Bilgisayar bilimleri, çok yönlü bir akademik

hazırlığın önemli parçasıdır.

Erasmus Öğrenci DeğiĢim Programı çerçevesinde

bölümümüz öğrencilerine:

• Lublin Teknoloji Üniversitesi (Polonya)

• Alba Iulia Üniversitesi (Romanya)

• Degli Studi Di Milano (İtalya)

üniversitelerinde eğitim görme ve staj imkanı

sunulmaktadır.

ÇALIġMA ALANLARI

TEKNĠK ALT YAPI VE 

LABORATUVARLAR

Bilgisayar Programcılığı Programında

toplam 75 bilgisayara sahip üç adet

laboratuarda ihtiyaçlara cevap verebilecek

donanımlı bilgisayarlar, tarayıcı, akıllı tahta,

projeksiyon ve kablosuz erişim noktaları

bulunmaktadır.

Web tasarım uzmanı

Ağ sistemleri uzmanı

İşletmelerde bilgisayar bakım 

ve onarım birimlerinde teknik

eleman

Hastaneler, kamu kurumları 

ve diğer işletmelerde veri giriş

elemanı

Yazılım destek uzmanı

Bilgi işlem destek elemanı



İletişim Bilgileri
Adres : Amasya Üniversitesi

Merzifon M.Y.O. Bilgisayar
Teknolojileri Bölümü

Bilgisayar Programcılığı
Programı
05300 Merzifon / AMASYA

e-posta : merzifonmyo@amasya.edu.tr
Tel : +90 358 513 51 03
Faks : +90 358 513 51 04

Amasya Üniversitesi bünyesinde yer alan

Merzifon Meslek Yüksekokulu Amasya iline

bağlı her geçen gün kendini yenileyen dinamik

bir şehir olan Merzifon ilçesinde yer almaktadır.

Şehir merkezinde yer alan Merzifon Meslek

Yüksek Okulu’ na erişim toplu taşıma araçları ile

sağlanabildiği gibi kısa mesafeli yürüyüş ile de

sağlanabilmektedir. Öğrencilerimiz, kampüse

yürüme mesafesinde olan Kredi ve Yurtlar

Kurumu’ na ait yurtta kalabildikleri gibi, şehir

merkezinde bulunan özel yurtlarda da kalabilme

şansına sahiptirler.

Bazı illerin Merzifon’a uzaklıkları:

Amasya 47 km

Çorum 60 km

Samsun 110 km

Ankara 310 km

İstanbul 625 km

İzmir 872 km

Amasya Üniversitesi Merzifon

Meslek Yüksekokulu’ nda

eğitim, öğretim ve bilimsel

çalışmaların yanı sıra sosyal

ve kültürel etkinliklere büyük

önem verilmektedir. Yerleşke

içinde öğrencilerin rahatça

faydalanabileceği kapalı spor

salonu, tenis kortu, futbol

sahası, basketbol sahası, gibi

çeşitli imkanlar mevcuttur.

Öğrencilerimize alanında

uzman kişilerce basketbol,

futbol, halk oyunları ve Türk

müziği eğitimi verilmektedir.

Üniversitemizde üniversiteler arası

spor müsabakaları, tiyatro ve dans

gösterimleri, açık hava, konserleri,

yarışmalar ve daha bir çok

aktiviteleri düzenlenmektedir.
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