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HANGİ PROGRAMLAMA DİLİ

Birçok bilgisayar programlama dili, gerek akademik çevrede, gerekse ticari çevrede 
kullanılmaktadır. 

Kimi programlama dilleri, ya çok az kullanılmakta, yada tarihte kalmaktadır.

İlk defa yada yeni bir programlama dili öğrenecekseniz, programlama dilleri arasından seçim 
yapmanız gerekebilir.

Her programlama dilinin kendisine has özellikleri ve farkları vardır. Birbirleriyle ortak 
özellikleri de çok olur. 

 Programlama Dili Seçerken;

• İşe uygunluğu

◦ İş İhtiyacımıza uygun teknik özelliklere sahip mi? RAD, Security, cluster, cache, 
concurrency... 

• Öğrenmesinin kolay/zor olup olmadığı

• Piyasada, bu dili kullanan, yeteri kadar işgücü(kişi) olup olmadığı (Şirketler ve 
bireyler için farklı değerlendirilir.)

1- PHP

– Php, özgürlükler dünyasının en çok kullanılan programlama dilidir.
– Öğrenmesi diğer dillere göre kolaydır.
– Freelancer(Serbest Çalışan) olarak iş alıp yapmaya çok uygundur.
– Piyasadan birçok web projesi alıp yapabilirsiniz.
– Şirketlerde PHP dilini yoğun olarak kullanmaya başlamıştır. Şirketlerde çalışmak içinde iyi bir 

seçimdir.
– Bilgi için:  Php Eğitimi Php kursu

2- JAVA

– Java, platform bağımsız uygulama denince ilk önce aklımıza gelen dildir. 
– Java, orta ve büyük çaplı şirketlerde daha çok kullanılır.
– Java, birçok cihazın içine de gömülmüştür. SmartCard, Cep Telefonu, SetTop Box TV... 

kendisine çok değişik uygulama alanları bulur.   
– Kurumsal, orta ve büyük çaplı şirketlerde çalışmak isterseniz, java bilmeniz avantaj sağlar.
– Java'da piyasadaki işler freelancer'lerden daha çok şirketlere gider.
– Bilgi için:  Java Eğitimi Java Kursu
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3- .NET

– .NET, windows masaüstü uygulama geliştiriyorsanız en uygun seçeneklerden birisidir.
– ASP.NET ile beraber web development  da yapabilirsiniz.
– Her türlü boyutta şirketler tarafından kullanılır.
– Hem, freelance iş yapabilirsiniz, hem de şirketler de de çalışabilirsiniz. 
– .Net de hemen hemen her türlü problem için hazır bir çözüm bulmanız mümkündür. Wizard'lar 

ve componetler ile probleminizi çoğunlukla kolayca çözebilirsiniz.
– Bilgi için:  .Net eğitimi .Net Kursu

4- Python

– Hem desktop, hem web, hem de server da  aynı dili kullanarak çalışmak istiyorsanız, python 
bunun için iyi bir seçimdir.

– Dinamik geliştirilebilmesi ve Değişken tanımlamaya ihtiyaç duymaması, geliştirme süresini de 
oldukça kısaltmaktadır.

– Python, temel programlama eğitimi içinde iyi bir seçimdir.
– Linux masaüstü uygulamalarının çoğu python ile yazılmıştır. Özellikle, C, Java gibi dillerle 

birleşik ve yardımcı olarak ta çok kullanılır.
– Türkiye'de python kullanan çok yoktur.
– Python yazabiliyorsanız, sizin zaten kendi yönünü çizen ve karar verebilen bir programcı 

olduğunuzu hem şirketler hem bireyler görecektir. 
– Bilgi için:  Python Eğitimi Python Kursu

5- C/C++

– Tarihin derinliklerini bilirseniz, yönetimde karar almak daha kolay olur.
– Bir programcı içinde, C bilmek, yeni bir programlama dili kullandığında işini kolaylaştırır.
– C/C++ daha çok elektronik/pic uygulamalarında, Orta ve üzeri teknolojik işler yapan şirketler 

tarafından kullanılmaktadır.  
– Piyasadan freelance olarak iş alıp yapmak düşük ihtimallidir.
– Orta ve ileri seviye teknolojik projeler'de iş bulabilirler.
– C'yi iyi derece'de öğrenirseniz, diğer programlama dillerini çok hızlı kavrarsınız.,
– Bilgi için:  C/C++ Eğitimi C/C++ Kursu
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