
Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü 
Lisans Programı Ders İçerikleri 
 
 
GE 100 Üniversite Hayatına Giriş 
(0+2) 1 AKTS 
MEF Üniversitesi, öğrencilere ilk yılda  bir temel yetkinlik programı 
uygulayarak, öğrencilerin yetkinlik seviyesini yükseltmeyi 
hedeflemektedir. Ders, öğrenme teknikleri, zaman yönetimi, sunum 
teknikleri, toplantı yönetimi, sağlıklı beslenme, araştırma, proje yönetimi, 
hedef koyma, kritik düşünme, problem çözme, analiz ve sentez, 
modelleme, gibi konular kapsanmaktadır. Kazandırılması planlanan 
beceri ve yetkinlikler öğrencileri hem üniversite eğitimine hazırlayacak 
hem de iş hayatlarında kendilerini farklılaştırmalarını sağlayacaktır. 
 
COMP 101 Bilgisayar Programlama 
(2+1)   5 AKTS 
Bilgisayar programlamanın temel kavramları; Ardışıl İyileştirme ile  
algoritma geliştirme, yapısal tasarım, ifadeler, giriş/çıkış işlemleri, ardışıl 
işlemler, karar işlemleri, yinelenen işlemler; Yordamlar, fonksiyonlar, 
diziler, dosyalar, formatlı giriş/çıkış işlemleri, C programlama dilinde 
programlar, Nesneye dayalı programlamaya giriş.  
 
MATH 105 Mühendislik için Yüksek Matematik I 
(3+0) 6 AKTS 
Bu ders, bir değişkenli fonksiyonların diferansiyel ve integral hesabının 
tanıtılmasını sağlayacaktır. Öğrenciler,  üstelleri ve logaritmaları içeren 
temel işlevleri inceleyecek, değişim oranlarını, türevi ve maksimum ve 
minimum değerleri, ortalama değer teoremini, Taylor formülünü, Newton 
kök bulma metodunu, L’Hospital kuralını öğreneceklerdir. Belirli integral 
ve tümleşime giriş yapılacaktır. Ayrıca İntegral teknikleri, belirsiz ve belirli 
integral ve uygulamaları, düzensiz integraller ve transandant ve 
hiperbolik fonksiyonlar ele alınacaktır. 
 
PHYS 101 Fizik I 
(3+0)  4 AKTS  
Bu dersin amacı öğrencilere Newton mekaniğinin temel ilkelerini 
tanıtmaktır. Ders konuları, vektörleri, parçacık devinimini, parçacık 
dinamiklerini, iş ve enerjiyi, katı yapıların statistiğini, salınıcıları, dalgaları, 
enerji korunumunu içermektedir.  
 
PHYS 101L Fizik I Laboratuvarı 
(3+0)  4 AKTS  
Bu laboratuvar dersinde temel ölçümler, sabit ivme ile hareket, doğrusal 
momentumun korunumu; denge, sürtünme, dönme dinamiği; basit 
harmonik hareket, eğik atış; esnek ve esnek olmayan çarpışma; 
eylemsizlik momenti; merkezcil ivme, fiziksel sarkaç konuları uygulamalı 
olarak işlenecektir. 
 
ENG 101 Akademi Amaçlı İngilizce I 
(1 + 2) 4 AKTS 
Bu dersin temel amacı, öğrencilere akademik düşünme, okuma, 
konuşma ve yazma becerileri ile birlikte, bu becerileri kendi dallarında 

uygulamaya dönüştürecek bir üslup kazandırmaktır. Bunun yanı sıra, 
öğrencilerin İngilizce dil bilgisini geliştirmeyi amaçlar.  
 
TURK 101 Türk Dili ve Edebiyatı I 
(2+0) 3 AKTS 
Bu dersin amacı öğrencilerin sözlü olarak tartışma yürütme becerisini 
geliştirmektir. Derste Türkçenin özellikleri ele alınacak ve Türk 
Edebiyatı’ndan seçme metinler incelenecektir. Düzyazı, hikâye ve şiir gibi 
farklı yazınsal türler okunacak, incelenecek ve tartışılacaktır. Anlatım 
bozuklukları, noktalama ve yazım yanlışlarından hareketle Türkçenin 
doğru kullanımı üzerinde durulacak ve metinlerin tarihsel ve kültürel arka 
planı incelenecektir. Aşağıda belirtilen kitaplar öğrencilerin 
yararlanabilecekleri kaynaklar arasındadır. Bunlar dışında çeşitli seçme 
metinler ile ders yürütülür. 
 
MATH 106 Mühendislik için Yüksek Matematik II 
(3 + 0)  6 AKTS 
Bu ders MATH 105 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Öğrenciler, belirli 
integrallerin uygulamasıyla sembolik ve sayısal integrasyon yöntemlerini 
öğrenecektir. Kutupsal koordinatlar, analitik geometri, vektör değerli 
fonksiyonlar, çok değişkenli fonksiyonlarda kısmi türevi, çok katlı 
integraller ve uygulamaları, çizgisel integral, Green teoremi, yüzey 
integrali, ıraksaklık ve Stoke teoremleri gibi konular ele alınacaktır. 
Diferansiyel denkleme, sonsuz dizilerin analiz teknikleri ve Taylor serileri 
ve kuvvet serilerine bir giriş yapılacaktır. 
 
COMP 102  Nesne Tabanlı Programlama 
(3 + 1) 6 AKTS 
Nesneye dayalı programlama kavramları; nesneler, sınıflar, veri 
paketleme, veri soyutlamaları, arayüzler, kalıtım, çok biçimlilik, 
fonksiyonlara ve operatörlere ek anlam yükleme, modelleme dilleri, 
katmanlı mimari ve tasarım şekilleri; C++ dilinde progam geliştirme,   
 
MATH 107 Ayrık Matematik  
(3 + 1) 6 AKTS 
Bilgisayar mühendisleri ve bilimi için matematik altyapısının 
oluşturulması,  küme kuramı, bağıntı ve fonksiyonlar, sayma kuramı, 
özyineleme, tümevarım, permütasyon, çizge ve ağaç yapıları ve ilgili 
algoritmalar; mantıksal cebir, önermeler, çıkarım kuralları, kanıt 
yöntemleri, ilişkiler, fonksiyonlar. 
 . 
ENG 102 Akademi Amaçlı İngilizce II 
(1 + 2) 4 AKTS 
Akademi Amaçlı İngilizce I dersinin devamı olarak, öğrencilerin düşünsel, 
yazılı ve sözlü iletişim becerilerine akademik bir yaklaşım getirmeyi 
hedefler. Buna ek olarak, öğrencilerin bilgiyi sentezleme ve bağımsız 
bilimsel araştırma yapma kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlar.  
 
TURK 102 Türk Dili ve Edebiyatı II 
(2+0) 3 AKTS 
Bu dersin amacı öğrencilerin yazılı olarak tartışma yürütme becerisini 
geliştirmektir. Derste, “Neden edebiyat okuruz?” sorusuna cevap aramak 
üzere Türk Edebiyatı’ndan seçme metinler incelenecek ve edebiyata 
farklı yaklaşımlar ele alınacaktır. Derste farklı yazınsal türlerden seçilen 
kurmaca yapıtlar okunacak ve bu yapıtlar üzerine eleştirel değerlendirme 
yazıları yazılacaktır. Ders boyunca anlatım bozuklukları, noktalama ve 
yazım yanlışlarından hareketle Türkçenin doğru kullanımı üzerinde de 
durulacaktır. 
 

ECON 112 Mühendisler için Ekonomi 
(3+0) 4 AKTS 
Mikroekonomi ve makroekonominin temel ilkelerine giriş niteliğindeki 
ders, piyasa güçleri olarak arz- talep, fiyat oluşumu, esneklik, tüketici ve 
firma dengesi, tam rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligopol piyasaları, 
ve refah ekonomisi gibi konuları içermektedir. Öğrenciler, faiz oranlarını, 
bugünkü değeri, kişisel ve tüzel finansal kararlara başvurularla iç getiri 
oranını öğreneceklerdir. Mortgage değerlendirimi, sigorta kararı, 
hedgıng/risk azatlımı, proje seçimi, kapital bütçeleme ve yatırım 
değerlendirme ders içeriğindedir. Belirsizlik altında kararlar ve faydalılık 
teorisi de çalışılacaktır.   
 
MATH 211 Lineer Cebir 
(3+0)  5  AKTS 
Bu dersin amacı, öğrencilere lineer cebirin temellerini kazandırmaktır. 
Özellikle, matrisler ve denklem sistemleri, lineer denklem sistemleri, 
matris cebri, elemanter matrisler, determinantlar, bir matrisin 
determinantı, determinantın özellikleri, Cramer kuralı, özdeğerler ve 
özvektörler, köşegenleştirme üzerinde durulacaktır. 
 
COMP 201 Veri Yapıları ve Algoritmalar 
(3 + 0)  6 AKTS 
Temel veri yapılarının özellikleri; tek bağlı ve çift bağlı listeler, ağaçlar, 
çizgeler, kuyruklar, yığıtlar, tablolar ve bu veri yapıları üzerindeki ekleme, 
silme, bulma, sıraya dizme gibi operasyonları. 
 
EE 203 Sayısal Sistem Tasarımı  
(3 + 1)  6 AKTS 
Sayısal sistem tasarımına bir giriş: pratik tasarım teknikleri, lojik 
devrelerin gerçeklenmesi; , ikili sistemler ve Boole cebiri , Boole 
fonksiyonun basitleştirmesi, birleşimsel mantık,  ardışık eşzamanlı 
mantık ,yazmaçlar ve sayaçlar, Grup projesi olarak kendi devrelerinim 
gerçeklenmesi. 
 
MATH 201 Mühendislik için Olasılık 
(3 + 0) 5 AKTS 
Olasılığa giriş; Kombitoryal yöntemler; çarpım kuralı, permutasyon, 
kombinasyon; Olasılık; olasılık aksiyomları, koşullu olasılıklar, BAyes 
formulü, Rasgele değişkenler, dağılım fonksiyonu, olasılık fonksiyonu, , 
Chebyshev eşitsizliği, Ayrık ve sürekli dağılımlar, düz, Bernoulli, Poisson, 
geometrik, normal, üstel dağolımlar, Üretim fonksiyonları, karar kuramı, 
kestirim.  
 
HISTR 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
I  
(2 + 0) 3 AKTS 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi, modernleşme ve düşünsel 
hareketler açısından Osmanlı İmparatoluğu’ndan Cumhuriyete kalan 
mirasın kimliği ve niteliği üzerinde durur. 19. yüzyılın ilk yarısından 1. 
Dünya Savaşına kadarki dönemde, Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa 
devlet sistemi ve kamu hukukuna uyum çabalarına ve İmparatorluğun dış 
politikadaki rolüne odaklanır. Dersin zorunlu kitabı yoktur. Çeşitli 
akademik makaleler üzerinden ders yapılır. 
 
COMP 202 Veritabanı Yönetim Sistemleri 
(3 + 0)  5 AKTS 
Temel veritabanı yönetim sistemi kavramları, şemalar, ilişkisel cebir ve 
modeller, yapısal sorgu dili ve sorgu işleme teknikleri, ilişkisel 
veritabalarında fonksiyonel bağıntılar ve normallizasyon teknikleri, veri 



depolama ortamları ve dosyalama sistemleri; Güncel bir konu olan 
nesne-tabanlı, yarı-yapılı XML-tabanlı veritabanları ve uygulamaları; 
açık-kaynak kodlu ve endüstriyel veri-tabanları üzerinde sorgu 
oluşturma, eniyileme, ve uygulama geliştirme. 
 
COMP 204 Programlama Atölyesi  
(0 + 4) 6 AKTS 
Öğrencilerin programlama yeteneklerini geliştirmesi, yazılım geliştirme 
konusunda deneyim kazanmaları, ders görevlisi gözetiminde çalışmaları, 
verilen proje üzerinde arkadaşlarıyla tartışmaları, eksiklerini belirleme ve 
düzeltmeleri,  projelerini sunmaları 
 
COMP 206 Bilgisayar Mimarisi 
(3 + 0)  5 AKTS 
İş hattı temel teknikleri, İç içe kesme, doğrudan belleğe erişim içeren 
giriş/çıkış alt sistemi; Algoritmik durum makinası, CPU (Merkezi İşlem 
Birimi) yapısı, aritmetik mantık birimlerinin yapısı, süreç kontrolü 
mimarileri, komut kipleri, mikroprogramlama, bit dilimleme, aritmetik 
işlemci tasarımı, aritmetik algoritmalar 
Disk alt sistemi, işlemci önbelleği, sanal bellek ve bellekte hata düzeltme; 
Paralel işleme; Çok işlemcili yapılar. 
 
MATH 202 Mühendislik için İstatistik  
(3+0) 4 AKTS  
Bu ders, tahmin, güven aralıkları ve hipotez sınama gibi parametrik 
istatistiğin temelerini konu alır. Öğrencilere, deney tasarımları, varyans 
analizleri, basit doğrusal bağlanım ve korelasyon analizleri, doğrusal 
olmayan ve katlı bağlanımlar, kategorik veri analizleri,  dağılım uydurma, 
uyuşum testleri, bağımsızlık testleri ve ihtimal tabloları öğretilir. Derste 
istatiksel yazılım paketleri ve bilgisayarlı uygulamalara yer verilir. 
 
HISTR 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 
(2 + 0) 3 AKTS 
Türkiye’de modernleşme sürecinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel 
yönlerini analiz eden bu iki dönemlik dersin ikinci bölümünde, iki kutuplu 
dünyada siyasal rejimin demokrasiye geçiş süreci; 1960-1980 arsında 
uygulanan ithal ikameci sanayileşme; bu stratejinin sona erdiği 1980lerde 
uygulamaya geçen “açık ekonomi” politikaları ve bu politikaların 
toplumsal, siyasal ve kültürel sonuçları; Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa 
Birliği ile olan ilişkileri incelenir. Dersin zorunlu kitabı yoktur. Çeşitli 
akademik makaleler üzerinden ders yapılır. 
 
COMP 200 Yaz Stajı  I 
( 0 + 2)  2 AKTS 
En az 4 haftalık zorunlu staj, öğrencilerin öğrendikleri konuları gerçek 
koşullarda uygulamaları, mezuniyet sonrası çalışma ortamlarını ve 
koşullarını öğrenmeleri, iletişim becerilerini artırmaları, öğrendikleriyle 
ilgili farklı bakış açılarını görmeleri, staj raporu hazırlamaları. 
 
COMP 301 Programlama Dilleri  
(3 + 1)  6 AKTS 
Programlama dillerinin genel çalışma prensipleri, Dillerin sözdizimsel ve 
anlamsal özellikleri, sözsel ve dilbilimsel ayrıştırma mekanizmaları; 
derleyici ve yorumlayıcı modelleri ve kullandıkları veri yapıları, temel 
program analizi ve tip kuramı; Veri yapıları, veri soyutlama ve saklama 
yönetimi; fonksiyonel, süreçsel ve nesneye dayalı programla dillerinin 
modelleri ; programlama ortamları ve araçları. 
 
COMP 303 Algoritma Analizi  

(3 + 1) 6 AKTS 
Algoritma tasarımı, biçimsel karmaşıklık analizi ve ileri veri yapıları; 
Sıraya dizme algoritmaları, çizge algoritmaları, arama yöntemleri, 
özyinelenen algoritmalar, amortize edilen algoritmalar, böl ve yönet 
yöntemi, dinamik programlama, NP kuramı.  
 
BUS 101 İşletmeye Giriş  (Karar Verme) 
(2+2) 6 AKTS 
İşletmeye ilişkin çeşitli sorunları analiz edip çözmek için Microsoft 
Excel’in kullanımını teşvik ederek öğrencilere iş idaresinin çeşitli işlevsel 
alanlarını tanıtan bir araştırma dersidir. Öğrenciler gerçek hayattan 
alınmış örnekler üzerinde vaka analizi çalışmaları yapar, iş planlarını 
değerlendirir ve bunları hem yazılı hem sözlü olarak sunar. Dersin 
zorunlu bir kitabı yoktur. Çeşitli kaynaklardan yararlanılır 
 
ENG 301 Teknik Yazım ve Sunum 
(1 + 1 ) 2 AKTS 
Bilimsel ve teknik rapor yazma teknikleri; rapor bölümleri ve içerikleri; 
alıntı yapma, değiştirerek yazma, özetleme becerileri; kaynakça yazımı; 
farklı yazım türleri; öğrencilerin akademik yazma becerilerini geliştirecek 
uygulamalar, hizmet ve üretim sektöründe sözel iletişim ve sunum 
teknikleri. 
 
COMP 302 Yazılım Mühendisliği  
(3 + 0) 5 AKTS 
Yazılım Yaşam çevrimi modelleri: Şelale modeli, spiral model, İteratif 
modeller, Rational Unified Process, çevik yöntem kavramı: extreme 
programming, ikili programlama, Scrum); Proje planlama: çaba,süre ve 
bütçe kestirim yöntemleri, risk analizi, konfigürasyon yönetimi; süreç 
olgunluk modelleri, Yazılım gereksinim analizi;  Analiz, Tasarım, 
Gerçekleme ve Test etme yöntemleri. Uygulamalı grup projeleri ve 
sunumlar.  
 
COMP 304 İşletim Sistemleri  
(3 + 0) 5 AKTS 
Bilgisayar mimarisinin temelleri, işlem yönetiminin mimarideki yeri, işlem 
senkronizasyonu, kilitlenmeler, bellek ve sanal bellek yönetimi, 
sayfalama, çizelgeleme, girdi/çıktı (I/O) yönetimi, dosya ve depolama 
sistem yönetimi; Linux açık-kaynak kodlu işletim sisteminde eniyileme, 
algorithma tasarımı, performans ölçme ve artırımı, ve sistem 
programlama. 
 
EE 306 Mikroişlemciler  
(2 + 1) 5 AKTS 
Bilgisayar ve Mikroişlemci temelli sistemlere giriş; ikili aritmetik,  I/O 
(Giriş/Çıkış) Arayüzü, kesme temelli I/O, doğrudan bellek erişimi  ve 
yönetimi,  mikro işlemci temelli iletişimler, son teknoloji ürünü 
mikroişlemcilerle tasarım uygulama olanağı.  
 
HUM 300 Mühendislik Etiği  
(3+0)  3 AKTS  
Felsefe ve etik kavramları, genel ahlak ilkeleri, insan haklan, ahlak 
felsefesinin temel kavramları, etik teorileri, mühendislik etiğinin tarihsel 
gelişimi, mühendislik etiği kodları , tasarımda mühendislik etiği, 
mühendislik mesleğinde seçim ve etik, mühendislik etiği ilkeleri, 
mühendislik alanlarında etik, kurum etiği, yöneticilik etiği, etik ve 
küreselleşme, mühendislikte dürüstlük sorumluluk, ürün sorumluluğu, 
mühendislikte bilgilendirerek kabul etme, anlaşmazlıklann çözümüne etik 
yaklaşımlar, uzlaşma, görüşme stratejileri, mühendislik ve çevre. 

 
COMP 300 Yaz Stajı II  
(0 + 2)   2 AKTS 
En az 4 haftalık zorunlu staj, öğrencilerin öğrendikleri konuları gerçek 
koşullarda uygulamaları, mezuniyet sonrası çalışma ortamlarını ve 
koşullarını öğrenmeleri, iletişim becerilerini artırmaları, öğrendikleriyle 
ilgili farklı bakış açılarını görmeleri, staj raporu hazırlamaları. 
 
COMP 401 Biçimsel Diller ve Otomatlar Kuramı 
(3 + 0) 5 AKTS 
Otomata kuramı, Turing makinası, düzenli ifadeler, düzenli diller, Sonlu 
Durum Makineleri, bağlam-bağımsız dilbilgisi, biçimsel diller ve 
özellikleri, Mealy and Moore models, Deterministic ve non deterministic 
otomata, Turing makineleri ve hesaplanabilirlik.  
 
COMP 491 Tasarım Projesi 
(3 + 0) 5 AKTS 
Bir ekip olarak yapılan projede, öğrenciler proje seçimi, planı, çözüm 
yöntemlerini belirleme, tasarlama, gerçekleme test ve sunumu gibi bir 
projenin tüm aşamalarını gerçekleyerek, bölümdeki eğitimleri boyunca 
öğrendikleri bilgileri uygulama olanağı bulacaklardır.  
 
ENTR 301 Girişimcilik 
(1+2)  5 AKTS 
BUS 101 İşletme I dersinin devamı olarak ve benzer formatta işlenen bu 
derste, öğrenciler grup projesi olarak BUS 101’de geliştirdikleri iş planının 
2. bölümünü geliştirir ve sunarlar. Vaka çalışmaları ve misafir 
konuşmacılar dersin önemli bir bölümünü oluşturur. Öğrenciler sunum 
becerileri, borsa, ilişkisel veritabanları, lojistik ve dağıtım sistemleri, 
üretim planlaması, karar analizi ve liderlik becerileri gibi çesitli konularda 
bilgilendirilirler. Dersin zorunlu bir kitabı yoktur. Çeşitli kaynaklardan 
yararlanılır. 
 
 

  



SEÇMELİ DERSLER 
 
COMP 325 Nesneye Dayalı Modelleme ve Tasarım 
(3 + 0) 5 AKTS 
Yüksek kaliteli yazılım oluşturma teknikleri, nesneye dayalı programlama 
kavramları, etkin sınama yöntemleri, çerçeveler, mimari seviyedeki 
şablonlar,  bileşenlerine ayrılmış program, programları daha iyi anlaşılır, 
test edilebilir ve yeniden kullanılabilir hale getirme, Tümleştirilmiş yazılım 
geliştirme süreçleri (UP) ve UML kullanımı. 
 
COMP 321 Bilgisayar Ağları 
(3 + 0) 5 AKTS 
Yedi katmanlı ISO-OSI modeli; orta erişimli alt katman, ALOHA ve yerel 
alan ağı protokolleri, IEEE 802.2 ve ethernet, veri bağı katmanı, hata 
saptama ve düzeltme, veri bağı protokolleri, ağ katmanı, yönlendirme, 
sıkışıklığı giderici kontroller, ağlar arası iletişim, taşıma katmanı, İnternet 
ve İnternet araçları.  
 
COMP 327 Kullanıcı Arayüzü Tasarımı 
(3 + 0) 5 AKTS 
Bilgisayar ve insan etkileşiminin prensipleri, etkili arayüz tasarımı, 
pencere ve menüler, etkileşim olayları ve yakalanması, tasarım ve 
prototip oluşturma süreci, arayüz sınaması ve değerlendirme teknikleri.  
 
COMP 420 Programlama Dili Tasarımı 
(3 + 0) 5 AKTS 
Programlama dillerinin teorik altyapısı;  Fonksiyonel ve süreçsel dillerin 
ortak özellikleri ve farkları, yapısal, gösterimsel ve aksiyomatik anlamlar, 
call-by-value, call-by-name, call-by-reference anlamları, tipli ve tipsiz 
lambda işlencesi, çokbiçimli tipler, alt tipler, otomatik tip çıkarımı, 
birleştirim yoluyla eşitsel kısıt kümesi çözümü, program koşumunda 
çevrenin tanımı ve kapsamı, özyinelemenin koşumu ve tip analizi, 
nesnelerin matematiksel tanımı. 
 
COMP 424 Derleyici Tasarımı 
(3 + 0) 5 AKTS 
Derleyici yapısı ve gerçeklenmesi; Programların sözcüklerine ayrılması, 
sözdizim yöntemleri, anlamsal analiz, ortakatman temsili, sembol 
tablosu, nesnelerin sanal tablo yoluyla gerçeklenmesi, koşut zamanlı 
sağlama, sanal makina yapıları, makina kodu üretimi, veri akışı analizi, 
program optimizasyonu, derleyici veri yapıları. 
 
COMP 450 Yapay Zeka 
(3 + 0) 5 AKTS 
Yapay Zekaya Giriş; Arama yöntemleri: kısıtları sağlama,  Çözüm 
uzayında genişlik öncelikli ve derinlik öncelikli arama teknikleri, çözüm 
uzayı küçültme, belirsizlik hallerinde karar verme, sezgisel çözümler, bilgi 
gösterimi ve mantıksal çıkarım, koşul mantığı, istatistiksel öğrenme 
yöntemleri, örneklerden ve gözlemlerden öğrenme, oyun oynama,Yapay 
görme.  
 
COMP 451 Veri Madenciliği  
(3 + 0) 5 AKTS 
Veri madenciliğinin temel kavramları, uygulama alanları, veri temizleme, 
seçme işlemleri, ve diğer veri madencilik süreçleri;. Karar ağaçları, 
sınıflandırma, kümeleme, bağlanım, kural çıkarımı, sık desen bulunması, 
sinir ağları ; web madenciliği, veri akış madenciliği. 

 
COMP 460 Makina Öğrenmesi  
(3 + 0) 5 AKTS 
Güdümlü ve güdümsüz makine öğrenme teknikleri;  Model oluşturma ve 
seçme, Bayes karar teorisi, maximum benzetim tahmini, çok degişkenli 
çözümleme, boyut azaltma, kümeleme, karar ağaçları, çok modelli 
öğrenim, örüntü tanımı.  
 
COMP 461 Bilgisayar Grafikleri  
(3 + 0) 5 AKTS 
Bilgisayar grafiklerine giriş;  Çizgi ve eğri çizim algoritmaları, tarama, 2 
ve 3 boyutlu dönüşümler, görüş ve ışık açısı, aydınlatma, hareket, gizli 
yüzey eleme algoritmaları, modelleme, animasyon ve görselleme.  
 
COMP 462 Bilgisayar Ağı Programlama 
(3 + 0)  5 AKTS 
Ağ programlamasına giriş; UNIX tabanlı olarak soketler, TCP ve UDP 
soket bağlantıları, IPv4 ve IPv6 protokolleri, sunucu-istemci modeli, I/O 
çoklama, isim ve adres çevrimi, bloke etmeyen girdi/çıktı işlemleri, 
seçmeli,çoklu yayınlar ve kanallar.  
 
COMP 464 Web Programlama ve Internet 
Teknolojileri 
(3 + 0) 5 AKTS 
İki ve üç katmanlı web  mimarileri ve uygulamaları; iki katmanlı istemci 
sunucu mimarisi; Model-Sunum-Kontrol (MVC) yapısındaki üç katmanlı 
mimariler ve www 'nin tarihsel gelişimi;  Servis-odaklı mimariler (SOA ve 
REST), web servisleri, web sunucuları, iş sunucuları, diğer ara-katman 
sunucular, web arayüz gelişirme dilleri (HTML, XML, JSP, PHP, XSL), 
veri tabanı bağlantıları, Internet protokolleri (HTTP, SOAP), semantic 
web,  bulut bilişimi. 
 
COMP 466 Robot Technologies  
(3 + 0) 5 AKTS 
Robot türleri, bileşenleri ve uygulamaları; Robotların mekanik yapıları;  
duyargaları;. Gezgin robotlarda denetim mimarileri, konum belirleme, 
haritalama, yol planlama ve görüntü işleme algoritmaları; Çoklu robot 
sistemleri. 
 
COMP 470 Mobil Uygulama Programlama  
(3 + 0) 5 AKTS 
Mobil uygulamalar geliştirmek için programlama dilleri, mimarileri, 
protokolleri ve cihazları; Objective-C dili, MacOS işletim sistemi ve Cocoa 
Touch (dokunmatik) API, bellek yönetimi, arayüz oluşturma, cihaz 
kontrolleri, mobil iletişim arayüzleri, veri yönetim ve sunumları, tablo 
sunumu, lokasyon temelli uygulamalar, efektif pil ve güç kullanımı, 
ivmeölçer, kamera kullanımı, video ve web içerik gösterimi, test etme ve 
yöreselleştirme. 
 
COMP 472 Paralel ve Dağıtık Sistemler  
(3 + 0) 5 AKTS 
Çok çekirdekli ve dağıtık sistemler;temel uygulamarın geliştirilmesi, 
OpenMPI, OpenMP, OpenCL, Apache Hadoop MapReduce platformları; 
nesne-tabanlı  (C++ veya Java) dilde uygulama geliştirme;  qsub ile yük 
dağıtımı, matris çarpımı, süreçler-arası iletişim, dağıtık dosyalama 
sistemleri, dağıtık veri madenciliği, ve hata-tolerans mekanizmaları. 
 
COMP 479 Gömülü Sistemler 

(3 + 0)  5 AKTS 
Gömülü sistemlerin mimarileri ve komuta edilmeleri; Gömülü sistemlerin 
uygulamaları, sinyal işleme ve kontrol, mikroişlemciler, veri iletişimi, 
gerçek zamanlı işletim sistemleri, zaman-kritik işlemler, gömülü sistem 
tasarım ve gerçekleme araçları. 
 
COMP 480 Bilgisayarla Görü 
(3 + 0) 5 AKTS 
Görüntü oluşumu: İç ve dış kamera parametreleri;  Ön işlemler, Kenar ve 
köşe bulma; Pyramid yapıları; Stereo, Hareket ve Tondan şekil bulma, 
Homografi, Videoda titreşim azaltma, İzleme, Nesne tanıma. 
 
COMP 481 Çoğulortam Hesaplam  
(3 + 0)  5 AKTS 
Çoğulortam bileşenleri, sayısal ses, konuşma, görüntü ve video 
gösterimleri; ses, görüntü ve video kodlama, işleme ve analizleri; güvenli 
çoğulortam; çoğulortam uygulamaları 
 
COMP 484 Algılayıcı Ağları  
(3 + 0) 5 AKTS 
Telsiz algılayıcı ağları, algılayıcı ağ uygulamaları, algılayıcı ağların 
tasarımı ve analizi, yayma ve enerji verimi konuları, veri merkezli çalışma, 
algılayıcı ağların kapasitesi ve ömrü, ortak sinyal işleme, güvenirlik, 
arızaya dayanıklılık ve güvenlik.  
 
COMP 499 Bireysel Çalışma  
(3 + 0)  5 AKTS 
Öğrencilerin tek olarak ya da küçük bir grup halinde, bir öğretim 
elemanının onay ve danışmanlığında, ilgilerine yönelik olarak belirlenen 
bir konuda çalışma yapmalar;  öğretim elemanının bir araştırma projesine 
dahil olma,  ilgi duyulan bir alanda derinlemesine bilgilenmeleri, 
akademik çalışmalara yönelmeleri. 
 
EE 448 VLSI Tasarımı 
(3 +0) 5 AKTS 
Çok geniş ölçekli tümleşik devrelerin (VLSI) tasarım teknikleri, MOS 
teknolojisi ve mantığı, yapılandırılmış tasarım, tasarım kuralları,  düzen 
prosedürleri, tasarım için yardımcı araçlar,  düzen, tasarım kural kontrolü, 
mantık ve devre benzetimi, zamanlama, sınanabilirlik; Proje bazlı 
uygulama ve devre tasarımı. 


