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DERS TANIMI 
Bu derste öğrenci bilgisayar mühendisliğinin temel ilke ve kavramlarını öğrenecektir. Dersin kapsadığı konular: Genel problem 
çözme kavramları: ana veri türleri, sabitler ve değişkenler, ana operatörler ve ifadeler, algoritmalar ve akış şemaları, ardışık ve 
koşullu problem çözme (if komutları ve switch komutu), döngüler (while, do-while, for yapıları), formatlı çıktı, C programlama 
dilinde diziler, dosya kullanımı ve fonksiyonlar. 
 
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI 
Öğrenciler; 
• Algoritma ve akış şeması formundaki problemlere çözümler oluşturabilmelidir. 
• Temel C kodlarını yazabilmelidir: ardışık yapı; ana veri türleri, ifadeler ve girdiler-çıktılar. 
• C fonsiyonlarını kullanarak temel birimsel programlama yapabilmelidir. 
• C yapılarını kullanarak yapısal programlama ile problemlere çözümler oluşturabilmelidir. 
• C programlamada koşul yapılarını (if komutları) kullanabilmelidir. 
• C programlamada döngülü yapıları kullanabilmelidir. 
• C programlamada dizi yapılarını kullanabilmelidir. 
• C programlamada dosya kullanımı yapabilmeli ve fonksiyonları kullanabilmelidir. 

 
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 
Ara sinav             40%  
Laboratuvarlar     10%  
Son Sınav             45% 
Yoklama                5% 
 

 
DEVAMLILIK 
Dersler:  
 Tüm derslerin 2/4’ünden azına katılanlar yoklama notu olarak sıfır alacaklardır. 2/4 ile 3/4 arasına katılanlar yoklama 

notu olarak 5 üzerinden bir not alacaklardır. 3/4 ve üzerine katılanlar tam puan alacaklardır. 
Sınavlar:  
 Son sınav notunuzu yükseltmek için dönem sonu bütünleme sınavı şansınız vardır. Bütünleme sınavının sonucu son 

sınav notu yerine geçer. 
 Eğer ara sınavı kaçırmış ve yazılı mazeret raporunuzu 3 iş günü içerisinde ders öğretmeninize vermişseniz, bütünleme 

sınavına kaçırdığınız ara sınavın telafi sınavı olarak girebilirsiniz. (Bu durumda, son sınav için bütünleme şansınızı 
kaybetmiş olacağınıza dikkat ediniz.) Bunun dışında ara sınav için herhangi bir telafi sınavı yapılmayacaktır. (Eğer 
sınavı kaçırdıktan sonraki 3 iş günü içerisinde yazılı mazeret raporunuzu ders öğretmeninize teslim ederseniz, dönem 
sonu harf notunuz “I” olarak gözükecek ve bütünleme sınavından sonra notlandırılacaksınız.) 

 Eğer son sınavı kaçırmışsanız, telafi sınavı olarak bütünlemeye girebilirsiniz. Eğer sınavı kaçırdıktan sonraki 3 iş günü 
içerisinde yazılı mazeret raporunuzu ders öğretmeninize teslim ederseniz, dönem sonu harf notunuz “I” olarak 
gözükecek ve bütünleme sınavından sonra yeniden notlandırılacaksınız. Aksi takdirde, belirli bir harf notunuz olacak ve 
bütünlemeden sonra yeniden notlandırılacaksınız. (Eğer son sınava girmişseniz, harf notunuz “D” ve üstü ise ve 
herhangi bir uyarı almamışsanız, bütünleme sınavına giremezsiniz.) 

 Eğer hem ara hem de son sınavı kaçırmış ve herhangi bir yazılı mazeret raporu vermemişseniz, “NG” notu alacaksınız. 
Aynı durumda iken, eğer her iki sınav için de teslim edilmiş mazeret raporunuz varsa, sadece bir tanesi için bütünleme 
sınavına girebilirsiniz. 

 
 



Laboratuvarlar:  
 Laboratuvar çalışmasına muafiyet verilmeyecektir. 
 Girmediğiniz tek bir laboratuvar calışması için telafi verilecektir. 
 Üç veya daha fazla laboratuvar calışması kaçıran öğrencinin lab notu sıfır olacaktır. 

 

 
DERS KİTABI 
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2009. 
• “Problem Solving and Program Design in C”, J. R. Hanly ve E. B. Koffman, 6. Baskı, Pearson Addison-Wesley, 2009. 
• “Programming in ANSI C”, R. Kumar and R. Agrawal, West Yayıncılık, 1992. 
• “Technology in Action”, A. Evans, M. A. Poatsy, and K. Martin, 6. Baskı, Pearson Prentice Hall, 2009. 

 

DÖNEM 
2019-2020 Bahar Dönemi 
 

İÇERİK & ÇİZELGE (Değişebilir) 
Dönem içerisindeki ders konuları ve laboratuvarlar aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Ayrıca önemli tarihler çizelge üzerinde yer almaktadır. 

HAFTA TARİH KONULAR LABORATUVARLAR 

1 24-29 Şubat Programlamaya genel bir bakış 
 Lab yok 

2 2-7 Mart Problem çözme teknikleri 
(Algoritma ve Akış Şemaları) Lab yok 

3 9-14 Mart C programlama dilinin temelleri 
Lab 0 MS Visual C ve C++ 6.0 Tümleşik 
Geliştirme Ortamına (Integrated 
Development Environment (IDE)) giriş  

4 16-21 Mart C programlama dilinin temelleri  Lab 1 C Programlama ve Hata Ayıklama  
5 23-28 Mart Seçmeli yapılar  Lab 2 C Programlama ve Hata Ayıklama 
6 13-18 Nisan Seçmeli yapılar   Lab 3 Seçmeli yapılar (if-else) 

7 30 Mart-  
4 Nisan Genel tekrar Lab 4 Seçmeli yapılar (if-else) 

8-9 
 

6-18 Nisan 
   

Ara Sınavlar  

9-10 20-25 Nisan Tekrarlayan Yapılar  Lab yok 

11 27 Nisan- 
2 Mayıs Tekrarlayan Yapılar   Lab 5: Seçmeli yapılar (if-else, switch) 

12 4-9 Mayıs Diziler  Lab 6: Tekrarlayan Yapılar  
13 11-16 Mayıs Diziler  Lab 7: Tekrarlayan Yapılar  
14 18-23 Mayıs Dosya Kullanımı / Fonksiyonlar Lab 8: Diziler  

15-17 25 Mayıs- 
13 Haziran Final Sınavları  

 

 

İNTİHAL 
İntihal (sınavlarda, ödevlerde ve laboratuvar çalışmalarında herhangi bir çeşit kopyayı da içerir) bir disiplin suçudur ve ona göre gerekli işlemler 
yapılır. Ayrıca, intihalin cezası, ilgili sınav, ödev veya laboratuvar çalışmasından sıfır almaktır.  
 

ÖNEMLİ NOTLAR 
• Bu derste başarılı olabilmek için derslere ve laboratuvarlara düzenli katılım çok büyük önem taşımaktadır. 
• Dersle ilgi materyaller, duyurular, v.s. dersin Web sitesinde yayınlanacaktır. Web sitesindeki her şeyden sorumlusunuz. Web sitesi 

dönem boyunca güncelleneceğinden sık sık ziyaret etmelisiniz. 
 


