
KHÜ 

DERS KATALOG FORMU  

(COURSE CATALOGUE FORM) 

Ders Kitabı  

(Textbook) 

Introduction to Programming in Python: An Interdisciplinary Approach,  

Robert Sedgewick, Kevin Wayne, and Robert Dondero, Pearson, 2015. 

Diğer Kaynaklar 

(Other References) 

 

CS for All, Christine Alvarado, Zachary Dodds, Geoff Kuenning, Ran 

Libeskind-Hadas, Harvey Mudd College 

Dersin Adı Course Name 

Bilgisayar Programlama I Computer Programming I 

Kodu 

(Code) 

Yarıyılı 

(Semester) 

Kredisi 

(Local Credits) 

AKTS Kredisi 

(ECTS Credits) 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta 

(Course Implementation, Hours/Week) 

Ders 

(Theoretical) 

Uygulama 

(Tutorial) 

Laboratuar 

(Laboratory) 

CE140 
Bahar 

(Spring) 
3 5 2  2 

Bölüm / Program 

(Department/Program) 
 Bilgisayar Mühendisliği (Computer Engineering) 

Dersin Türü 

(Course Type) 
Zorunlu (Compulsory) 

Dersin Dili 

(Course Language) 
İngilizce (English) 

Dersin Önkoşulları 

(Course Prerequisites) 
Yoktur (None) 

Dersin mesleki bileşene 

katkısı, % 

(Course Category  

by Content, %) 

Temel Bilim 

(Basic Sciences) 

Temel Mühendislik 

(Engineering Science) 

Mühendislik Tasarım 

(Engineering Design) 

İnsan ve Toplum Bilim 

(General Education) 

20 60 20  

Dersin İçeriği Course Description 

Yazılım, donanım, problem çözme, assembler, derleyici, 

algortimalar, akış diyagramları, pseudocode, Python  

programlama dili, giriş-çıkış operatörleri, değişken 

kavramı, aritmetik operatörler, değişken tipleri, koşullu 

operatörler, mantıksal operatörler, artırma ve azaltma 

operatörleri, atama operatörleri, çevrim işlemleri, 

koleksiyonlar, fonksiyonlara giriş ve  özyineleme. 

Software, hardware, problem solving, assembler 
language, compiler, flowchart, pseudocode, Python 
programming language, input and output operations, 
variables, arithmetic and data types, conditional 
statements, relational operators, conditional operator, 
scope, increment and decrement operators, advanced 
assignment operators, loops,  collections, introduction to 
functions and recursion. 

Dersin Amacı Course Objectives 

Problem çözmek, algoritma tasarlamak, analiz etmek, 

verilen bir problemin çözümüne ilişkin program yazmak 

ve geliştirmek, algoritmaları ve bilgisayar kodlarını 

hatalardan ayıklanması için analiz etmek. Basit 

programlama hatalarını farketmek ve ayıklamak. 

Problem solving, algorithm design and analysis, 

program implementation of problem definitions, basic 

software debugging, develop algorithms, analyze 

algorithms or computer code for correctness, identify 

and correct software faults 

Dersin Öğrenme Çıktıları Course Learning Outcomes 

1. Algoritmaları akış diyagramları ile oluşturabilme. 

2. Algoritmaları pseudocode ile oluşturabilme. 

3. Temel algoritma yapılarını kullanabilme 

4. Giriş-çıkış operatörleri, değişkenler, koşullu 

operatörler ve çevrim kullanarak bilgisayar kodu 

yazabilme. 

5. Fonksiyonların nasıl kullanılacağını kavrama. 

6. Koleksiyonların nasıl kullanılacağını kavrama. 

7. Özyineleme konseptini ve  nasıl kullanılacağını 

kavrama. 

8. Fonksiyonları ve koleksiyonları kullanarak basit 

programlar yazabilme 

1. Ability to construct flowcharts of the algorithms. 

2. Ability to construct pseudocodes of  the algorithms.  

3. Ability to use basic algorithm structures.  

4. Ability to develop computer code using input-output 

operators, variables, conditional operators and  

loops. 

5. To understand the use of functions. 

6. To understand the use of collections. 

7. To understand the concept and use of recursion. 

8. Ability to construct basic computer code with 

functions and collections. 



Ödevler Homework 

İki programlama odevi Two programming assignments 

Laboratuar Uygulamaları Laboratory Work 

1. Giriş-Çıkış deyimleri, anlaşılır açıklama satırları. 

2. if , if...else koşullu yapıları 

3. while döngüsü. 

4. Sayaç ve sonlandırıcı kontrollü döngü.  

5. Atama, artırma ve azatma operatörleri. 

6. for döngüsü. 

7. Koleksiyonlar. 

8. Temel fonksiyon yapıları. 

9. Koleksiyonları fonksiyonlara gönderme. 

10. Özyineleme 

1. Input-output statements, writing helpful comments. 

2. if and if...else selection statements. 

3. while repetition statement. 

4. Counter-controlled and sentinel-controlled 

statements. 

5. Assignment, increment and decrement operators. 

6. for repetition statement. 

7. Collections. 

8. Basic function structures. 

9. Passing collections to functions. 

10. Recursion 

Bilgisayar Kullanımı Computer Use 

Python programlama dili Python Programming Language 

Diğer Uygulamalar Other Activities 

PicoBot PicoBot  

Değerlendirme 

Sistemi  

 

(Assessment Criteria) 

 

Faaliyetler 

(Activities) 

Adedi 

(Quantity) 

Değerlendirmedeki Katkısı, % 

(Effects on Grading, %) 

Yıl İçi Sınavları 

(Midterm Exams) 
2 %20 + %20 

Kısa Sınavlar 

(Quizzes) 
  

Ödevler 

(Homework) 
2 %10 

Projeler 

(Projects) 
  

Dönem Ödevi/Projesi 

(Term Paper/Project) 
  

Laboratuar Uygulaması 

(Laboratory Work) 
10 %20 

Diğer Uygulamalar 

(Other Activities) 
  

Final Sınavı 

(Final Exam) 
1 %30 

 

 

DERS PLANI  

(COURSE PLAN) 
 

 

Hafta 

(Week) 
Konular Topics 

Dersin  

Çıktıları 

(Course 

Outcomes) 

1 

Temel bilgisayar sistemleri, yazılım, 

donanım, assembler, makine dili,yüksek 

seviyeli programlama dilleri, Picobot. 

Basic computer systems, software, 

hardware, assembler, machine language, 

high level languages, Picobot. 

1,2,3 

2 Algoritmalar. Algorithms. 1,2,3 

3 Akış diyagramları ve pseudocode Flowcharts and pseudocodes.  

4 

Python’a giriş, giriş/çıkış, açıklama 

satırları, değişken kavramı, değişkenlerin 

tanımlanması, yerleşik değişken tipleri, 

aritmetik operatörler. 

Introduction to Python, input/output, 

comments, variables, declaration of 

variables, built-in data types arithmetic 

operators. 

3,4 



5 
Koşullu deyimler ve operatörler (if…else, 

switch, ? :) 

Conditional statements, conditional 

operators,(if…else, switch, ? :). 

3,4 

6 Çevrim kavramı ve while çevrimi. Loops, while loop. 3,4 

7 1. Ara Sınav Midterm exam. 1.  

8 for çevrimi. for loop. 3,4 

9 
İçiçelik, Break-continue deyimleri, ve 

mantıksal operatörler. 

Nesting, break and continue statements, 

logical operators. 

3,4 

10 Koleksiyonlar. Collections. 4, 6 

11 2. Ara sınav. Midterm exam. 2.  

12 Fonksiyonlara giriş. Introduction to functions. 5 

13 
Listelerin (tek boyutlu diziler) 

fonksiyonlara gönderilmesi. 

Passing lists  (i.e. one dimensional arrays) 

to functions. 

5,6,7 

14 Özyineleme Recursion 5,6,7 

 

 

Dersin Bilgisayar Mühendisliği Program Çıktılarına Katkısı 

(Contribution of the Course to Computer Engineering Program Outcomes) 

 
Program Çıktıları Program Outcomes 

Katkı Seviyesi 

(Contribution level) 

1 2 3 

a 

Temel Bilimler, Temel Mühendislik ve 

Bilgisayar Mühendisliği tasarım ilke ve 

yöntemlerini, mühendislik problemlerinin 

modellenmesi ve çözümü için uygulayabilme 

becerisi 

Ability to apply the knowledge of 

mathematics, science and engineering 

principles to solve problems in electronics and 

communications engineering 

X   

b 
Ayrık Matematik kavram ve konularını 

uygulayabilme becerisi  

Ability to understand and apply discrete 

mathematics 
X   

c 

Karmaşık mühendislik problemlerini 

tanımlama, veri toplama, yorumlama, 

problemleri analiz etme, modelleme ve etkin 

çözümler geliştirme ve uygulama becerisi 

Ability to define complex engineering 

problems, collect, analyze data, analyze 

problems and develop models and implement 

solutions for the engineering problems 

X   

d 

Donanım ve Yazılım bileşenleri ile bir 

bilgisayar sisteminin, gerçekçi kısıtlar ve 

koşullar altında, analizini, tasarımını ve 

yönetimini, modern mühendislik yöntemleri ile 

gerçekleştirebilme becerisi 

Ability to analyze, design and manage the 

hardware/software computer system 

requirements with limited resources and 

conditions by modern engineering principles 

   

e 
Modern mühendislik teknik ve araçları ile 

bilişim teknolojileri ve yazılımlarını geliştirme, 

seçme ve etkin bir şekilde kullanabilme becerisi 

Ability to use modern engineering techniques, 

tools and information technologies and 

develop software equipment and software 

  X 

f 

Mühendislik problemlerinin incelenmesi için 

laboratuvar ve bilgisayar ortamında deney 

tasarlama, deney yapma, veri toplama, 

sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 

Ability to conduct lab experiment with using 

computer and to have the ability of collecting 

data, analyze, interpret data and to solve 

engineering problems 

   

g 
Tek ve çok disiplinli takım çalışması 

yürütebilme becerisi, buna yönelik bireysel 

becerilere de sahip olma 

Ability to work on multi disciplinary topics 

with team as well as individually 
   

h 
Türkçe ve İngilizce olarak, yazılı ve sözlü etkili 

iletişim kurabilme becerisi,  

Ability to communicate Turkish and English 

very well with written and oral form 
   

i 
Kendi alanındaki uluslararası çalışmaları takip 

edebilme becerisi 

Ability to follow international works in his or 

her field 
   

j 

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, 

bilimi ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek 

kendini sürekli yenileyebilme becerisi, Mesleki 

ve etik sorumluluk bilinci 

Ability to follow technological innovations 

and to engage in life-long learning in order to 

adapt himself/herself to the changing 

conditions of the future with professional and 

ethical responsibility 

   

k 
Proje yönetimi, girişimcilik ve toplam kalite 

yönetimi konularında farkındalık 

Ability to make a difference about the project 

managements, entrepreneurships, quality 

controls 

   



 

1: Az (Little),  2. Kısmi (Partial),  3. Tam (Full) 
 

 

 
 

 

l 
Çağdaş toplumsal sorunlara duyarlılık, 

mühendislik çözümlerinin etik ve hukuksal 

sonuçları konusunda farkındalık. 

An understanding of current/contemporary 

issues and impact of engineering solutions in 

legal and ethical levels 

   

Düzenleyen (Prepared by) 

 

Bahar Delibaș 

Tarih (Date) 

 

14/12/2015 

İmza (Signature) 

 


