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Dersin Adı Course Name 

Ayrık Hesaplama Yapıları Discrete Computational Structures 

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) 

CE201 3 3 5 3 0 0 

Bölüm / Program 

(Department/Program) 
Bilgisayar Muhendisliği (Computer Engineering) 

Dersin Türü 

(Course Type) 
Zorunlu (Compulsory) 

Dersin Dili 

(Course Language) 
İngilizce (English) 

Dersin Önkoşulları 

(Course Prerequisites) 
Giriş programlama bilgisi (Introductory programming) 

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) 

50 30 20 0 

Dersin İçeriği Course Description 

Ayrık hesaplama yapılarının temel kavramlarını tanıtma. 

Matematiksel mantık yürütme ve ispat oluşturma için 

gerekli formel araçlara genel bakış. Bir ispat tekniği 

olarak, problem çözme ve algoritma dizayn yontemi 

olarak ve de program verifikasyon tekniği olarak 

matematiksel tümevarımın ayrıntılı incelenmesi. 

Kombinatoryel analize ve kümeler, permütasyonlar, 

çizgeler, ağaçlar gibi ayrık yapılarda uygulamasına giriş.   

Introduction to the main concepts of discrete 

computational structures. Overview of formal tools for 

mathematical reasoning and proof construction. A 

thorough discussion of mathematical induction as a 

proof technique and how it relates to problem solving, 

algorithm design and program verification. An 

introduction to combinatorial analysis and its application 

on discrete structures including sets, permutations, 

graphs, and trees. 

 

Dersin Amacı Course Objectives 

Bu dersin temel amacı öğrenciye problem çözmenin 

teorik temelleri ile ilgili gerekli bilgiyi ve bilgisayar 

bilimleri ve hesapsal problemlerde yaygın olarak 

kullanılan ayrık hesapsal yapılarını kullanabilme 

becerisini kazandırmaktır. 

The main objective of this course is to provide the 

students with a knowledge on theoretical foundations of 

problem solving and experience in working with discrete 

computational structures common in computrer science 

and computational problems.   

Dersin Öğrenme Çıktıları Course Learning Outcomes 

1. Formel matematiksel mantık yürütmenin temel 

ilkelerini kavrama. 

2. Ayrık yapılarla ilgili kuramlarda ispat yapabilme. 

3. Ayrık yapılarda temel ispat tekniklerinden 

matematiksel tümevarımı kavrama. 

4. Matematiksel tümevarım  kavramını kullanarak 

hesapsal problemlere çözüm  ve algoritma 

geliştirme. 

5. Öğrenilen ispat tekniklerini kullanarak kod 

doğruluğu ispatı yapabilme. 

6. Bilgisayar bilimi ve mühendisliğinde temel 

yapılardan kümeler, permütasyonlar, çizgeler ve 

ağaçlar ile ilgili temel bilgi, öğrenilen ispat/analiz 

tekniklerini bu yapılarla ilgili problemlerde 

kullanabilme. 

1. Understanding main principles of formal 

mathematical reasoning. 

2. Ability to prove claims on discrete structures. 

3. Understanding mathematical induction, a 

fundamental proof technique on discrete 

structures. 

4. Ability to apply  induction to design algorithmic 

solutions to combinatorial problems. 

5. Code verification using the proof techniques 

learned in class. 

6. Understanding discrete structures common in 

computer science and engineering such as sets, 

permutations, graphs, and trees and an ability to 

apply the proof/analysis techniques on such 

structures.  

 



Ders Kitabı 

(Textbook) 

DISCRETE MATHEMATICS AND ITS APPLICATIONS, KENNETH H. ROSEN, 

MCGRAW HİLL, 6TH EDİTİON, 2007. 

 

Diğer Kaynaklar 

(Other References) 

DISCRETE MATHEMATICS WITH APPLICATIONS, SUSANNA S. EPP, BROOKS 

COLE, 3RD EDİTİON, 2003. 

 

Ödevler Homework 

Sınıfta öğrendiğini sınıfta yapabilme yeteneğini test 

edebilmek amacıyla bu derste ev ödevi yerine benzer 

sorular içeren sınıf içi kısa sınavlar yapılacaktır.   

In order to test the ability to apply the concepts and 

techniques learned in class instead of homework 

assignments, the students will be given in class quizzes 

with problems similar to those of a homework. 

Laboratuar Uygulamaları Laboratory Work 

Yok None 

Bilgisayar Kullanımı Computer Use 

Yok                                         None 

Diğer Uygulamalar Other Activities 

Yok None 

Değerlendirme 

Sistemi 

 

(Assessment Criteria) 

 

Faaliyetler 

(Activities) 

Adedi 

(Quantity) 

Değerlendirmedeki Katkısı, % 

(Effects on Grading, %) 

Yıl İçi Sınavları 

(Midterm Exams) 
3 48 

Kısa Sınavlar 

(Quizzes) 
  

Ödevler 

(Homework) 
  

Projeler 

(Projects) 
  

Dönem Ödevi/Projesi 

(Term Paper/Project) 
  

Laboratuar Uygulaması 

(Laboratory Work) 
  

Diğer Uygulamalar 

(Other Activities) 
  

Final Sınavı 

(Final Exam) 
1 52 

 



 

DERS PLANI 

(COURSE PLAN) 
 

Hafta 

(Week) 
Konular Topics 

Dersin 

Çıktıları 

(Course 

Outcomes) 

1 Önermesel  mantığa giriş   An introducton to Propositional Logic 1 

2 
Mantık önermelerininde işlemler ve 

eşdeğerlikler 

Operations in porpositional logic and 

equivalences 

1 

3 Yüklem mantığı ve niceleyicilere giriş Predicate logic and quantifiers 1 

4 
(Kısa sınav 1)    Mantıksal çıkarsama 

kuralları ve ispatlara giriş 

(Short exam 1)   Rules of inference and an 

introduction to proofs 

1,2 

5 İspat teknik ve stratejileri Proof methods and strategy 1,2 

6 

İspat teknik ve stratejilerini kullanarak 

kümeler, diziler gibi kombinatorik 

yapılarda kuramların ispatı 

Employing proof methods and strategy to 

prove structural combinatorics properties 

regarding sets, sequences etc. 

1,2 

7 Matematiksel tümevarıma giriş An introduction to mathematical induction 2,3 

8 Tümevarım kullanarak ispat yapma Using induction as a proof technique 2,3 

9 

(Kısa sınav 2) Tümevarımın küme, dizi, 

permütasyon  gibi yapıların özelliklerinin 

ispatında kullanımı 

(Short exam 2) More examples of use of 

induction. Employing induction to prove 

claims regarding sets, sequences, 

permutations, etc. 

2,3 

10 
Tümevarım ile yinelemeli algoritmalarin 

ilişkisi ve 

The relationship between induction and 

the recursive algorithms and 

2,4,5 

11 
Tümevarım kullanarak algoritma 

geliştirme ve program verifikasyonu 

Induction as an algorithm design method 

and a program verification technique 

2,4,5, 

12 
Tekrar bağıntıları ve tekrar bağıntılarını 

çözme 

Recurrence relations and solving 

recurrences 

3,4 

13 

Tekrar bağıntısı kurarak problem çözme 

ve bunun tümevarımla ilişkisi 

Problem solving via setting up recurrence 

relations and its relationship to 

mathematical induction 

3,4 

14 
(Kısa sınav 3) Ağaçlara giriş ve ağaçlarla 

ilgili bazı kuramların ispatı      

(Short exam 3) An introduction to trees 

and proving some properties of trees         

2,6 

 

Dersin Öğrenme Çıktılarının ve Program Çıktılarıyla İlişkisi 

Relationship between the course and Program Outcomes 

 

Programa Çıktıları (Program Outcomes) 

a b c d e f g h i j k l    

D
er

si
n

 Ö
ğ

re
n

m
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Ç
ık

tı
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1 X X              

2 X X              

3 X X              

4 X X X             

5 X X X             

6 X X X      X       

 
 



Dersin Bilgisayar Mühendisliği Programıyla İlişkisi 

(Relationship between the Course and Computer Engineering Curriculum) 
 

 

 
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 computer 

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 

   

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 experiments by using 

computers 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 multidisciplinary topics 

with teams as well as individually 
   

h 
Türkçe ve İngilizce olarak, yazılı ve sözlü 

etkili iletişim kurabilme becerisi, 

Ability to communicate  in Turkish and 

English very well in the written and oral form 
   

i 
Kendi alanındaki uluslararası çalışmaları takip 

edebilme becerisi 

Ability to follow international works in his or 

her field 
X   

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 

management, entrepreneurship and quality 

control 
   

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 
   

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

 
 

 


