
K.H.Ü. 

DERS KATALOG FORMU  

(COURSE CATALOGUE FORM) 

Ders Kitabı  

(Textbook) 

“ENGINEERING CIRCUIT ANALYSIS 6TH ED.” 

HAYT/KEMMERLY/DURBIN 

MCGRAW HILL 

 

“ELECTRONICS 2ND ED.” 

HAMBLEY 

PRENTICE HALL 

Diğer Kaynaklar 

(Other References) 
- 

Ödevler Homework 

  

Laboratuvar Uygulamaları Laboratory Work 

- - 

Bilgisayar Kullanımı Computer Use 

- - 

Dersin Adı Course Name 

Elektroniğin Temelleri Fundamentals Of Electronics 

Kodu 

(Code) 

Yarıyılı 

(Semester) 

Kredisi 

(Local Credits) 

AKTS Kredisi 

(ECTS Credits) 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta 

(Course Implementation, Hours/Week) 

Ders 

(Theoretical) 

Uygulama 

(Tutorial) 

Laboratuvar 

(Laboratory) 

CE261 3 3 5 3 0 0 

Bölüm / Program 

(Department/Program) 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

Dersin Türü 

(Course Type) 
Teorik 

Dersin Dili 

(Course Language) 
İngilizce 

Dersin Önkoşulları 

(Course Prerequisites) 
Yok 

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) 

30 40 30 0 

Dersin İçeriği Course Description 

Temel pasif ve aktif elektronik devre elemanları, basit 

devrelerin analizi ve tasarımı. 

Basic passive and active circuit components, analysis 

and design of simple circuits. 

Dersin Amacı Course Objectives 

Öğrenciye temel devre teorisini ve yarıiletken elemanlar 

kullanan basit elektronik devrelerinin analizini ve 

tasarımını öğretmek 

To teach the student fundamental circuit theory and the 

analysis and design of simple electronic circuits 

employing semiconductor components. 

Dersin Öğrenme Çıktıları Course Learning Outcomes 

1. Öğrenci, devre analiz yöntemlerini öğrenecek, 

2. Çok kullanılan yarıiletken devre elemanlarının 

çalışma prensiplerini öğrenecek,  

3. Bu elemanları kullanarak, basit elektronik devrelerini 

analiz edip tasarlayabilecek, 

4. Günlük hayatta kullanılan elektronik cihazların 

çalışma prensiplerini anlayabilecek. 

1. Students will learn the circuit analysis methods,  

2. Will learn the operation principles of popular 

semiconductor circuit components, 

3. Will be able to analyze and design simple electronic 

circuits employing the mentioned components, 

4. Will understand the operation principles of the 

consumer electronic devices. 



Diğer Uygulamalar Other Activities 

Ders saatleri içinde problem çözme seansları. Problem solving sessions within the course hours. 

Değerlendirme 

Sistemi  

 

(Assessment Criteria) 

 

Faaliyetler 

(Activities) 

Adedi 

(Quantity) 

Değerlendirmedeki Katkısı, % 

(Effect on Grading, %) 

Yıl İçi Sınavları 

(Midterm Exams) 
1 %40 

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 %60 

 

 

 

 

 

DERS PLANI  

(COURSE PLAN) 
 

 

Hafta 

(Week) 
Konular Topics 

Dersin  

Çıktıları 

(Course 

Outcomes) 

1 Temel Kavramlar ve Büyüklükler Fundamental Concepts and Quantities 1,2,3,4 

2 Temel Devre Elemanları Basic Circuit Components 1,3,4 

3 Devre Analiz Teknikleri Circuit Analysis Techniques 1,3 

4 Devre Analiz Teknikleri Circuit Analysis Techniques 1,3 

5 
Kondansatör, Bobin ve Geçici Rejim 

Analizi 

Capacitor, Inductor and Transient 

Analysis 

1,3 

6 AC Devreler AC Circuits 1,3 

7 Devrelerin Frekans Alanı Analizi Analysis of Circuits in Frequency Domain 1,3 

8 1. Vize Sınavı 1st Midterm Exam - 

9 Yarıiletkenler, Diyotlar ve Uygulamaları Semiconductors, Diodes and Applications 2,3,4 

10 BJT ve Uygulamaları BJT and Applications 2,3,4 

11 BJT ve Uygulamaları BJT and Applications 2,3,4 

12 FET ve Uygulamaları FET and Applications 2,3,4 

13 FET ve Uygulamaları FET and Applications 2,3,4 

14 OpAmplar ve Uygulamaları OpAmps and Applications 3,4 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Öğrenme Çıktılarının Bilgisayar Mühendisliği Program Çıktılarıyla İlişkisi 



Relationship between the course and Computer Engineering Program Outcomes 
 

 

Program Çıktıları (Program Outcomes) 
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1 X  X             

2 X  X             

3   X X     X       

4   X  X    X       
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Dersin Bilgisayar Mühendisliği Programıyla İlişkisi 

(Relationship between the Course and Computer Engineering) 

 

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,  

 

An 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,  

 
   

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 
X   

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 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,  

 
   

İ 
 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 teknolojildeki 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) 
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Dr. Baran TANDER 
Tarih (Date) 
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