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DERS KATALOG FORMU  

(COURSE CATALOGUE FORM) 

Dersin Adı Course Name 

Bilgisayar Ağları Computer Networks 

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) 

CE 351 Güz (Fall) 4 6 3 0 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 50 30 0 

Dersin İçeriği Course Description 

Bilgisayar ağlarına genel bakış. Ağ mimarisi ve OSI 

modeli. Ağ topolojisi, bağlantı analizi, gecikme analizi ve 

omurga analizi. Fiziksel katman, iletişim ve çoklama, 

terminal yönetimi, hatalar. Veri bağ katmanı ve bağ 

protokolleri. Ağ katmanı, yöneltme ve tıkanıklık, uydu ve 

paket radyo ağları, yerel ağlar. İletim ve oturum katmanı, 

sunum katmanı, uygulama katmanı.  

Overview of computer networks. Network architecture 

and the OSI model. Network topology, connectivity 

analysis, delay analysis and backbone analysis. Physical 

layer, transmission and multiplexing, terminal handling, 

errors. Data link layer and link protocols. Network 

layer, routing and congestion, satellite and packet radio 

networks, local networks. Transmission and session 

layer, presentation layer, application layer. 

Dersin Amacı Course Objectives 

Bilgisayar haberleşme ağlarının tasarım ve 

gerçekleştirmesinin temel prensipleri, onlara ait protokol 

ve uygulamaları çalışılacak. Dersin başarılı bir şekilde 

tamamlanmasıyla birlikte, bir öğrenci katmanlı ağ 

mimarisi, her bir katmandaki taslak konuları ve bu 

konulara işaret eden çözüm yöntemleri hakkında bilgi 

sahibi olacaktır.   

The fundamental principles in the design and 

implementation of computer communication networks, 

their protocols and applications will be studied. Upon 

successful completion of the course, a student will have 

a good understanding of the layered network 

architecture, design issues in each layer and the solution 

approaches towards addressing these issues. 

Dersin Öğrenme Çıktıları Course Learning Outcomes 

1. Bilgisayar ağ mimarisini kavramak 

2. Haberleşme amaçlı kullanınlan farklı iletim araçlarını 

kavrayıp, karşılaştırmak 

3. İletim sırasında oluşabilecek hataları tesbit etme veya 

düzeltme tekniklerini kavrayabilmek 

4. Haberleşme ağlarında kullanılan farklı yöneltme 

protokollerini kavrayabilmek ve simüle etmek 

5. Kablosuz ağlarda olduğu gibi, paylaşmalı alanlardaki 

haberleşme tekniklerini kavramak 

6. Internet, Ethernet ve ATM ağlarının nasıl çalıştığını 

kavramak 

7. Wireshark kullanarak Internet üzerinden veri toplayıp 

analiz etmek 

 

1. To understand the computer network architecture 

2. To understand and compare different transmission 

media used for communication purposes  

3. The ability to learn the techniques to detect or 

correct errors that might occur during transmission 

4. The ability to understand and simulate various 

routing protocols used in communication networks 

5. The ability to learn the techniques of 

communication in a shared environment such as 

wireless media 

6. The ability to learn how Internet, Ethernet and 

ATM networks work 

7. The ability to use Wireshark in order to collect data 

from Internet and analyze 

 



Ders Kitabı  

(Textbook) 
Computer Networks, 4th Edition, Andrew. S. Tanenbaum, Pearson Education Inc.  

Diğer Kaynaklar 

(Other References) 

Data and Computer Communications, 7th Edition, William Stallings, Pearson Education 

Inc. 

Ödevler Homework 

Çeşitli ödevler Blackboard’da yayınlanarak 

verilecektir. Ancak, bu ödevler kendi kendine çalışma 

amaçlıdır ve not verilmeyecektir.  

Several assignments will be posted in Blackboard. 

However, these assignments are aimed for self study and 

will not be graded. 

Laboratuar Uygulamaları Laboratory Work 

Sekiz adet Wireshark ve Opnet uygulamaları içeren 

deney yapılacaktır.  

Eight labs will be conducted with experiments on 

Wireshark and Opnet. 

Bilgisayar Kullanımı Computer Use 

Laboratuvar deneyleri bilgisayarlar ile yapılacak ve 

Wireshark ve Opnet programlarının kullanımını 

gerektirecektir. Bazı ödev soruları da ağ 

protokollerinin uygulanması için bir bilgisayar dilinin 

kullanılmasını gerektirecektir.  

Lab experiments will be conducted with computers and 

require usage of Wireshark and Opnet programs. Some 

homework questions will require the usage of a computer 

language for the implementation of networking protocols. 

Diğer Uygulamalar Other Activities 

Yoktur None 

Değerlendirme 

Sistemi  

 

(Assessment Criteria) 

 

Faaliyetler 

(Activities) 

Adedi 

(Quantity) 

Değerlendirmedeki Katkısı, % 

(Effects on Grading, %) 

Yıl İçi Sınavları 

(Midterm Exams) 
1 %35 

Kısa Sınavlar 

(Quizzes) 
  

Ödevler 

(Homework) 
  

Projeler 

(Projects) 
  

Dönem Ödevi/Projesi 

(Term Paper/Project) 
  

Laboratuar Uygulaması 

(Laboratory Work) 
8 %15 

Diğer Uygulamalar 

(Other Activities) 
  

Final Sınavı 

(Final Exam) 
1 %50 

 

  



DERS PLANI  

(COURSE PLAN) 
 

 

Hafta 

(Week) 
Konular Topics 

Dersin  

Çıktıları 

(Course 

Outcomes) 

1 Bilgisayar Ağlarına Giriş, Ağ Donanımı 
Introduction to Computer Networks, 

Network Hardware 

1 

2 
Ağ Yazılımı, Örnek Ağlar, Referans 

Modelleri 

Network Software, Example Networks, 

Reference Models 

1,6 

3 
Fiziksel Katman, Veri Haberleşme 

Temelleri 

Physical Layer, Data Communication 

Basics 

2,7 

4 İletim Araçları Tranmission Media 2,7 

5 Veri Bağ Katmanı, Çerçeveleme Data Link Layer, Framing 3,7 

6 Hata Kontrolü, Akış Kontrolü Error Control, Flow Control 3,7 

7 Ortam Erişim Kontrol Arakatmanı Medium Access Control Sublayer 4,7 

8 Ethernet Ethernet 4,5,6,8 

9 Kablosuz Yerel Ağlar Wireless LANs 4,5,8 

10 Arasınav Midterm  

11 Ağ Katmanı,  Yöneltme Algoritmaları Network Layer, Routing Algorithms, 4,8 

12 
Tıkanıklık Kontrol Algoritmaları, Servis 

Kalitesi 

Congestion Control Algorithms, Quality 

of Service 

4,8 

13 İnternet Internet 4,6,8 

14 İletişim Katmanı, UDP, TCP Transport Layer, UDP, TCP 3,8 

 

 

 

Dersin Öğrenme Çıktılarının ve Program Çıktılarıyla İlişkisi 

(Relationship between the course and Program Outcomes) 
 

 

Program Çıktıları (Program Outcomes) 
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1 X               

2 X  X             

3 X  X             

4 X  X X            

5 X  X             

6 X  X X            

7 X  X X X X X         

                

                

                

                

                

                

                

                

 

  



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 Fundamental Sciences, 

Fundamental Engineering and Computer 

Engineering principles to modeling and solution of 

engineering problems, 

X   

b 
Ayrık Matematik kavram ve konularını 

uygulayabilme becerisi,  

Ability to apply discrete mathematics concept and 

subjects, 
   

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, 

data collection, interpretation, problem analysis, 

modeling and effective solution and application 

development skills, 

 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 a computer 

system with its Hardware and Software 

components under realistic constraints and 

conditions and with modern engineering 

techniques, 

  X 

e 
Modern mühendislik teknik ve araçları ile bilişim 

teknolojileri ve yazılımlarını geliştirme, seçme ve 

etkin bir şekilde kullanabilme becerisi 

Ability to effectively develop, select and 

information technologies and software with modern 

engineering techniques and tools, 
 X  

f 

Mühendislik problemlerinin incelenmesi için 

laboratuvar ve bilgisayar ortamında deney tasarlama, 

deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve 

yorumlama becerisi,  

The ability to investigate engineering problems 

with laboratory experiments by designing with 

computers, experimentation, data collection, 

analysis and result interpretation, 

  X 

g 
Tek ve çok disiplinli takım çalışması yürütebilme 

becerisi, buna yönelik bireysel becerilere de sahip 

olma, 

Ability to conduct single and multi-disciplinary 

team work with corresponding individual skills,  
 X  

h 
Türkçe ve İngilizce olarak, yazılı ve sözlü etkili 

iletişim kurabilme becerisi,  

Ability to communicate both orally and in the 

written form in Turkish and in English, 
   

i 
Kendi alanındaki uluslararası çalışmaları takip 

edebilme becerisi, 
Ability to follow international studies in his/her 

area, 
   

j 

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilimi ve 

teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli 

yenileyebilme becerisi, Mesleki ve etik sorumluluk 

bilinci,  

Awareness of the necessity of lifelong learning, the 

ability of renewing oneself continuously by 

following  the developments in science and 

technology, professional and ethical responsibility, 

 

   

k 
Proje yönetimi, girişimcilik ve toplam kalite 

yönetimi konularında farkındalık, 
Acquaintency with project management, 

entrepreneurship and total quality management, 
   

l 
Çağdaş toplumsal sorunlara duyarlılık, mühendislik 

çözümlerinin etik ve hukuksal sonuçları konusunda 

farkındalık. 

Sensitivity to contemporary social problems, 

awareness of ethical and legal consequences of 

engineering solutions. 
   

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

 
Düzenleyen (Prepared by) 

Yrd. Doç. Dr. Tamer Dağ 
Tarih (Date) 

17/06/2015 
İmza (Signature) 

 

 


