
Eğitim Programı 

Yazılım mühendisliği programı, alan dersler 39 kredi saat, mühendislik temel dersler 18 kredi saat, 

bilgisayar bilimleri ve mühendisliği 25 kredi saat, elektrik bilimlerinde 3 kredi, matematikte 13 kredi saat, 

5i dersleri 8 kredi sat ve mesleki seçmeli derslerde 12 kredi saatinden oluşmaktadır. Program 6 kredi saati 

serbest seçmeli derslerle desteklenmektedir. 

A. Yazılım mühendisliği zorunlu dersler 

a. Mühendislik temel bilimler 

▪ SENG 122 Bilgisayar Bilimine Giriş 

▪ SENG 124 Bilgisayarın Mühendislik Kullanımına Giriş 

▪ SENG 126 Mühendislik ve Toplum 

▪ MAT 123 Mühendislik Matematiği I 

▪ MAT 124 Mühendislik Matematiği II 

▪ MAT 125 Mühendislik Matematiği III  

▪ MAT 201 Ayrık Matematik 

▪ MAT 224 Diferansiyel Denklemler 

▪ MAT 301 Olasılık ve İstatistik 

▪ CHEM 101 Kimya 

▪ PHY 101 Fizik I 

▪ PHY 102 Fizik II 

b. Alan dersler 

▪ SENG 211 Nesne Tabanlı Programlama ve Yazılım Tasarımına Giriş  

▪ SENG 213 Dijital Tasarıma Giriş  

▪ SENG 215 Elektrik Bilimi  

▪ SENG 224 Doğrusal Devreler 

▪ SENG 226 Gömülü Sistemler  

▪ SENG 311 Yazılım Bileşenleri ve Genel Programlama 

▪ SENG 313 Yazılım Tasarımı 

▪ SENG 315 Görsel Ortamlar İçin Yazılım Tasarımı  

▪ SENG 322 Veri Yapıları ve Algoritmalar 

▪ SENG 324 Yazılım Mühendisliğinin Temelleri 

▪ SENG 326 Yazılım Mühendisliği  

▪ SENG 412 Yazılım Sistem Mimarisi 

▪ SENG 422 Program Doğrulamada Teorik Yöntemler 

▪ SENG 495 Yazılım Mühendisliği Bitirme Tasarımı I 

▪ SENG 496 Yazılım Mühendisliği Bitirme Tasarımı II  

▪ CENG 223 Programlama Dilleri 

▪ CENG 302 Bilgisayar Mimarisi 

▪ CENG 305 İşletim Sistemleri 

▪ CENG 301 Veritabanı Sistemleri  

▪ CENG 451 Bilgisayar Ağları 

B. Yazılım Mühendisliği mesleki seçmeli dersler 

▪ SENG 450 Bilgisayar Algoritmaları 

▪ SENG 451 Yazılım Tasarımı Ve Geliştirme 



▪ SENG 452 Mobil Robotik Ve İnsan-Makine Etkileşimi 

▪ SENG 453 Kuantum Bilgi Ve Hesaplama 

▪ SENG 454 Bulut Sistemleri Ve Ağlar 

▪ SENG 455 Yazılım Kalite Güvencesi 

▪ SEGN 456 Savunma Sistemleri Yazılımı 

▪ SENG 457 Elektronik Muharebe Uçuş Testi  

▪ CENG 472 İnsan Bilgisayar Etkileşimi  

DERSLER VE İÇERİKLERİ (TÜRKÇE ve İNGİLİZCE) 

SENG 122 Bilgisayar Bilimine Giriş 

Bu ders, programlamaya vurgu yaparak bilgisayar biliminin temel kavramlarına bir giriş niteliğindedir. 

Edebiyat için “yazma” ne anlama geliyorsa bilgisayar bilimleri için Bilgisayar programlama da o 
anlama gelmektedir. Bilgisayar bilimlerinde algoritmaları uygulamak için birincil araçtır. Yazılım 

tasarımı ve uygulaması için temel teknikler ele alınacak ve bu kavramlar phyton ve C ++ gibi bir 

programlama dillerinde gösterilecektir. Ek konular arasında yukarıdan aşağıya modüler tasarım, genel 

amaçlı yazılım araçları geliştirme, prosedürel ve veri soyutlama, algoritmalar ve özyineleme ve 
dinamik veri yapılarına giriş yer alır. Ders haftada üç saat ders ve bir saatlik bilgisayar laboratuarından 

oluşur. 

Ön koşul: Yok 

SENG 122 Introduction to Computer Science 

This course is an introduction to basic concepts of computer science, with an emphasis on 

programming. Computer programming is the study of computer science what writing is to the study of 

literature. It is a primary tool for implementing algorithms in computer science. Fundamental 
techniques for software design and implementation will be covered and these concepts demonstrated 

in a programming language like python and C++. Additional topics include top-down modular design, 

developing general-purpose software tools, procedural and data abstraction, algorithms, and an 
introduction to recursion and dynamic data structures. The course consists of three hours of lecture and 

a one-hour computer laboratory session per week. 

Prerequisites: None 

 

SENG 124 Bilgisayarın Mühendislik Kullanımına Giriş 

Mühendislik problemlerini Matlab gibi denklem çözme yazılımlarını kullanarak bilgisayar 

programlamaya giriş. 

Ön koşul: Yok 

SENG 124 Introduction to Engineering Use of the Computer 



Introduction to computer programming using equation solving software like Matlab applied to 

engineering problems. 

Prerequisites: None 

 

SENG 126 Mühendislik ve Toplum 

Mühendisler bilimsel bilgi ve ilkeleri uygular ve teknolojiyi geliştirmek için mühendislik tasarım 

sürecini kullanır. Mühendisler kontrollü ortamlarda sık sık sorunlara çözüm geliştirirken, geliştirilen 
ürünler 'gerçek dünyada' 'gerçek insanlar' tarafından kullanılmaktadır. Bu ders, teknolojik gelişmelerin 

toplumsal sonuçlarıyla ilgili etik ve diğer kaygılara ek olarak mühendislik ve teknolojik becerilerin 

çeşitli uygulamalarını vurgulayacaktır. Öğrenciler, kavramsal modellerin hem bilimin hem de 
teknolojinin toplumu nasıl şekillendirdiğini ve toplumun bilim ve teknolojiyi nasıl 

şekillendirebileceğini çerçevelemek için kullanılabileceği yolları anlayacaklar. Öğrenciler mühendislik 

tasarım sürecine tanıtılacak ve bunu basit bir mühendislik problemini çözmek için kullanacaklar. Daha 
sonra, bir vaka çalışması yoluyla, toplumsal modelleri uygulayacaklar ve tasarım sürecinin sosyal, 

ekonomik ve çevresel hususlar bağlamında karmaşık, açık uçlu, 'gerçek dünya' sorunlarını çözmek için 

nasıl kullanılabileceğini anlayacaklar. 

Ön koşul: Yok 

SENG 126 Engineering and Society 

Engineers apply scientific knowledge and principles and use the engineering design process to develop 

the technology. While engineers frequently develop solutions to problems in controlled environments, 

the products that are developed are used by 'real people' in the 'real world.' This course will highlight 
the diverse applications of engineering and technological skills in addition to ethical and other concerns 

about the societal consequences of technological developments. Students will gain an understanding of 

ways that conceptual models can be used to frame how both science and technology shape society and 
how society can shape science and technology. Students will be introduced to the engineering design 

process and use it to solve a simple engineering problem. Then, through a case study, they will apply 

the societal models and gain an understanding of how the design process can be used to solve complex, 

open-ended, 'real-world' problems in the context of social, economic, and environmental 

considerations. 

Prerequisites: None 

 

MAT 123 Mühendislik Matematiği I 

Fonksiyonlar ve grafikler; zincir kuralı ve örtük farklılaşma dahil türev kavramı ve formülleri; integral 
kavramı; Kalkülüsün Temel Teoremi; max-min problemleri ve grafik çizimi dahil türevin özellikleri 

ve uygulamaları; üstel, logaritmik ve ters trigonometrik fonksiyonlar. 

Ön koşul: Yok 

MAT 123 Engineering Mathematics I 



Functions and graphs; derivative concept and formulas, including chain rule and implicit 
differentiation; integral concept; the Fundamental Theorem of Calculus; properties and applications of 

the derivative, including max-min problems and graph sketching; exponential, logarithmic, and inverse 

trigonometric functions. 

Prerequisites: None 

 

MAT 124 Mühendislik Matematiği II 

MA 131'in devamı. Alanlar, hacimler, yay uzunluğu ve diferansiyel denklemler dahil integralin 

özellikleri ve uygulamaları; parçalar, kısmi kesirler, trigonometrik ikame ve sayısal entegrasyon dahil 
entegrasyon teknikleri; belirsiz formlar; uygunsuz integraller; sonsuz seriler ve Taylor serileri; kutupsal 

koordinatlara, karmaşık sayılara ve parametrik denklemlere giriş. 

Ön koşul:  

MAT 124 Engineering Mathematics II 

A continuation of MA 131. Properties and applications of the integral, including areas, volumes, arc 
length, and differential equations; integration techniques, including parts, partial fractions, 

trigonometric substitution, and numerical integration; indeterminate forms; improper integrals; infinite 

series and Taylor series; introduction to polar coordinates, complex numbers, and parametric equations. 

Prerequisites:  

 

CENG 111 Bilgisayar Programlama I 

 

Bu ders programlamaya giriş dersidir. Ders çeşitli problemler için algoritma geliştirerek çözümler 
üretebilmenin temellerini içerir. Derste temel veri tipleri, kontrol mekanizmaları olan şartlı ifadeler ve 

döngüler, diziler ve giriş/çıkış konuları işlenecektir. 

Ön koşul: Yok 

CENG 111 Computer Programming I 

This is an introductory course for computer programming using Python. The course covers the 

fundamentals of algorithmic problem solving for a variety of problems involving the use of basic 

control and data structures. Other topics include fundamental data types, control structures including 

conditions and iteration, arrays, input and output. 

Prerequisites: None 

 

CENG 112 Bilgisayar Programlama II 



 
Bu derste öğrencilere farklı veri tiplerinin ve operatörlerin kullanımı, diziler, şartlı ifadeler ve döngüler 

gibi konuların Python dilinde nasıl kullanılacağı öğretilecektir. Ayrıca fonksiyonlar, özyineleme, 

işaretçiler, temel veri yapılarından bağlı listeler, kuyruklar ve yığıtlar, nesneye dayalı programlama 

prensipleri, ve dosya giriş/çıkışı konuları işlenecektir. 

Ön koşul: Yok 

CENG 112 Computer Programming II 

Course content includes the usage of data types, arrays, conditionals and loops in Python. In addition, 

the course covers functions and recursion, pointers, basic data structures such as linked lists, queues 

and stacks, the object-oriented programming concepts, and file I/O. 

Prerequisites: None 

 

CHEM 101 Kimya 

Maddenin özellikleri ve sınıflandırılması, maddenin ölçümü, bilimsel yöntemde belirsizlik, anlamlı 
rakamlar; Atom, molekül, iyon; Atom teorileri; Formulasyon ve isimlendirme; Kimyasal Reaksiyonlar; 

Reaksiyonlarla ilgili hesaplamalar, molekül kütlesi, mol kavramı; Çözelti Kimyası; Gazlar; 

Termokimya, ısı,iş kavaramları; Kuantum Teorisi; Elektronik konfigurasyon, periyodisite;Kimyasal 

bağlar, ikincil bağlar; Molekül Orbital Teorisi 

Ön koşul: Yok 

CHE 101 Chemistry 

Matter properties and clasifications, physical measurements, significant numbers; Atoms, Molecules 

and Ions, Atomic Theory; formulas and naming. Chemical Reaction Equations; Chemical Reaction 
;Calculation with Chemical Formulas and Equations. Mass and Moles of Substances. Determination of 

Formulas. Working with Solutions; Gaseous State. Gas Laws; Thermochemistry. Heat of Reaction. 

Using Heat of Reaction. Quantum Theory of the Atom. Light Waves, Photons and Bohr Theory. 
Quantum Mechanics and Quantum Numbers; Electronic Configurations and Periodicity; Ionic and 

Covalent Bonding; Molecular Geometry and Chemical Bonding Theory. Molecular Orbital Theory. 

Prerequisites: None 

 

PHY 101 Fizik I 

Ölçme ve birim sistemleri, vektörler, bir boyutta kinematik, iki ve üç boyutta kinematik, Newton'un 

hareket kanunları, Newton'un evrensel kütleçekim kanunu, iş ve enerji, enerjinin korunumu, doğrusal 

momentum, dönme hareketi, açısal momentum ve genel dönme hareketi 

Ön koşul: Yok 



PHY 101 Physics I 

Measurement and Unit Systems, Vectors and Scalars, Kinematics in One Dimensions, Kinematics in 
Two and Three Dimensions, Newon's Laws of Motion, Newton's Law of Universal Gravitation, Work 

and Energy, Conservation of Energy, Linear Momentum, Rotational Motion, Angular Momentum and 

General Rotation 

Prerequisites: None 

PHY 102 Fizik II 

Coulomb Kuvveti, Elektrik Alan, Elektrik Akısı, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel, Kondansatörler, 

Akımın Oluşumu ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Kirchhoff Kanunları, Manyetik Alan, Biot-Savart 
Yasası, Ampere Yasası, İndüksiyon, Faraday Yasası, Lenz Kanunu, İndüktans, Manyetik Alanda 

Enerji, LC Devresinde Salınımlar, Elektromanyetik Dalgalar. 

Ön koşul: Yok 

PHY 102 Physics II 

Coulomb’s force, the electric field, electric flux, Gauss law, electric potential, capacitors, current and 
resistivity, direct current circuits, Kirchhoff’s rules, magnetic field, Biot-Savart’s law, Ampere’s law, 

induction, Faraday’s law, Lenz’s law, inductance, energy in magnetic field, oscillations in the LC 

circuit, electromagnetic waves. 

Prerequisites: None 

 

  



Alan dersler 

 

SENG 224 Doğrusal Devreler 

Doğrusal devrelerin hem sinüzoidal hem de periyodik girişlere kararlı durum tepkisi. AC sabit durum 

gücü. Manyetik olarak bağlı devreler. Ağ fonksiyonları, transfer fonksiyonları, kazanç ve faz kayması. 

Bode arazileri. Fourier serileri. Laplace dönüşümü. Zaman ve frekans bölgesi çözümleri arasındaki 

ilişki. 

Ön koşul: Yok 

SENG 224 Linear Circuits 

Steady-state response of linear circuits to both sinusoidal and periodic inputs. AC steady-state power. 

Magnetically coupled circuits. Network functions, transfer functions, gain, and phase shift. Bode plots. 

Fourier series. Laplace transform. The relationship between the time and frequency domain solutions. 

Prerequisites: None 

 

SENG 226 Gömülü Sistemler 

Mikrodenetleyici donanım ve yazılımının temellerini kapsayan bir giriş dersi. Konular arasında mikro 
denetleyici sistemleri, giriş / çıkış (G / Ç) standartları ve veri iletişim protokolleri, bellek sistemleri ve 

sensörlerle arayüz oluşturma, veri toplama, görüntüleme ve çevresel modüllerin ve aktüatörlerin 

kontrolü yer alır. Mikrodenetleyici, C programlama dilinde programlanacaktır. Derleme dilinin üst 
düzey dil koduyla arayüzlenmesi de ele alınacaktır. Kapsamlı bir dönem projesi, öğrenci takımlarının 

bir mikrodenetleyici ve çevresel cihazlar kullanarak pratik bir problemi çözmek için teorik kavramları 

uygulamalarına izin verecektir. 

Ön koşul: Yok 

SENG 226 Embedded Systems 

An introductory course covering the fundamentals of microcontroller hardware and software. Topics 

include microcontroller systems, input/output (I/O) standards, and data communication protocols, 

interfacing with memory systems and sensors, data collection, display, and control of peripheral 
modules and actuators. The microcontroller will be programmed in the C programming language. 

Interfacing assembly language with high-level language code will be treated as well. A comprehensive 

term project will allow student teams to apply the theoretical concepts for solving a practical problem 

using a microcontroller and peripheral devices 

Prerequisites: None 

 

 



SENG 222 Nesne Tabanlı Programlama ve Yazılım Tasarımına Giriş 

Sınıflar, kalıtım ve alt tipleme, aşırı yükleme ve geçersiz kılma dahil olmak üzere Nesne Tabanlı 
Programlamaya kapsamlı bir giriş. Dinamik bellek yönetimi. Hata ayıklama. Test Odaklı Geliştirmeye 

Giriş. Temel veri yapılarına giriş. 

Ön koşul: Yok 

SENG 222 Introduction to Object-Oriented Programming and Software Design 

A thorough introduction to Object-Oriented Programming, including classes, inheritance and 

subtyping, overloading, and overriding. Dynamic memory management. Debugging. Introduction to 

Testing Driven Development. Introduction to fundamental data structures. 

Prerequisites: None 

 

SENG 213 Dijital Tasarıma Giriş 

Bilgisayar sistemi donanımının temellerini kapsayan bir giriş dersi. Konular, sayı sistemleri ve kodları, 

Boole cebri ve mantığı, dijital mantık cihazları, kombinasyonel ve sıralı devreler, aritmetik mantık 
birimleri ve kayıtlar, bellek, adresleme ve makine talimatlarının işlenmesi dahil olmak üzere basit 

işlemci organizasyonunu kullanarak veri temsilini içerir. 

Ön koşul: Yok 

SEGN 213 Introduction to Digital Design 

An introductory course covering the fundamentals of computer system hardware. Topics include data 
representation using number systems and codes, Boolean algebra and logic, digital logic devices, 

combinational and sequential circuits, arithmetic logic units, and simple processor organization 

including registers, memory, addressing, and processing of machine instructions. 

Prerequisites: None 

 

SENG 311 Yazılım Bileşenleri ve Genel Programlama 

Bu ders, yeniden kullanılabilir yazılım bileşenlerinin oluşturulmasını teşvik eden yazılım tasarım 

ilkeleri ile ilgilidir. Konular arasında soyut veri türleri, davranışsal kalıtım ve alt tipleme, jenerikler, 
arayüz tasarımı, bağımlılık enjeksiyonu ve algoritmik davranış analizi yer alır. Öğrenciler, modern bir 

entegre geliştirme ortamı bağlamında test senaryolarının tasarımı, birim testi, kod incelemeleri, yeniden 

düzenleme ve sürüm kontrolü dahil olmak üzere yazılım geliştirme en iyi uygulamaları konusunda 

deneyim kazanacaklar. 

Ön koşul: SENG 222 

SENG 311 Software Components and Generic Programming 



This course is concerned with software design principles that foster the creation of reusable software 
components. Topics include abstract data types, behavioral inheritance and subtyping, generics, 

interface design, dependency injection, and analysis of algorithmic behavior. Students will gain 

experience with software development best practices including design of test scenarios, unit testing, 

code reviews, refactoring, and version control in the context of a modern integrated development 

environment. 

Prerequisites: SENG 222 

 

SENG 313 Yazılım Tasarımı 

Bu ders, yazılım tasarım ilkelerinin uygulamaların tasarımına uygulanmasına giriş niteliğindedir. Bu 
ders, yazılım tasarımına üç açıdan yaklaşır: kaliteli yazılım geliştirilmesini sağlayan yazılım 

mühendisliği ilkeleri, Birleşik Modelleme Dili (UML) kullanılarak yazılım öğelerinin modellenmesi 

ve en iyi kabul edilen tasarım modellerini yeniden kullanma aracı olarak tasarım modellerinin 

uygulanması. 

Ön koşul: Yok 

SENG 313 Software Design 

This course is an introduction to the application of software design principles to the design of 

applications. This course approaches software design from three perspectives: the software engineering 
principles that enable development of quality software, modeling of software elements using the 

Unified Modeling Language (UML), and the application of design patterns as a means of reusing design 

models that are accepted best practices. 

Prerequisites: None 

 

CENG 451 Bilgisayar Ağları 

Bu ders, TCP, IP, HTTP ve SMTP gibi yaygın İnternet protokollerine vurgu yaparak katmanlı ağ 

protokollerini kapsar. Ayrıca, Ethernet ve kablosuz için IEEE standartları gibi bağlantı katmanı 
standartlarına odaklanarak yerel alan ağını da kapsar. Güvenlik ve tıkanıklık kontrolü gibi ek konular 

da ele alınacaktır. 

Ön koşul: Yok 

CENG 451 Computer Networks 

This course covers layered networking protocols with an emphasis on common Internet protocols such 

as TCP, IP, HTTP, and SMTP. It also covers local area networking, focusing on link layer standards 

such as the IEEE standards for Ethernet and wireless. Additional topics such as security and congestion 

control will also be covered. 

Prerequisites: None 



SENG 315 Görsel Ortamlar İçin Yazılım Tasarımı 

Bu ders, nesne yönelimli, olay güdümlü pencereleme ortamlarına giriş niteliğindedir. Öncelikli odak 
noktası, olay odaklı paradigmaya vurgu yaparak arayüz tasarımı ve geliştirmesi olacaktır. Konular 

şunları içerecektir: seçilen temeldeki pencereleme çerçevesinin kapsamlı bir araştırması, sistem girişi 

ve çıkışı için kullanılan statik ve dinamik kontrol nesnelerinin incelenmesi, sanal işlevler, çok iş 
parçacıklı programlama, kod senkronizasyonu ve kilitleme ve kaynak paylaşımı. Dönem boyunca 

çeşitli programlama projeleri verilecektir. 

Ön koşul: SENG 222 

SENG 315 Software Design For Visual Environments 

This course is an introduction to object-oriented, event-driven windowing environments. The primary 

focus will be interface design and development, with an emphasis placed on the event-driven paradigm. 

Topics will include: a thorough investigation of the underlying windowing framework selected, an 

examination of static and dynamic control objects used for system input and output, virtual functions, 
multithread programming, code synchronization, and locking, and resource sharing. Several 

programming projects will be assigned throughout the semester. 

Prerequisites:   SENG 222 

 

SENG 324 Yazılım Mühendisliğinin Temelleri 

Bu, bilgisayar yazılımı tasarımında temel bir derstir. Yazılım tasarımı ve uygulaması için temel 

teknikleri ve metodolojileri kapsar. Konular, yazılım mühendisliği yaşam döngüsü, nesne yönelimli 

tasarım, veri ve prosedürel soyutlama, özyineleme, yineleme, dosya G / Ç ve temel veri yapılarını içerir. 

Ön koşul: SENG 222 

SENG 324 Fundamentals of Software Engineering 

This is a foundation course in the design of computer software. It covers fundamental techniques and 

methodologies for software design and implementation. Topics include the software engineering life 
cycle, object-oriented design, data, and procedural abstraction, recursion, iteration, file I/O, and 

elementary data structures. 

Prerequisites: CENG 222 

 

  



 

SENG 326 Yazılım Mühendisliği 

Yazılım mühendisliği ilkeleri ve uygulamalarının incelenmesi. Konular, yazılım kalitesi kavramlarını, 

süreç modellerini, yazılım gereksinim analizini, tasarım metodolojilerini, yazılım testini ve yazılım 

bakımını içerir. Şelale yaşam döngüsü modelini ve CASE araçlarını kullanarak bir yazılım sistemi 

oluşturma uygulamalı deneyim. Ekipler halinde çalışan öğrenciler, tüm yaşam döngüsü çıktılarını 

geliştirir: gereksinim belgeleri, şartname ve tasarım belgeleri, sistem kodları ve kullanıcı kılavuzları. 

Ön koşul: Yok 

SENG 326 Software Engineering 

Study of the principles and practices of software engineering. Topics include software quality concepts, 
process models, software requirements analysis, design methodologies, software testing, and software 

maintenance. Hands-on experience building a software system using the waterfall life cycle model and 

CASE tools. Students working in teams develop all life cycle deliverables: requirements document, 

specification and design documents, system codes, and user manuals. 

Prerequisites: None 

 

CENG 302 Bilgisayar Mimarisi 

Bilgisayar sistemlerinin set tasarımı ve performans iyileştirmesini içeren modern işlemci sistemi 
mimarisi işlenecektir. Konular arasında ardışık düzen, önbellek organizasyonu, bellek yönetimi ve 

çoklu işlemciler bulunur. Sistem tasarımındaki ödünleşmeler ve donanım / yazılım etkileşimlerinin 

etkisi tartışılacaktır. 

Ön koşul: Yok 

CENG 302 Computer Architecture 

A study of the modern processor system architecture including set design and performance 

enhancement of computer systems will be discussed. Topics include pipelining, cache organization, 

memory management, and multiprocessors. Tradeoffs in system design and the impact of 

hardware/software interactions will be discussed. 

Prerequisites: None 

 

CENG 301 Veritabanı Sistemleri 

Veritabanı sistemlerine giriş dersidir. Varlık-ilişkisi ve ilişkisel modellerden bahsedilir ve tipik veri 
tabanlarının tasarımına uygulanır. Nesne yönelimli ve multimedya veri tabanlarındaki yeni 

gelişmelerden de bahsedilir. mySQL, ORACLE veya ACCESS gibi mevcut bir veritabanı yönetim 

sistemi bağlamındaki uygulamalar için veritabanı tasarımına vurgu yapılacaktır. 



Ön koşul: Yok 

CENG 301 Database Systems 

An introduction to database systems. The entity-relationship and relational models are presented and 

applied to the design of typical databases. New developments in object-oriented and multimedia 

databases are presented. Emphasis will be placed on database design for applications in the context of 

an existing database management system such as mySQL, ORACLE or ACCESS. 

Prerequisites: None 

 

SENG 412 Yazılım Sistem Mimarisi 

Yazılım geliştirme için gerekli araçlar ve yardımcı programlarla birlikte UNIX gibi modern bir işletim 
sistemi bağlamında sistem yazılımı bileşenlerinin incelenmesini kapsar. Konular, yazılım geliştirme 

araçlarını, işletim sistemi arayüzlerini ve yardımcı programları ve ağ erişim yöntemlerini içerecektir. 

Ayrıntılı uygulama yerine sistem yazılım bileşenlerinin kavramsal olarak anlaşılmasına ve pratik 

kullanımına vurgu yapılacaktır. 

Ön koşul: Yok 

SENG 412 Software System Architecture 

A study of system software components in the context of a modern operating system such as UNIX, 

together with the necessary tools and utilities for software development. Topics will include software 
development tools, operating system interfaces and utilities, and network access methods. Emphasis 

will be placed on conceptual understanding and practical use of system software components rather 

than on detailed implementation. 

Prerequisites: None 

 

SENG 495 Yazılım Mühendisliği Bitirme Tasarımı I 

Öğrenciler, takım ortamında çalışarak karmaşık bir yazılım sistemi tasarlayacak ve geliştireceklerdir. 

Sağlam yazılım mühendisliği tekniklerini kullanarak, öğrenciler bir yazılım sistemi için kavramsal bir 

fikir alacak ve onu iyi tasarlanmış bir ürüne dönüştürecek. 

Ön koşul: Yok 

SENG 495 Software Engineering Senior Design I 

Working in a team environment, students will design and develop a complex software system. Using 

sound software engineering techniques, the students will take a conceptual idea for a software system 

and turn it into a well-engineered product. 

Prerequisites: None 



 

SENG 496 Yazılım Mühendisliği Bitirme Tasarımı II 

Öğrenciler, takım ortamında çalışarak karmaşık bir yazılım sistemi tasarlayacak ve geliştireceklerdir. 

Sağlam yazılım mühendisliği tekniklerini kullanarak, öğrenciler bir yazılım sistemi için kavramsal bir 

fikir alacak ve onu iyi tasarlanmış bir ürüne dönüştürecek. 

Ön koşul: Yok 

SENG 496 Software Engineering Senior Design II 

Working in a team environment, students will design and develop a complex software system. Using 

sound software engineering techniques, the students will take a conceptual idea for a software system 

and turn it into a well-engineered product. 

Prerequisites: None 

 

 

 

  



Yazılım Mühendisliği ana seçmeli dersler 

Bilgisayar Bilimleri / Elektrik Bilimleri 

CENG 322 Programlama dilleri 

Bu ders, modern programlama dillerinin altında yatan ana paradigmaları incelemektedir. Ders, aynı 

zamanda nesne yönelimli ve mantık programlamaya da odaklanmaktadır. Paradigmaların mantığı, 

onlarla birlikte kullanılan tipik programlama deyimleriyle birlikte tartışılır. Programlama alıştırmaları 
kavramları açıklamak için kullanılır - ders, öğrencileri çalışılacak tüm dillerde yetkin programcılar 

yapmayı amaçlamaz. 

Ön koşul:  

CENG 322 Programming Languages 

This course examines the major paradigms underlying modern programming languages. The course 
also focuses on object-oriented and logic programming. The rationale of the paradigms is discussed 

along with typical programming idioms used with them. Programming exercises are used to illustrate 

concepts--the course does not aim to make students proficient programmers in all the languages that 

will be studied. 

Prerequisites: None 

 

SENG 322 Veri Yapıları ve Algoritmalar 

Bu dersin temel amacı, öğrencilere daha karmaşık algoritmalar ve veri yapıları ile algoritma tasarımı 
kavramını tanıtmak için programlama derslerinde kazanılan programlama becerilerinin üzerine inşa 

etmektir. Ders ayrıca algoritmaların analizinde kullanılan temel biçimciliği ve kavramları tanıtır. 

İncelenen algoritmaların göreceli verimliliği, bu fikirlerin gayri resmi uygulamasıyla tahmin 
edilmektedir. Tartışılan algoritmalar ve veri yapıları, sıralama ve arama, model eşleştirme, set 

gösterimi, grafik problemleri, dinamik programlama ve diğerleri için olanları içerir. 'Gerçekçi' 

uygulamalara dayalı programlama alıştırmaları, öğrencilerin gerçek dünyadaki bir problemi standart 

bir algoritmik soruya indirgemenin genellikle zor olan sürecini anlamalarına yardımcı olur. 

Ön koşul:  

SENG 322 Data Structures and Algorithms 

The primary goal of this course is to build on the programming skills gained in programming courses 

to introduce students to more sophisticated algorithms and data structures and the notion of algorithm 
design. The course also introduces the basic formalism and concepts used in the analysis of algorithms. 

The relative efficiency of the algorithms studied is estimated by the informal application of these ideas. 

The algorithms and data structures discussed include those for sorting and searching, pattern matching, 
set representation, graph problems, dynamic programming, and others. Programming exercises based 

on 'realistic' applications help students to understand the often difficult process of reducing a real-world 

problem to a standard algorithmic question. 

Prerequisites: None 



CENG 305 İşletim Sistemleri 

Bu ders işletim sistemleri, yapıları ve organizasyon kavramlarına giriş niteliğindedir. Başlıca konular 
arasında süreç yönetimi (eşzamansız süreçler, süreçler arası iletişim ve senkronizasyon, çoklu okuma, 

kilitlenme ve açlık, zamanlama), depolama yönetimi (sayfalama / bölümleme, sanal bellek, dosya 

sistemleri), koruma ve güvenlik sorunları ve dağıtılmış sistemlere giriş yer alır. Bu kavramları 
göstermek için, işletim sistemlerine ilişkin vaka çalışmaları sunulacak ve bir programlama projesi 

dersin ayrılmaz bir parçası olacaktır. 

Ön koşul: Yok 

CENG 305 Operating Systems 

This course is an introduction to the concepts of operating systems, their structures, and organization. 

Major topics include process management (asynchronous processes, interprocess communication, and 

synchronization, multithreading, deadlock and starvation, scheduling), storage management 

(paging/segmentation, virtual memory, file systems), protection, and security issues, and an 
introduction to distributed systems. To demonstrate these concepts, case studies of operating systems 

will be presented, and a programming project will be an integral part of the course. 

Prerequisites: None 

 

SENG 422 Program Doğrulama için Biçimsel Yöntemler 

Biçimsel yöntemler, bir programın tasarım kriterlerini karşıladığını gerçekten kanıtlayan algoritmalar 

ve tekniklerdir ve bir programın doğru çalışmasını garanti etmenin tek yoludur. Bilgisayar yazılımının 

boyutu ve karmaşıklığı arttıkça, biçimsel yöntemler yazılım mühendisliğinin önemli bir parçası haline 
geliyor. Bu, özellikle yazılım hatalarının yaşamı tehdit eden sonuçlara sahip olabileceği güvenlik 

açısından kritik ve hayati önem taşıyan sistemler için geçerlidir. Yakın zamana kadar, biçimsel 

yöntemlerin kullanımı zor olduğu için sınırlı uygulama alanına sahipti. Bu değişiyor ve sektördeki ve 

hükümetteki yazılım mühendislerinden daha fazla kabul görüyorlar. Bu ders, öğrencilere program 
doğrulamanın temel kavramlarını ve yöntemlerini tanıtır. Çeşitli teknikler ve araçlar ele alınacak ve 

öğrenciler araçları gerçek programlara uygulama konusunda deneyim kazanacaklar. Kursu 

tamamladıktan sonra, öğrenciler mevcut olduklarında yeni yöntemler öğrenmek için yeterli uzmanlığa 

sahip olacaklar. 

Ön koşul: Yok 

SENG 422 Formal Methods for Program Verification 

Formal methods are algorithms and techniques that actually prove that a program meets its design 
criteria, and are the only way to guarantee that a program works correctly. As computer software 

increases in size and complexity, formal methods are becoming an essential part of software 

engineering. This is especially true of safety-critical and life-critical systems, where software errors 

can have life-threatening consequences. Until recently, formal methods have had limited application 
because they were difficult to use. This is changing, and they are receiving greater acceptance from 

software engineers in industry and government. This course introduces students to the basic concepts 

and methods of program verification. A variety of techniques and tools will be covered, and students 



will gain experience in applying the tools to actual programs. After completing the course, students 

will have sufficient expertise to learn new methods as they become available. 

Prerequisites: None 

 

 

SENG 215 Elektrik Bilimi 

Ağ kavramları. DC devreleri: örgü ve düğüm denklemleri, ağ teoremleri, işlemsel yükselteçler. 
Karmaşık sayılar, etkin değerler, sinüzoidler ve fazörler. AC devreleri: fazör diyagramları, güç. Birinci 

dereceden devrelerin zaman alanlı çözümü. 

Ön koşul: Yok 

SENG 215 Electrical Science 

Network concepts. DC circuits: mesh and node equations, network theorems, operational amplifiers. 

Complex numbers, effective values, sinusoids, and phasors. AC circuits: phasor diagrams, power. 

Time-domain solution of first-order circuits. 

Prerequisites: None 

 

 

 

 

 

 

  



Matematik 

 

MAT 201 Ayrık Matematik 

Hem matematik hem de bilgisayar bilimlerinde tekniğe yönelik alt düzey dersler ile kavram yönelimli 

üst düzey dersler arasında bir geçiş dersidir. Konular arasında mantık, nicelik belirteçleri, ispat 

teknikleri (matematiksel tümevarım dahil), tamsayılar, kümeler, fonksiyonlar, eşdeğerlik ilişkileri ve 
temel kombinatorikler yer alır. Dersin önemli bir özelliği, matematiksel kanıtlar yazmayı öğrenmektir. 

Bu ders Matematik, Bilgisayar Bilimleri ve ilgili alanlarda uzmanlaşan öğrencilere yöneliktir. 

Ön koşul: Yok 

MAT 201 Discrete Mathematics 

A transitional course between the technique-oriented lower-level courses and the concept-oriented 
upper-level courses in both mathematics and computer science. Topics include logic, quantifiers, proof 

techniques (including mathematical induction), integers, sets, functions, equivalence relations, and 

basic combinatorics. A major emphasis of the course is learning to write mathematical proofs. This 

course is intended for students majoring in Mathematics, Computer Science, and related fields. 

Prerequisites: None 

 

MAT 125 Mühendislik Matematiği III 

Vektörler ve vektör değerli fonksiyonlar; birkaç değişkenli fonksiyonlar; zincir kuralı, gradyanlar ve 
maksimum ve minimumlar dahil olmak üzere kısmi farklılaşma; kutupsal, silindirik ve küresel 

koordinatlar dahil çoklu entegrasyon; Green, Diverjans ve Stokes Teoremleri dahil vektör analizi. 

Ön koşul: Yok 

MAT 125 Engineering Mathematics III 

Vectors and vector-valued functions; functions of several variables; partial differentiation, including 

the chain rule, gradients, and maxima and minima; multiple integration, including polar, cylindrical, 

and spherical coordinates; vector calculus, including Green's, Divergence, and Stokes's Theorems. 

Prerequisites: None 

 

MAT 224 Diferansiyel Denklemler 

Birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin ve sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemlerin 

çözümleri ve uygulamaları. Laplace metotları dönüştürür. Diferansiyel denklem sistemlerine uygulama 

ile matris cebirine, cebirsel denklem sistemlerine, özdeğerlere ve özvektörlere giriş. Diğer konular 

modelleme, mühendislik uygulamaları veya sayısal yöntemler içerebilir. 



Ön koşul: Yok 

MAT 224 Differential Equations 

Solutions and applications of first-order differential equations and linear differential equations with 

constant coefficients. Laplace transforms methods. Introduction to matrix algebra, systems of algebraic 

equations, eigenvalues, and eigenvectors, with application to systems of differential equations. Other 

topics may include modeling, engineering applications, or numerical methods. 

Prerequisites: None 

 

 

MAT 301 Olasılık ve İstatistik 

Olasılık ve istatistik konularına analiz tabanlı bir giriş. Olasılık içeriği, olayları ve örnek uzayları, 
olasılığın temel aksiyomlarını, iki terimli, Poisson, normal, üstel ve tekdüze dağılımlar dahil olmak 

üzere ayrık ve sürekli rasgele değişkenleri (araçlar ve varyanslar gibi tanımlar ve temel 

karakterizasyonları) içerir. İstatistikteki konular, merkezi limit teoremini, güven aralıklarını içeren 
istatistiksel çıkarımı ve bir ve iki örnek veri için hipotez testini ve doğrusal regresyonu içerir. 

Öğrenciler verileri okumak ve yazılım tarafından üretilen çıktıları yorumlamak için istatistiksel yazılım 

kullanma becerisi kazanır. 

Ön koşul: Yok 

MAT 301 Probability and Statistics 

A calculus-based introduction to topics in probability and statistics. Probability content includes events 

and sample spaces, the basic axioms of probability, discrete and continuous random variables 

(definitions and basic characterizations such as the means and variances) including binomial, Poisson, 
normal, exponential, and uniform distributions. Topics in statistics include the central limit theorem, 

statistical inference including confidence intervals and hypothesis testing for one and two sample data, 

and linear regression. Students will use statistical software to read data and interpret the software-

generated output. 

Prerequisites: None 

 

  



Yazılım Mühendisliği Seçmeli Dersler 

Mesleki Seçmeli Dersler 

 

 

SENG 450 Bilgisayar Algoritmaları 

Bu ders, çeşitli hesaplama algoritmalarını inceleyecek ve karşılaştıracak ve algoritma analizi için 

araçlar geliştirecektir. Dinamik programlama, açgözlü algoritmalar, grafik algoritmaları, devreler, 

paralel algoritmalar, matris ve polinom algoritmaları, dizi eşleştirme ve geometrik algoritmalar gibi 

yöntemler ve konular araştırılacaktır. NP-tamlık teorisi ve NP-tam problemleri yönetme yöntemleri de 

ele alınacaktır. 

Ön koşul: Yok 

SENG 450 Computer Algorithms 

This course will study and contrast a variety of computational algorithms and develop tools for 
algorithm analysis. Methods and topics such as dynamic programming, greedy algorithms, graph 

algorithms, circuits, parallel algorithms, matrix and polynomial algorithms, string matching, and 

geometrical algorithms will be explored. The theory of NP-completeness and methods of managing 

NP-complete problems will also be covered. 

Prerequisites: None 

 

SENG 451 Yazılım Tasarımı ve Geliştirme 

Öğrenciler, takımlar halinde çalışarak, orta / büyük yazılım projelerini tasarlamak ve uygulamak için 
araçlar ve stratejiler öğreneceklerdir. Mümkün olan yerlerde öğrenci takımlarını gerçek kullanıcılarla 

eşleştirmek için topluluktan uygun proje fikirleri istenecektir. Öğrenciler, kullanıcılardan 

gereksinimleri ortaya çıkarmayı ve etkili bir takımda çalışmayı öğreneceklerdir. Öğrenciler, kara kutu 

testi, stres testi, performans testi, kod incelemeleri ve kod kapsama araçları dahil olmak üzere yazılım 
testi tekniklerini öğrenecek ve uygulayacaktır. Öğrenciler, örneğin gereksinim belgeleri, proje planları 

ve kullanım kılavuzları dahil olmak üzere yazılım yaşam döngüsünün çeşitli aşamalarında uygun olan 

belgeleri üreteceklerdir. Çalışma sözlü sunumları ve yazılı raporları içerecektir. Öğrencilerden ders 

materyalinin bazı yönlerini bağımsız olarak keşfetmeleri beklenecektir. 

Ön koşul: Yok 

SENG 451 Software Design and Development 

Working in teams, students will learn tools and strategies for designing and implementing 
medium/large software projects. Suitable project ideas will be solicited from the community in order 

to match student teams with real users where possible. Students will learn to elicit requirements from 

users and to work in an effective team. Students will learn and practice techniques for software testing 

including black-box testing, stress testing, performance testing, code reviews, and code coverage tools. 
Students will produce documentation that is appropriate at various stages in the software life cycle 



including, for example, requirements documents, project plans, and user manuals. The work will 
include oral presentations and written reports. Students will be expected to independently explore some 

aspects of the course material. 

Prerequisites: None 

 

CENG 472 İnsan Bilgisayar Etkileşimi 

Bu ders, insan-bilgisayar etkileşimi (HCI) alanına bir giriş sağlar. Bu disiplin, bir kullanıcının bakış 
açısından etkileşimli bilgi işlem sistemlerinin tasarımına, değerlendirilmesine ve uygulanmasına 

odaklanır. Ders, görsel arayüzler tasarlamaya ve bunların etkinliğini değerlendirmeye sistematik bir 

yaklaşımla, konuyla ilgili fikirlere, tekniklere ve araçlara geniş bir genel bakış sağlayacaktır. Mevcut 
arayüzler, teknolojiler ve veri görüntüleme yöntemlerinin vaka çalışmaları tartışılacak ve 

eleştirilecektir. Konular, programlama ve komut dillerini içerir; menüler ve formlar, grafik kullanıcı 

arayüzleri, bilgisayar destekli ortak çalışma, bilgi arama ve görselleştirme; giriş / çıkış cihazları; ve 

ekran tasarımı. İşbirliğine dayalı bir kurs projesi, HCI ve tasarım konularını inceleyecektir. 

Ön koşul: Yok 

CENG 472 Human-Computer Interaction 

This course provides an introduction to the field of human-computer interaction (HCI). This discipline 

focuses on the design, evaluation, and implementation of interactive computing systems from a user's 
point of view. The course will give a broad overview of the ideas, techniques, and tools in the subject, 

with a systematic approach to designing visual interfaces and evaluating their effectiveness. Case 

studies of existing interfaces, technologies, and data display methods will be discussed and critiqued. 
Topics include programming and command languages; menus and forms graphical user interfaces, 

computer-supported cooperative work, information search and visualization; input/output devices; and 

display design. A collaborative course project will explore issues in HCI and design. 

Prerequisites: None 

 

 

 

 

SENG 452 Mobil Robotik ve İnsan-Makine Etkileşimi 

Bu ders robotik sistemlere ve bu tür sistemlerle insan etkileşim yöntemlerine hesaplama 
perspektifinden bir giriş sağlar. Bu derste, insan merkezli bir yaklaşımla robotik için tanımsal 

problemler ele alınacak, bu problemlerin pratikte ve araştırmacılar tarafından nasıl çözüldükleri 

incelenecektir. Vurgu, algoritmalar, çıkarım mekanizmaları ve davranış stratejileridir, ancak bugün bir 

robotu oluşturan mekanik ve elektronik sistem türleri de incelenecektir. 

Ön koşul: Yok 



SENG 452 Mobile Robotics and Human-Machine Interaction 

This course provides an introduction to robotic systems and human interaction methods with such 
systems from a computational perspective. In this course, we will consider the definitional problems 

for robotics with a human-centric flavor, and look at how they are being solved in practice and by the 

research community. The emphasis is on algorithms, inference mechanisms, and behavior strategies 
although we will also survey the kinds of mechanical and electronic systems that constitute a robot 

today. 

Prerequisites: None 

 

SENG 453 Kuantum Bilgi ve Hesaplama 

Bu ders, kuantum mekanik yasalarına dayalı bilgi ve hesaplamayı inceler. Kursun ilk bölümü, kuantum 

bilgi teorisindeki ilgili arka planı kapsayacaktır. Birkaç evrensel kuantum hesaplama modelinin kısa 

bir tartışması verilecektir. İkinci bölüm, kuantum algoritmaları geliştirmek için önemli olan algoritmik 
teknikleri kapsayacaktır. Ele alınacak konular arasında genlik büyütme, kuantum yürüyüşleri, faz 

tahmini, gizli alt grup problemleri ve kuantum protokolleri yer alır. 

Ön koşul: Yok 

SENG 453 Quantum Information and Computation 

This course studies information and computation based on quantum mechanical laws. The first part of 

the course will cover the relevant background in quantum information theory. A brief discussion of 

several universal quantum computational models will be given. The second part will cover algorithmic 

techniques important for developing quantum algorithms. Topics to be covered include amplitude 

amplification, quantum walks, phase estimation, hidden subgroup problems, and quantum protocols. 

Prerequisites: None 

 

SENG 454 Bulut Sistemleri ve Ağlar 

Bu ders, bulut bilişim sistemleri ve bulut ağlarına giriş niteliğindedir. Birincil odak noktası, ağ 
sanallaştırma, mobil bulut bilgi işlem ve veri merkezleri arası ağlara ağırlık verilerek, bulut bilişim için 

iletişim altyapıları ve ağ ilkeleri olacaktır. Konular, hizmet olarak Altyapı (IaaS), Hizmet Olarak 

Platform (PaaS) ve Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) gibi bulut bilişim hizmet modellerinin kapsamlı bir 
sunumunu içerecektir; mobil bulut bilişim, bulut veri merkezi yönetimi ve bulut ağlarında provizyona 

vurgu yaparak bulut yönetimi sorunlarının ayrıntılı bir incelemesi; bulutta güvenlik ve gizlilik; ve 

iletişim açısından bulut sistemlerinin sürdürülebilirliği. Bulut sistemleri ve ağ oluşturma ile ilgili güncel 
konuları okumak bu dersin önemli bir parçası olacaktır. Dönem boyunca birkaç teknik makale okuma 

/ sunum ödevi ve bir dönem projesi verilecektir. 

Ön koşul: Yok 



SENG 454 Cloud Systems and Networks 

This course is an introduction to cloud computing systems and cloud networks. The primary focus will 
be communication infrastructures and networking principles for cloud computing with an emphasis 

placed on network virtualization, mobile cloud computing, and inter-data-center networks. Topics will 

include a thorough presentation of cloud computing service models, namely Infrastructure-as-a-Service 
(IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS), and Software-as-a-Service (SaaS); a detailed investigation of 

cloud management issues with an emphasis on mobile cloud computing, cloud data center management, 

and provisioning in cloud networks; security and privacy in the cloud; and sustainability of cloud 

systems from a communications perspective. Reading contemporary issues on cloud systems and 
networking will be an important part of this course. Several technical paper reading/presentation 

assignments and one term project will be given throughout the semester. 

Prerequisites: None 

 

SENG 455 Yazılım Kalite Güvencesi 

Bu ders, sağlam, yüksek kaliteli yazılım üretimi ile ilgili Süreçleri, yöntemleri ve araçları kapsar. 

Ön koşul: Yok 

SENG 455 Software Quality Assurance 

This course covers processes, methods, and tools associated with the production of robust, high-quality 

software. 

Prerequisites: None 

 

SENG 456 Savunma Sistemleri Yazlımı 

Bu ders savunma sistemleri yazılımının gerçek zamanlı, güvenlik açısından kritik, kritik görev, gömülü, 
dış çevre ile etkileşim, reaktif ve yüksek kalite gibi özelliklerini açıklar. Aynı zamanda savunma 

sistemleri yazılım geliştirmenin zorluklarını da ele alır. Savunma yazılımı ile ticari yazılım arasındaki 

farklar araştırılacaktır. 

Ön koşul: Yok 

SENG 456 Defense Systems Software 

This course describes the characteristics of defense systems software such as real-time, safety-critical, 

mission-critical, embedded, interaction with the external environment, reactive and high quality. It also 
addresses the challenges of defense systems software development. The differences between defense 

software and commercial software will be explored. 

Prerequisites: None 



SENG 457 Elektronik Muharebe Uçuş Testi 

Bu ders, havadaki elektronik savaş sistemlerinin test ve değerlendirmesinin en iyi şekilde nasıl 
yürütüleceğini keşfetmeye yardımcı olur. Bu derste, tehditleri ve elektronik muharebe savunma 

sistemlerini, elektronik savaş test sürecini, test izleme ekipmanını ve test tesislerini, modelleme ve 

analizin rolünü ve imza teknolojisinin etkilerini keşfedin. Ayrıca, öğrenciler elektronik muharebe testi 
programları için vaka çalışmalarını inceleyecek ve geliştirme testi ve operasyonel test için sektör 

gereksinimlerinde uzmanlaşacaktır. 

Ön koşul: Yok 

SENG 457 Electronic Combat Flight Testing 

This course helps to discover how to best execute the test and evaluation of airborne electronic combat 

systems. In this course, explore threats and electronic combatdefensive systems, the electronic combat 

test process, test monitoring equipment and test facilities, the role of modeling and analysis, and the 

effects of signature technology. Also, students will examine case studies for electronic combat test 

programs, and become well-versed in sector requirements for development test and operational test. 

Prerequisites: None 

 

 

 


