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CENG331 Bilgisayar Mimarisi
CENG351 Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları
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İş Sağlığı ve Güvenliği II
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Seçmeli Ders (Sınırlı Listeden)
Seçmeli Ders (Teknik Olmayan)
Altıncı Dönem
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CENG350 Yazılım Mühendisliği
CENG384 Bilgisayar Mühendisleri için
Sinyaller ve Sistemler
TURK304 Türkçe II
Seçmeli Ders (Teknik Olmayan)
Yedinci Dönem
CENG400 Yaz Stajı II
CENG435 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları
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Sistem Benzetimi
Paralel Hesaplamaya Giriş
Bilgisayarlı Görüye Giriş
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Bulut Hesaplama
Anabilgisayar Mimarileri ve Hesaplama
Yapay Öğrenme (Makine Öğrenmesi)

