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Dersin Adı Course Name 

Bulanık Mantık Fuzzy Logic 

Kodu 
(Code) 

Yarıyılı 
(Semester) 

Kredisi 
(Local Credits) 

AKTS Kredisi 
(ECTS Credits) 

Ders Dağılımı, Saat/Hafta 

(Course Implementation, Hours/Week) 

Ders 

(Theoretical) 

Uygulama 

(Tutorial) 

Laboratuar 

(Laboratory) 

BIL 413 5 3 5 3 - - 

Bölüm / Program 
(Department/Program) 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Bilgisayar Mühendisliği Programı Department 
of Computer Engineering / Computer Engineering Program 

Dersin Türü 
(Course Type) 

Seçmeli, Mühendislik Tasarımı 

(Selective, Engineering Design) 

Dersin Dili 
(Course Language) 

Türkçe (Turkish) / 

İngilizce (English) 

Dersin Önkoşulları 
(Course Prerequisites) 

BIL105 ve BIL107 ve MAT 104 

BIL105 and BIL107 and MAT 104 

Dersin İçeriğe Göre 

Kategorisi, % 
(Course Category by 

Content, %) 

Temel Bilim 

(Basic Sciences) 

Temel Mühendislik 

(Engineering Science) 

Mühendislik Tasarım 

(Engineering Design) 

İnsan ve Toplum Bilim 

(General Education) 

20 30 50 0 

Dersin İçeriği 

 (Course Description) 

Bulanık mantıkta genel yaklaşım, bulanık kümeler, ilişkiler ve aritmetik. Bulanık 

mantık ile olasılık ve olasılık teorisi gibi diğer teoriler arasındaki ilişki. Bulanık 

çıkarım sistemleri. Bulanık çıkarımda melez yöntemler. Bulanık kümeleme. Ortak 

uygulama alanlarının incelenmesi: Karar verme, örüntü tanıma, veri tabanı, veri 

madenciliği. Bulanık mantık ve yapay zeka. 

General approach in fuzzy logic, fuzzy sets, relations and arithmetic. The relation 

between fuzzy logic and the other theories such as possibility and probability theory. 

Fuzzy inference systems. Hybrid methods in fuzzy inference. Fuzzy clustering. 

Examination of common application areas: Decision making, pattern recognition, data 

base, data mining. Fuzzy logic and artificial intelligence. 

Dersin Amacı 

 (Course Objectives) 

Öğrencilere klasik matematiğin ve mantığın bir kısmına nispeten yeni paradigma olan 

bulanık mantığı tanıtmak. Bulanık kümelerin nasıl modelleneceğini, bulanık 

miktarların aritmetiğinin nasıl işleneceğini ve bulanık ilişkilerle nasıl işlem 

yapılacağını göstermek. Bulanık mantık yürütmenin mekanizmasını ve bulanık 

çıkarımdaki temel modellerin rolünü öğretmek. 

To introduce the students relatively new paradigm fuzzy access to some part of the 

classical mathematics and logic. To show how to model fuzzy sets, how to handle with 

arithmetic of fuzzy quantities, and to acquire operations with fuzzy relations. To 

understand the mechanism of fuzzy reasoning and the role the essential models in 

fuzzy inference. 

Dersin Öğrenme 

Çıktıları 

(Course Learning 

Outcomes) 

Bu dersi alan öğrenciler; 
1. Bulanık Mantık algoritmalarının tanımını yapar.

2. Bulanık Mantık sistemlerinin modellemesini gerçekleştirir.

3. İhtiyaca yönelik Bulanık Mantık sistemlerinin tasarımın gerçekleştirir.

Students who take the course will be able to: 
1. Define fuzzy logic algorithms.

2. Perform modeling of Fuzzy Logic systems.

3. Perform the design of the Fuzzy Logic systems for desired functionality.



Ders Kitabı 
(Textbook) 

Fuzzy Logic with Engineering Applications 3rd Edition, Timothy J. Ross, WILEY, 

2011  

Diğer Kaynaklar 
(Other References) 

- 

Ödevler ve Projeler 

(Homework & Projects 

Dönem Ödevi: Bulanık Mantık Sisteminin bilgisayar destekli tasarımı. 

Term Paper: CAD of a Fuzzy Logic System.. 

Laboratuar Uygulamaları 

(Laboratory Work) 

Bilgisayar Kullanımı 

(Computer Use) 

Teorik ve Uygulama 

Theoretical and Tutorial 

Diğer Uygulamalar 

(Other Activities) 

-

-

Başarı Değerlendirme 

Sistemi 

(Assessment Criteria) 

Faaliyetler 

(Activities) 

Sayısı 

(Quantity) 

Değerlendirmedeki Katkısı, % 

(Effects on Grading, %) 

Yıl İçi Sınavları 

(Midterm Exams) 
1 %30

Kısa Sınavlar 

(Quizzes) 
- 

Ödevler 

(Homework) 
1 %10

Projeler 

(Projects) 
- 

Dönem  Ödevi/Projesi 
(Term  Paper/Project) 

- 

Laboratuar Uygulaması 

(Laboratory Work) 
- 

Diğer Uygulamalar 

(Other Activities) 
- 

Final Sınavı 

(Final Exam) 
1 %60

- 

- 

- 

- 

-



Ders Planı 

Hafta Konular 

Dersin 

Çıktıları 

1 Bulanık mantıkta genel yaklaşım 1 

2 Bulanık kümeler 1 

3 İlişkiler ve aritmetik 1 

4 Bulanık mantık ile olasılık ve olasılık teorisi gibi diğer teoriler arasındaki ilişki 2 

5 Bulanık çıkarım sistemleri 2 

6 Bulanık çıkarımda melez yöntemler. Bulanık kümeleme 2 

7 Ortak uygulama alanlarının incelenmesi: Karar verme 2 

8 

ARASINAV - 9 

Örüntü tanıma 2 

10 Veri tabanı 2 

11 Veri madenciliği 2 

12 Bulanık mantik ve yapay zeka 2 

13 Proje sistem tasarimi 3 

14 Proje sistem tasarimi 3 

Course Plan 

Weeks Topics 

Course 

Outcomes 

1 General approach to fuzzy logic 1 

2 Fuzzy clusters 1 

3 Relations and arithmetic 1 

4 Relationship between fuzzy logic and other theories such as probability and probability 

theory

2 

5 Fuzzy inference systems 2 

6 Hybrid methods in fuzzy inference. Fuzzy clustering 2 

7 Examination of common application areas: Decision making 2 

8 

MIDTERM EXAM - 9 

Pattern recognition 2 

10 Database 2 

11 Data mining 2 

12 Fuzzy logic and artificial intelligence 2 

13 Project system design 3 

14 Project system design 3 



Dersin Programla İlişkisi 

Program Çıktıları 

  Program mezunları aşağıdaki  bilgi ve becerileri kazanırlar: 

Katkı 

Seviyesi 

1 2 3 4 5 

a Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kullanma becerisi x 

b Deney tasarlayip yürütebilme ve sonuçlari analiz edip yorumlama becerisi 

c Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri 

karşilayacak şekilde tasarlama becerisi 
x 

d Çok disiplinli takim çalişmasi yürütebilme becerisi x 

e Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi x 

f Mesleki ve etik sorumluluklari kavrama becerisi, x 

g Etkin sözlü ve yazili iletişim kurabilme becerisi x 

h Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini anlama 

becerisi 
x 

i Yaşam boyu öğrenim gereğini anlama ve ihtiyaç duyma x 

j Güncel konular hakkinda bilgi sahibi olma becerisi x 

k Mühendislik uygulamalari için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik 

araçlarini kullanabilme becerisi 
x 

Relationship between the Course and Program 

Program Outcomes 

  The graduates of the program will have: 

Level of 

Contribution 

1 2 3 4 5 

a An ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering x 
b An ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data 

c An ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic 
constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, 
manufacturability, and sustainability 

x 

d An ability to function on multi-disciplinary teams x 
e An ability to identify, formulate, and solve engineering problems x 
f An understanding of professional and ethical responsibility x 
g An ability to communicate effectively x 
h The broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, 

economic, environmental, and societal context 
x 

i A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning x 
j A knowledge of contemporary issues x 
k An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for 

engineering practice. 
x 

Dersi Veren Öğretim Üyesi (Lecturer) 
 Assoc.Prof.Dr. Mustafa Emre AYDEMİR 

Tarih (Date) 
29 January 2018 




