
T.C. TARSUS ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR 

TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS 

İÇERİKLERİ 

 

1. YARIYIL 

OD 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (T:2, U:0, K:2, DS:2, AKTS: 2,  
ZORUNLU)  
Dersin Tanıtımı ve Derste Geçen Kavramlar Türk Devrimine Yol Açan Gelişmeler: Dünyada 

Demokrasinin Gelişimi Osmanlı Modernleşmesi (Tanzimat Dönemi) Osmanlı Modernleşmesi 

(II. Meşrutiyet Dönemi) I. Dünya Savaşı Öncesindeki Gelişmeler: I. Dünya Savaşı ve Sonrasında 

Osmanlı Devleti: Ulusal Direnişin Örgütlenmesi: Değerlendirme ( Ara Sınav ) Kongreler ve 

Misak-ı Milli TBMM’nin Kurulması İç İsyanlar, Sevr Antlaşması, Ulusal Kurtuluş Savaşının 

Maddi Kaynakları. Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Cepheler. TBMM’nin Dış İlişkileri Cumhuriyet’in 

İlanı. Türk Devriminin Nitelikleri DÖNEM SONU SINAVI 

 
OD 103 TÜRK DİLİ I (T:2, U:0, K:2, DS:2, AKTS: 2, ZORUNLU)  
Dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus-dil-düşünce ve dil-kültür ilişkisi. Yeryüzündeki diller. Türk 

dilinin bu diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi. Atatürk'ün dil devrimi, anlayışı, çalışmaları. 

Türkçede sesler. Türk dilinin ses özellikleri, ses olayları. Yazım kuralları ve uygulaması. 

Noktalama işaretleri ve uygulaması. Sözcük bilgisi. Türkçenin söz varlığı. 

 
OD 105 YABANCI DİL 1 (T:2, U:0, K:2, DS:2, AKTS: 3, ZORUNLU)  
Tanışma, tanıştırma, selamlaşma, biyografi, memleket tanıtımı, yiyecek ve içecekler, sıklık 

zarfları, sahiplik belirtme, aile tanıtımı wh+ soruları, yerler, meslekler, günlük işler ve 

alışkanlıklar konuları üzerine okuma, dinleme, konuşma ve yazma çalışmaları geniş zaman 

kullanılarak yapılacaktır. İlgili kelime, dil bilgisi ve telaffuz çalışmaları yapılacaktır. 

 
OD 107 KARİYER PLANLAMA (T:1, U:0, K:1, DS:1, AKTS: 2, ZORUNLU) 

Bu dersin içeriği, öğrencilerin profesyonel başvurularda kullanabilecekleri yöntem ve araçlar 

konusunda onları bilgilendirecek ve söz konusu bu yöntem ve araçları en etkin şekilde 

kullanabilme becerisini kazandıracak eylem ve uygulamalı ödevlerden oluşmaktadır. Bu ders, 

öğrencilerin becerilerini geliştirmelerine destek olacak deneyim imkânı sunan faaliyetler ile 

uygulamaları desteklemektedir.   

 

BP 101 MATEMATİK (T:3, U:0, K:3, DS:3, AKTS: 5, ZORUNLU)  
Bu ders; sayı kümelerinin tanımı ve sayı kümeleri üzerinde işlemler, basamak analizi, bölme 

algoritması, bölünebilme kuralları, rasyonel sayının tanımı, kesir çeşitleri, kesirlerde dört işlem, 

ondalık sayının tanımı ve ondalık sayılarda dört işlem, birinci dereceden denklem çözme, 

denklem kurma problemleri, basit eşitsizlikler, mutlak değerin tanımı ve özellikleri, üslü ve 

köklü sayıların tanımı ve özellikleri, kümenin tanımı, küme çeşitleri, kümelerde işlemler, 

fonksiyonun tanımı, fonksiyon çeşitleri, fonksiyon grafiklerini yorumlama konularını 

içermektedir. 

 

BP 103 OFİS YAZILIMLARI (T:3, U:1, K:3,5, DS:4, AKTS: 6, ZORUNLU)  
Bu ders, bilgisayar donanımı (Anakart, işlemci, hafıza, sabit disk, ekran kartı, ses kartı, ağ kartı, 

modem, cd/dvd sürücü/yazıcı, disket sürücü, klavye, fare, monitör, hoparlör, mikrofon, yazıcı, 

tarayıcı, çizici); Yazılım (Yazılım türleri, işletim sistemleri, uygulama yazılımları, programlama 

dilleri); Ofis programları ve uygulamaları: Kelime işlemci (Microsoft Word ve uygulamaları), 

Elektronik tablo programı (Microsoft Excel ve uygulamaları), Sunu programı (Microsoft 

PowerPoint ve uygulamaları) konularını içermektedir. 

 



BP 105 PROGRAMLAMA TEMELLERİ (T:3, U:1, K:3,5, DS:4, AKTS: 6, ZORUNLU) 
Bu dersin içeriğini; algoritma, akış diyagramı, değişkenler, operatörler, karar yapıları, döngüler, 

diziler, değer döndüren ve döndürmeyen alt programlar, dosyalar konuları oluşturmaktadır. 

 

BP 107 BİLGİSAYAR DONANIMI (T:4, U:0, K:4, DS:4, AKTS: 6, ZORUNLU)  
Bu ders; statik (durgun) elektrik, statik elektrik ve oluşumu, statik elektriğin zararları, statik 

elektriğin zarar verebileceği ortamlarda alınacak önlemler, donanım malzemeleri için alınacak 

önlemler, antistatik çalışma ortamı sağlamak, kişisel anti-statik önlemler, manyetik ortama karşı 

önlemler, anakartlar, anakart tanımı ve görevi, anakart çeşitleri , işlemciler, işlemcinin görevi, 

soket işlemci,slot işlemci, işlemcileri tanıma yolları , bellekler , belleğin görevi , bellek çeşitleri , 

donanım kartları , ekran kartı çeşitleri , ses kartı çeşitleri, tv kartları çeşitleri, ethernet kartı 

çeşitleri , faks-modem kartı çeşitleri, disk sürücüsü , sabit diskler , floppy diskler, optik diskler, 

kasalar, bilgisayar kasaları , kasa çeşitleri , kasa içerisindeki bağlantılar, güç kaynağı , yapısı, 

çıkış gerilimleri, çıkış güçleri,güç gereksinimleri, elektriksel güç, donanım malzemelerinin güç 

gereksinimleri vb. konuları içermektedir. 

 

2. YARIYIL 
OD 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (T:2, U:0, K:2, DS:2, AKTS: 2,  
ZORUNLU)  
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II dersi içeriğinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 
günümüze değin, siyasal, ekonomik, kültürel, toplumsal ve ekonomik gelişmelere yer verilmiştir. 

Yakın tarihimizin önemli dönüm noktaları esas alınarak Türkiye’nin geçirdiği değişimlere 

değinilmiştir. Atatürkçü düşüncenin ilkeleri ve çağdaş bir düşünce olarak Atatürkçülük, dersin 

amacına uygun bir şekilde ders içeriğinde yer almıştır. 

 

OD 104 TÜRK DİLİ II (T:2, U:0, K:2, DS:2, AKTS: 2, ZORUNLU)  
Bu ders; yazılı anlatım, yazılı anlatımda yöntemler ve plan, yazılı anlatım uygulaması, 

makaleler, rapor, eleştiri yazıları, resmi yazışmalar ve diğer metin türleri (hikâye, roman, köşe 
yazısı vb) sözlü anlatım ve iletişim konularını içermektedir. 

 

OD 106 YABANCI DİL II (T:2, U:0, K:2, DS:2, AKTS: 2, ZORUNLU)  
Alışveriş, geçmiş olaylar, seyahat, tatil, hava durumu, sosyal ağlardan iletişim, deneyimler ve 
gelecek planları konuları üzerine okuma, dinleme, konuşma ve yazma çalışmaları yapılacaktır. 

İlgili kelime, dil bilgisi ve telaffuz çalışmaları yapılacaktır. 

 

BP 102 MESLEKİ MATEMATİK (T:3, U:0, K:3, DS:3, AKTS: 4, ZORUNLU)  
Bu ders; matris ve determinant, lineer denklem sistemlerinin nümerik çözüm yöntemleri, 
üçgenler ve çokgenler ile noktanın ve doğrunun analitik incelenmesi konularını içermektedir.  

 

BP 106 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I (T:3, U:1, K:3,5, DS:4, AKTS: 

5, ZORUNLU)  
Bu ders; nesne tabanlı (object oriented) temel ilke ve kavramlar, C programlama dili temel ilke 

ve kavramları, ifadeler ve işlem önceliği, veri dönüşümleri, kullanıcıdan girdileri alma, nesne 

oluşturulması ve nesne referansları, String sınıfı ve metodları, random ve math sınıfları, giriş-

çıkış (i/o) işlemlerinde kullanılan komutlar, kontrol yapıları, tekrarlı yapılar, döngüler, dizi 

kavramı, dizi ve indislere isim verirken dikkat edilecek noktalar, tek boyutlu diziler, for-each 

benzeri döngü yapısı ile dizi elemanlarına erişmek, iki boyutlu diziler, çok boyutlu diziler, 

programlama editörü, menü çubuklarının görevleri, araç çubuklarının görevleri, form ve 

özellikleri, uygulama çeşitleri, dilin genel yazım kuralları, basit gramer hataları ve konsol 

hataları, dilin standart bileşenleri, uygulamayı çalışır proje haline getirme konularını 

içermektedir. 

 

 

 



BP 108 VERİ TABANI I (T:3, U:1, K:3,5, DS:4, AKTS: 5, ZORUNLU)  
Bu ders, veritabanı ihtiyaç analizi, normalizasyon, veritabanı araçlarının kurulumu, tablo 

oluşturma ve özelliklerini belirleme, sorgu oluşturma, ilişkili tablolar ile sorgu hazırlama, DML 
sorgularını kullanma, Transaction işlemleri yapma vb. konuları içermektedir. 

 

BP 110 GRAFİK VE ANİMASYON (T:3, U:1, K:3,5, DS:4, AKTS: 5, ZORUNLU)  
Bu dersin içeriğini; program giriş ayarları, araç paneli, vektör araçları, metin düzenleme 
işlemleri, renk, kontur ve dolgu uygulamaları, filtreler, katman işlemleri, dilimler ve etkin 

bölgeler, boya ve düzeltme araçları, hareketli resimler, optimizasyon ve dışa aktarma konuları 

oluşturmaktadır. 

 

BP 112 WEB TASARIMININ TEMELLERİ (T:3, U:1, K:3,5, DS:4, AKTS: 5, ZORUNLU) 

Bu dersin içeriğini; İnternet ve WEB tanımları, HTML temel etiketleri, metin ve görünüm 
etiketleri, bağlantı (köprü) oluşturma, tablo işlemleri, formlar, çoklu ortam araçları ve stil 
şablonları(CSS) oluşturmaktadır. 

 

3. YARIYIL 

BP 201 GÖRSEL PROGRAMLAMA I (T:3, U:1, K:3,5, DS:4, AKTS: 5, ZORUNLU)  
Bu dersin içeriğini; görsel programlama editörü kurma ve ayarlarını yapma, formlar, standart 
nesneler, giriş ve mesaj pencereleri, diyalog pencereleri, operatörler, karar yapıları, döngüler ve 

diziler oluşturmaktadır. 

 

BP 203 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA II (T:3, U:1, K:3,5, DS:4, AKTS: 

5, ZORUNLU)  
Bu ders; nesne tabanlı programlama editörünün kullanım alanları, programın kurulumu, editörün 
çalışma ortamı, başlangıç sayfası, projeler sekmesi, kaynaklar sekmesi, profilim sekmesi, 

menüler, hata ayıklama, alt programlar, fonksiyonlar, dosyalar vb. konuları içermektedir. 

 

BP 205 VERİ TABANI II (T:2, U:1, K:2,5, DS:3, AKTS: 5, ZORUNLU)  
Bu ders; veritabanı uygulamaları ve arayüz ilişkilerinin kurulması, temel veritabanı kavramları, 

veri tabanı tasarımı, indeksler, fonksiyonlar, triggers, cursors, güvenlik, transaction vb. konuları 
içermektedir. 

 

BP 207 İNTERNET PROGRAMCILIĞI I (T:3, U:1, K:3,5, DS:4, AKTS: 5, ZORUNLU) 
Bu ders; uygulama yazılımlarının kurulumu ve testi, değişkenler ve sabitler, operatörler, karar 

kontrol yapıları, döngüler, fonksiyonlar, diziler, nesneler, dosyalama işlemleri, web form 

uygulamaları, sayfalar arası veri aktarım yöntemleri, veritabanı işlemleri, xml ve web servisleri 

vb. konuları içermektedir. 

 

4.YARIYIL 

BP 202 GÖRSEL PROGRAMLAMA II (T:3, U:1, K:3,5, DS:4, AKTS: 5, ZORUNLU)  
Bu dersin içeriğini; gelişmiş nesneler, fonksiyonlar, grafik uygulamaları, dosyalar, raporlama 
uygulamaları ve veritabanı konuları oluşturmaktadır. 

 

BP SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI (T:3, U:1, K:3,5, DS:4, AKTS: 7, ZORUNLU)  
Bu ders; belirlenen alanla ilgi proje konusunu seçme, projenin algoritma ve akış şemasını 

belirleme, proje için detay önerileri alma, kod yazma ve test etme, projenin sunumu yapma, 
projenin tüm aşamalarını içeren rapor kitapçığını hazırlama vb. konuları içermektedir. 

 

BP 206 AĞ TEMELLERİ (T:2, U:0, K:2, DS:2, AKTS:3, ZORUNLU)  
Bu ders; bilgisayar ağlarının temelleri ve mimarisi, bilgisayar ağ topolojileri ve tipleri, OSI 

modeli ve ağ protokolleri, ağ bağlantı cihazları aktif ve pasif cihazlar, LAN iletişim teknolojileri 

(802. X ailesi ve ethernet, token ring, FDDI), WAN iletişim teknolojileri (x25, DSL, ISDN, FR 

vb.), Ağ işletim sistemleri, Ağ üzerinde iletişimin sağlanması, ağ kurulumu ve yönetimi, ağ 



üzerinde verilen servisler ve hizmetler, TCP/IP ve Internet yapısı subneting, ip yönlendirme, 

internet üzerinden haberleşme: E-posta, anında mesaj programları, internet üzerinden dosya 

almak ve göndermek, FTP programlarını kullanmak, ağ üzerindeki sistemlere uzaktan erişmek 

ve kullanmak, ağ güvenliği saldırı tespit ve korunma yöntemleri, DHCP, DNS, Web sunucusu, 
uzaktan erişim sunucusu, kurulması, veritabanı sunucusu gibi ağ hizmet sunucularının kurulması 

ve işletilmesi vb. konularını içermektedir. 

 

BP 208 İNTERNET PROGRAMCILIĞI II (T:3, U:1, K:3,5, DS:4, AKTS:5, ZORUNLU) 

Bu ders; Web sunucu için yazılım kurulumları ve yayınlama, değişkenler ve sabitler, operatörler 
ve işlem önceliği, Karar kontrol deyimleri, döngü kontrol deyimleri, Kullanıcı tanımlı 

fonksiyonlar, hazır fonksiyonlar, dizi işlemleri, dosya işlemleri, Web formları, sayfalar arası veri 
aktarımı, veritabanı bağlantısı, XML uygulamaları ve web servisleri vb. konuları içermektedir. 

 

MESLEKİ SEÇMELİ I  
BP 221 SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ (T:3, U:0, K:3, DS:3, AKTS:4, MESLEKİ 

SEÇMELİ I)  
Bu ders; sunucu işletim sisteminin yüklenmesi, uygulamalar ve planlama vb. konuları 
içermektedir. 

 

BP 223 YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİ (T:3, U:0, K:3, DS:3, AKTS:4, 

MESLEKİ SEÇMELİ I)  
Bu ders; işletim sistemleri, Bios yazılımı ve ayarları - Bios güncellemesi, işletim sistemi 
kurulumu, sistem özellikleri, denetim masası, grup ilkeleri, işletim sistemini çoğaltma, güvenlik 

yazılımları, sistem güvenliği ve güvenlik ayarları, ofis yazılımları ve çeşitleri, kurulumu ve 

güncellemesi, diğer uygulama yazılımları vb. konuları içermektedir. 

 

BP 225 GRAFİK VE ANİMASYON UYGULAMALARI (T:3, U:0, K:3, DS:3, AKTS:4, 

MESLEKİ SEÇMELİ I)  
Bu dersin içeriğini; grafik uygulamaları, animasyon temelleri, metin işlemleri, ses ve video 

işlemleri konuları oluşturmaktadır. 

 

BP 227 SİBER GÜVENLİĞE GİRİŞ (T:3, U:0, K:3, DS:3, AKTS:4, MESLEKİ SEÇMELİ 

I)  
Bu ders; bilgisayar ağları yoluyla yayılan tehditlerin tanıtımı, kriptografi uygulamaları, solucan 
yazılımlar, şebeke yazılımları ve yazılım güvenliği kavramları vb. konuları içermektedir. 

 

MESLEKİ SEÇMELİ II  
BP 229 AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ (T:3, U:0, K:3, DS:3, AKTS:4, MESLEKİ 

SEÇMELİ II)  
Bu ders; açık kaynak kodlu işletim sisteminin avantajları ve kullanım serbestliği vb. konuları 
içermektedir. 

 

BP 231 WEB EDİTÖRÜ (T:3, U:0, K:3, DS:3, AKTS:4, MESLEKİ SEÇMELİ II)  
Bu ders; WEB editörü temel araçları, metin işlemleri, tablo işlemleri, çoklu ortam işlemleri, 

bağlantılar, çerçeve işlemleri, şablonlar, kütüphane işlemleri, form İşlemleri, etkileşimli ögeler, 
erişebilirlik ve site yönetimi konularını içermektedir. 

 

BP 233 VERİ MADENCİLİĞİ (T:3, U:0, K:3, DS:3, AKTS:4, MESLEKİ SEÇMELİ II) Bu 
ders; sınıflandırma, demetleme, ilişkilendirme, metin ve web madenciliği vb. konuları 
içermektedir. 

 

BP 235 YAZILIM MİMARİSİ (T:3, U:0, K:3, DS:3, AKTS:4, MESLEKİ SEÇMELİ II) Bu 
ders; gereksinimlerin belirlenmesi ve analiz edilmesi, yazılım geliştirme modelinin ve yazılım 
mimarisinin seçimi, gereksinimlere uygun yazılımın tasarlanması, yazılımı kodlama, 



dosya sürüm kontrol araçlarını kullanma, yazılımın testini yapma, bakım ve onarım süreci vb. 

konuları içermektedir.  
 

MESLEKİ SEÇMELİ III  
BP 222 WEB PROJESİ YÖNETİMİ (T:3, U:0, K:3, DS:3, AKTS:4, MESLEKİ SEÇMELİ 

III)  
Bu ders, web sitesinin ihtiyaçları, web sitesi tasarlama vb. konuları içermektedir. 

 

BP 224 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE MODELLEME (T:3, U:0, K:3, 

DS:3, AKTS:4, MESLEKİ SEÇMELİ III)  
Bu ders; bilgisayar destekli tasarım yapmak için çizim ve düzenleme komutlarını öğrenme ve 
kullanma, çizime yazı, tarama ekleme, simülasyon yapma vb. konuları içermektedir. 
 

BP 226 JAVA PROGRAMLAMA (T:3, U:0, K:3, DS:3, AKTS:4, MESLEKİ SEÇMELİ 

III)  
Bu ders; nesneye dayalı modelleme ve tasarım yöntemi kullanma, Java programlama dilini 
öğrenme, tasarım yapma vb. konuları içermektedir. 

 

BP 228 BİLGİSAYAR OYUNLARI TASARIMI (T:3, U:0, K:3, DS:3, AKTS:4, 

MESLEKİ SEÇMELİ III)  
Bu ders; oyun tasarımının tarihi, temel kavramları, ortak çalışma mantığı, oyunlarda grafik dijital 
oyunların türleri, Dijital oyun tasarım süreci vb. konuları içermektedir. 

 

BP 230 İÇERİK YÖNETİMİ (T:3, U:0, K:3, DS:3, AKTS:4, MESLEKİ SEÇMELİ III) 
Bu ders; içerik yönetim sisteminin kurulması, site yönetimi vb. konuları içermektedir. 

 

BP 232 MOBİL PROGRAMLAMA (T:3, U:0, K:3, DS:3, AKTS:4, MESLEKİ SEÇMELİ 

III)  
Bu ders; mobil işletim sistemleri ve bunların geleneksel işletim sistemleriyle olan farklılıkları, 

mobil uygulama tasarım spesifikasyonları, mobil uygulama geliştirme ortamları, akıllı cihazlar 
üzerindeki sensörler, mobil cihazlar üzerindeki veritabanları, kullanıcı arayüzü komponentleri ve 

network teknolojileri vb. konuları içermektedir. 

 

MESLEKİ SEÇMELİ IV  
BP 234 BİLGİSAYAR BAKIM VE ONARIMI (T:3, U:0, K:3, DS:3, AKTS:4, MESLEKİ 

SEÇMELİ IV)  
Bu ders; araç gereçler, araç-gereç çantaları, ölçü aletleri, sayısal ve analog Avometre, post test 

cihazı, kablo test cihazları, optik ölçüm cihazı, geri döngü fişleri, kasalar, kasa içi kablolar, 

fanlar, kasa fanları, işlemci fanları, ekran kartı fanları, koruyucu bakım, monitör bakımı, fare 

bakımı,klavye bakımı, yazıcı bakımı,yazıcı ile ilgili kurallar, mürekkep püskürtmeli ve nokta 

vuruşlu lazer, tarayıcılar, diğer aygıtlar, dizüstü bilgisayar bakım ve temizlik kiti, kılavuz 

kullanma gerekliliği, kılavuz kullanımı, teknik çizimler vb. konuları içermektedir. 

 

BP 236 MİKRO DENETLEYİCİLER (T:3, U:0, K:3, DS:3, AKTS:4, MESLEKİ 

SEÇMELİ IV)  
Bu dersin içeriğini; mikro denetleyici ile sistem tasarımı ve otomasyonu konuları 
oluşturmaktadır. 

 

BP 238 TEMEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ( T:3, U:0, K:3, DS:3, AKTS:4, 

MESLEKİ SEÇMELİ IV)  
Bu dersin içeriğini; doğru akım ve gerilim, seri ve paralel devreler, alternatif akım devreleri, 
alternatif akımda ölçme, yarı iletkenler, transistörler, lehimleme, baskı devre, SMD elemanların 

montajı konuları oluşturmaktadır. 



BP 240 MİKRO İŞLEMCİLER VE ASSEMBLY (T:3, U:0, K:3, DS:3, AKTS:4, 

MESLEKİ SEÇMELİ IV)  
Bu dersin içeriğini; mikrobilgisayarlar, mikroişlemciler, hafıza organizasyonu, mikroişlemcinin 
temel komut yapıları, assembly dilinde program yazma konuları oluşturmaktadır. 

 

BP 242 GÖMÜLÜ SİSTEMLER (T:3, U:0, K:3, DS:3, AKTS:4, MESLEKİ SEÇMELİ IV) 
Bu ders; gömülü sistemlerin yapısı, gömülü sistem bileşenleri, gömülü sistemlerin yazılım ve 

donanım özellikleri, ARM tabanlı işlemciler, programlama araçları, program geliştirme, gömülü 
çevre birimleri vb. konuları içermektedir. 

 

BP 244 SAYISAL ELEKTRONİK (T:3, U:0, K:3, DS:3, AKTS:4, MESLEKİ SEÇMELİ 

IV)  
Bu dersin içeriğini; sayı sistemleri, kapılar, kodlama ve kodlayıcılar, multiplexer, demultiplexer, 

aritmetik devreler, osilatör, ardışıl devreler, flip- floplar, sayıcılar, kaydediciler konuları 
oluşturmaktadır. 


