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DERS KATALOG FORMU  

(COURSE CATALOGUE FORM) 

Ders Kitabı  

(Textbook) 

M. Morris Mano, “Computer System Architecture”, 3. ed., Prentice Hall International, ISBN 0-

13-175738-5, 1993. 

Diğer Kaynaklar 

(Other References) 

M. Morris Mano, Charles R. Kime, “Logic and Computer Design Fundamentals”, ISBN 0-13-

206780-3, 1997. 

Dersin Adı Course Name 

Bilgisayar Organizasyonu ve Mimarisi Computer Organization and Architecture 

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 244 4 3 6 3 0 0 

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) 

0 10 90 0 

Dersin İçeriği Course Description 

Bu ders bilgisayar donanımının çalışmasını anlamak için 

gerekli temel bilgiyi sağlamaktadır. Ana konular 

şunlardır: 

• bilgisayar organizasyonu ve tasarımında kullanılan 

çeşitli sayısal bileşenlerin tanıtımı, 

•  temel bir bilgisayar tasarımı, 

• mikroprogramlama kavramının tanıtımı, 

• sıralama ve kontrol işlemleri için bir temsili olarak 

algoritmik durum makinesına giriş. 

This course provides the basic knowledge necessary to 

understand the hardware operation of computers. Main 

topics are, 

 introduction to various digital components used in the 

organization and design of computers, 

 design of an elementary basic computer, 

 introduction to the concept of microprogramming, 

 introduction to the algorithmic state machine chart as 

a representation for sequencing and controlling 

operations. 

 

Dersin Amacı Course Objectives 

Öğrencilerin, kapı ve saklayıcı seviyesinde tasarım ve 

gerçekleme için gerekli becerilere sahip olmasını 

sağlamak. 

To ensure that students have the necessary skills to 

organize, design, and implement at the gate and register 

level the four functional units (datapath, controller unit, 

memory unit and input/output unit) of a computer. 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Course Learning Outcomes 

1. Bilgisayar tasarlama ve geliştirme için sağlam bir 

altyapı oluşturmak. 

2. Bilgisayar mimarisi ve aritmetik lojik birim için 

sağlam bir altyapı oluşturmak. 

3. Bir bilgisayar sistemi için mikroprogramlama ve 

assembly dili komut kümesinin nasıl tasarlandığını 

öğrencilere öğretmek. 

4. Bilgisayar veriyolu, bellek organizasyonu, kontrolör ve 

giriş-çıkış yapısının temellerini öğretmek. 

1. To establish a solid background in computer design 

and evaluation. 

2. To establish a solid background in computer 

architecture and arithmetic logic unit. 

3. To teach the students how to design the 

microprogrammed control and assembly language 

instruction set for a computer. 

4. To teach the fundamentals of a computers datapath, 

memory organization, controller, and input-output 

structure. 



Ödevler Homework 

Yoktur. None 

Laboratuar Uygulamaları Laboratory Work 

Yoktur. None. 

Bilgisayar Kullanımı Computer Use 

Yoktur. None. 

Diğer Uygulamalar Other Activities 

Yoktur. None. 

Değerlendirme 

Sistemi  

 

(Assessment Criteria) 

 

Faaliyetler 

(Activities) 

Adedi 

(Quantity) 

Değerlendirmedeki Katkısı, % 

(Effects on Grading, %) 

Yıl İçi Sınavları 

(Midterm Exams) 
2 %25 + %25 

Kısa Sınavlar 

(Quizzes) 
- - 

Ödevler 

(Homework) 
- - 

Projeler 

(Projects) 
- - 

Dönem Ödevi/Projesi 

(Term Paper/Project) 
- - 

Laboratuar Uygulaması 

(Laboratory Work) 
- - 

Diğer Uygulamalar 

(Other Activities) 
- - 

Final Sınavı 

(Final Exam) 
1 %50 

 



 

DERS PLANI  

(COURSE PLAN) 
 

 

Hafta 

(Week) 
Konular Topics 

Dersin  

Çıktıları 

(Course 

Outcomes) 

1 
Programlanabilir Mantık Düzenekleri: ROM-

PLA-PAL. Bir Mikroişlemcinin Saklayıcı ve 

İç Yapısı 

Programmable Logic Devices: ROM-PLA-

PAL. Registers and Internal Structure of a 

Microprocessor  

1 

2 
Saklayıcılar arası veri transferi dili, 

saklayıcılar arası veri transferi, Ortak yol 

kullanımı  

Register Transfer Language, Register 

Transfer, Bus Transfer. 
1 

3 
Bellek veri transferi, aritmetik 

mikrokomutları, Lojik İşlem mikrokomutları, 

Ötelemeli Mikrokomutlar. 

Memory Transfer, Arithmetic 

Microoperations, Logic Microoperations, Shift 

Microoperations. 

2 

4 
Aritmetik Lojik Öteleme Birimi, Temel 

bilgisayar Organizasyonu ve Tasarımı: Komut 

kodları, bilgisayar saklayıcıları 

Arithmetic Lojic Shift Unit. Basic Computer 

Organization and Design: Instruction Codes, 

Computer Registers. 

2 

5 
Bilgisayar Komut Kümesi, Zamanlama ve 

Kontrol 

Computer Instructions, Timing and Control,  2 

6 Komut çevrimleri Instruction Cycle. 2 

7 
Bellek Referans Komutları, Girş/çıkış ve 

kesme 

Memory Reference Instructions, Input / 

Output and Interrupt. 
2, 3 

8 Tam Konut Kümeli bilgisayar tanımı Complete Computer Description. 2, 3 

9 Temel Bilgisayarın tasarımı Design of Basic Computer. 2, 3 

10 
Mikroprogramlamalı kontrol: Bellek kontrol, 

adres sıralama 

Microprogrammed Control: Control Memory, 

Address Sequencing. 
2, 3 

11 Mikroprogram Örnekleri Microprogram Example, 3 

12 Kontrol Birimi Tasarımı Design of Control Unit. 3 

13 
Donanımsal Kontrol, Mikroprogramlamalı 

kontrol 

Hardwired Control, Microprogrammed 

Control. 
2, 3, 4 

14 
Tasarım örnekleri: ticari mikroişlemci 

mimarileri 

Design Examples:  

Commercial microprocessor architectures 
2, 3, 4 

 
 

Dersin Öğrenme Çıktılarının Bilgisayar Mühendisliği Program Çıktılarıyla İlişkisi 

Relationship between the course and Computer Engineering Program Outcomes 
 

 

Program Çıktıları (Program Outcomes) 
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Dersin Bilgisayar Mühendisliği Programıyla İlişkisi 

(Relationship between the Course and Computer Engineering Curriculum) 

 

 
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, 
X   

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, 

   

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,  
   

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. Taner ARSAN 
Tarih (Date) 

16 EYLÜL 2013 
İmza (Signature) 

 

 


