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Dersin Adı Course Name 

İşletim Sistemleri Operating Systems 

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 341 5 3 5 2 0 2 

Bölüm / Program 

(Department/Program) 
 Bilgisayar Mühendisliği (Computer Engineering) 

Dersin Türü 

(Course Type) 
Zorunlu (Compulsory) 

Dersin Dili 

(Course Language) 
İngilizce (English) 

Dersin Önkoşulları 

(Course Prerequisites) 

Bilgisayar programlama ile ilgili temel kavramlar 

(Basic concepts of computer programming) 

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) 

10 30 60 0 

Dersin İçeriği Course Description 

İşletim sistemlerinin tarihi, tipleri, süreç içeriği, süreç 

durumu, süreç kontrol blokları, işletim sistemi çekirdeği, 

eşzamanlı süreçler, karşılıklı dışlama, ilkeler ve 

gerçekleştirme, süreç senkronizasyonu, semaforlar, bellek 

organizasyonu, yönetim ve sıra düzeni, çoklu programlama, 

görüntü bellek, sayfalama ve parçalama, isteğe göre 

sayfalama, oynar başlı diskler için işlemler, planlamanın 

gerekliliği, planlama politikaları, döngüsel optimizasyon, 

kütük ve kütük sistemi fonksiyonları, bloklama ve 

tamponlama, kütük organizasyonu,  

Operating Systems, History of operating systems, 

Process Concept: States & process control blocks, OS 

Kernel, Concurrent Processes, Mutual exclusion, 

Process Synchronization, Semaphores, Memory 

Management & Scheduling, Multiprogramming, Virtual 

Memory, Paging & Segmentation, On demand paging & 

segmentation, Operations on Moving Head Disks, Disk 

Scheduling Policies, File System Functions, Blocking 

and Buffering, File Organization. 

Dersin Amacı Course Objectives 

Bu dersin amacı öğrencilere modern işletim sistemlerinin iç 

tasarım çalışma prensiplerini öğretmek. Özellikle 

öğrencileri işletim sistemlerinin kullandıkları algoritma 

seçenekleri hakkında detaylı bilgi sahibi yapmak. 

The goal of this course is to provide an introduction to 

the internal operation of modern operating systems. In 

particular, students will learn the algorıthmic choices in 

operating system design. 

Dersin Öğrenme Çıktıları Course Learning Outcomes 

1. İşletim sistemlerin içerikleri, role ve amaçlarının kavranması,   

2.  Programlama dili, işletim sistemi ve bilgisayar donanım nasıl 

birlikte çalıştığının kavranması, 

3.  İşletim sistemi önemli tasarım konularından verimli, hızlı ve 

esnek çalışma, birden fazla sisteme taşınabilirlik, güvenlilik, 

uyumluluk, API arayüzü, aygıt organizasyonları ve kullanıcı 

/sistem durum değişimi gibi kavramların bilinmesi,  

4. Süreç içeriği, süreç durumu, karşılıklı dışlama,  süreç 

senkronizasyonu, ve çoklu programlama problemlerini 

tanımak ve kavramak, 

5. Durum diyagramları, hazır sırası, bekleme sırası ve çalışma 

sırası, süreç kontrol blokları, süreç değiştirme,   süreç kontrol 

blokları, ve sıralama politikalarının anlaşılması, 

6. Kısır döngüden kaçınma, tanınması, engellenmesi ve 

kurtarılması konularının bilinmesi ve bunlara çözümler 

geliştirilmesi semaforlar, şartlı değişkenler ve thread 

kullanarak. 

7. Fiziksel bellek ve bellek yönetimleri, sayfalama ve 

parçalama, planlama politikalarını anlamak, 

1. Understand the operating system concepts, the role and 

purpose of operating systems. , 

2. Understand the relationship of the programming 

languages, operating systems, and hardware, 

3.  Recognize operating system design issues, including 

efficiency, robustness, flexibility, portability, security, 

compatibility, API interfaces, device organization, 

interrupts, and user/system state transitions. 

4. Describe the concept of a process and concurrency 

problems: synchronization, mutual exclusion, deadlocks. 

5. Understand the state diagrams, ready waiting and running  

lists, process control blocks, dispatching and context 

switching, interrupt handling and scheduling policies, 

6. Deadlock avoidance, detection, prevention and recovery. 

Identify solution strategies, including semaphores, 

monitors, condition variables and threads. 

7. Describe physical memory and memory management, 

including overlays, swapping, partitions, paging and 

segmentation, page placement and replacement policies, 

and the  file management;  



Ders Kitabı  

(Textbook) 

Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne, Operating System Concepts. 8th  

edition. Addison-Wesley.  

 

Diğer Kaynaklar 

(Other References) 

Andrew Tanenbaum, Modern Operating Systems, Prentice Hall.  

 

Ödevler Homework 

Üç tane ödev Blackboard’ta yayınlanarak verilecektir. 

Ödevlerin verildikten en geç bir hafta içinde 

getirilmesi gerekmektedir. 

Three homework assignments will be posted in 

Blackboard. Homeworks must be handed in a week after 

the assignment. 

Laboratuar Uygulamaları Laboratory Work 

Linux işletim sistemi üzerinde: 

- Linux kommudları 

- Linux üzerinde programlama 

- Thread programlama 

- Process programla 

 

with Linux operating system: 

-Linux commands 

-Linux program development environment 

-Thread programming 

-Process Programming 

 

Bilgisayar Kullanımı Computer Use 

Linux ağlı bilgisayar Linux clusters 

Diğer Uygulamalar Other Activities 

yok No 

Değerlendirme 

Sistemi  

 

(Assessment Criteria) 

 

Faaliyetler 

(Activities) 

Adedi 

(Quantity) 

Değerlendirmedeki Katkısı, % 

(Effects on Grading, %) 

Yıl İçi Sınavları 

(Midterm Exams) 
2 %20+%20 

Kısa Sınavlar 

(Quizzes) 
  

Ödevler 

(Homework) 
3 %10 

Projeler 

(Projects) 
  

Dönem Ödevi/Projesi 

(Term Paper/Project) 
  

Laboratuar Uygulaması 

(Laboratory Work) 
14 %10 

Diğer Uygulamalar 

(Other Activities) 
  

Final Sınavı 

(Final Exam) 
1 %40 

 

DERS PLANI  

(COURSE PLAN) 
 

 

Hafta 

(Week) 
Konular Topics 

Dersin  

Çıktıları 

(Course 

Outcomes) 

1 
İşletim sistemlerine ve onların fonksiyonlarına 

genel bir bakış 

Overview of operating systems, functionalities 

and characteristics of OS 

1 

2 
Bilgisayar donanımı ve işletim sistemi, 

mikroişlemcinin durumu, bellek sıralanması 

Hardware concepts related to OS structures, 

CPU states, I/O channels, memory hierarchy, 

microprogramming 

2, 3 



3 
Süreç içerikleri, süreç durumları, eş zamanlı 

süreçler, süreç kontrol blokları, 

The concept of a process, operations on 

processes, process states, concurrent 

processes, process control block,  

4 

4 
Thread içerikleri, çok çekirdekli işlemciler, 

karşılıklı dışlama 

The concept of threads, multi-core, mutex 

locks 

4 

5 İşletim sistemleri organizasyonları Operating system organization.  
1, 2 

6 
Süreç sıralanmaları, Sıralama algoritmaları, 

Süreç sıradüzenleri 

Job and processor scheduling, scheduling 

algorithms, process hierarchies.  

5 

7 Arasınav 1 Midterm 1 
 

8 
Eşzamanlı süreçlerin problemleri, kritik 

bölgeler, karşılıklı dışlama, senkronizasyon,  

kilitlenme, 

Problems of concurrent processes, critical 

sections, mutual exclusion, synchronization, 

deadlock. 

4, 6 

9 
Karşılıklı dışlama,  süreç haberleşmeleri, 

üretici ve tüketici görevleri, Semafor tanımı, 

başlatmak, bekletmek, sinyal işlemleri 

Mutual exclusion, process co-operation, 

producer and consumer processes. 

Semaphores: definition, init, wait, signal 

operations.  

6 

10 
Kilitlerin yapımı için semafor kullanmak, 

süreç anauyumları vesaire, semafor yapımı. 

Use of semaphores to implement mutex, 

process synchronization etc., implementation 

of semaphores.  

6 

11 
Kilitlenme: engellemek, farkına varma, 

kaçınma, Banker algoritmaları 
Deadlock: prevention, detection, avoidance, 

Banker's algorithm.  

6 

12 
Arasınav 2 

Midterm 2 
 

13 
Bellek eniyileme ve yönetimi, depolama 

ayırmaları 
Memory organization and management, 

storage allocation.  

7 

14 

Sanal bellek içeriği, sayfalama ve bölme, 

adresleme, kütük yapıları, bloklama ve ara 

belle alma, kütük tanımları, dizin yapıları 

Virtual memory concepts, paging and 

segmentation, address mapping. File 

organization: blocking and buffering, file 

descriptor, directory structure 

7 

 

rsin Öğrenme Çıktılarının ve Program Çıktılarıyla İlişkisi 

Relationship between the course and Program Outcomes 
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Dersin Bilgisayar  Mühendisliği Programıyla İlişkisi 

(Relationship between the Course 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 the knowledge of 

mathematics, science and engineering 

principles to solve problems in electronics and 

communications engineering 

   

b 
Ayrık Matematik kavram ve konularını 

uygulayabilme becerisi,  

Ability to understand and apply discrete 

mathematics    

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, collect, analyze data,  analyze 

problems and develop models and implement 

solutions  for the engineering problems. 

   

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 the 

hardware/software computer system 

requirements  with limited resources and 

conditions by modern engineering principles, 

  X 

e 

Modern mühendislik teknik ve araçları ile 

bilişim teknolojileri ve yazılımlarını geliştirme, 

seçme ve etkin bir şekilde kullanabilme 

becerisi,  

Ability to use modern engineering techniques, 

tools and information technologies and 

develop software equipment and software, 
 X  

f 

Mühendislik problemlerinin incelenmesi için 

laboratuvar ve bilgisayar ortamında deney 

tasarlama, deney yapma, veri toplama, 

sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,  

Ability to conduct lab experiment with using 

computer and to have the ability of collecting 

data, analyze, interpret data and to solve 

engineering problems, 

X   

g 
Tek ve çok disiplinli takım çalışması 

yürütebilme becerisi, buna yönelik bireysel 

becerilere de sahip olma,  

Ability to work on multi disciplinary  topics 

with team as well as individually,    

h 
Türkçe ve İngilizce olarak, yazılı ve sözlü etkili 

iletişim kurabilme becerisi  

Ability to communicate  Turkish and English 

very well with written and oral form,  
   

i 
Kendi alanındaki uluslararası çalışmaları takip 

edebilme becerisi,  

Ability to follow international works in his or 

her field, 
   

j 

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, 

bilimi ve teknolojildeki gelişmeleri izleyerek 

kendini sürekli yenileyebilme becerisi, Mesleki 

ve etik sorumluluk bilinci  

Ability to follow technological innovations 

and to engage in life-long learning in order to 

adapt himself/herself to the changing 

conditions of the future with professional and 

ethical responsibility, 

   

k 
Proje yönetimi, girişimcilik ve toplam kalite 

yönetimi konularında farkındalık,  

Ability to make a difference about the project 

managements, enterprenearships, quality 

controls 
   

l 

Çağdaş toplumsal sorunlara duyarlılık, 

mühendislik çözümlerinin etik ve hukuksal 

sonuçları konusunda farkındalık,  

 

An understanding of current/contemporary 

issues and impact of engineering solutions in 

legal and ethical levels 
   

1: Az (Little),  2. Kısmi (Partial),  3. Tam (Full) 

 
Düzenleyen (Prepared by) 

Doç. Dr. Zeki Bozkus 
Tarih (Date) 

17-06-2015 
İmza (Signature) 

 

 


