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Dersin Adı Course Name 

Mikroişlemciler Microprocessors 

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) 

EE342 5 3 5 2  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) 
 

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) 

20 60 20  

Dersin İçeriği Course Description 

Bir mikroişlemcinin gerçekleştirdiği temel işlemleri 

anlamak ve assembly dilindeki temel programlama 

becerilerini öğrenmek 

To understand the basic operation of a 
microprocessor and to learn fundamental 
programming skills in assembly language 

Dersin Amacı Course Objectives 

Ders, öğrencilere microişlemcilerin  assembly 

programlama dilini ve temel arabirimlerini tanıtmayı 

amaçlamaktadır. Derste ayrıca PIC mikroişlemci 

komut kümesini etüt edilmekte ve PIC mikro 

ailesinden mikroişlemciler için assembly programlama 

dilinin kullanımını üzerinde durulmaktadır. 

The course is designed to introduce students to 

assembly programming language, and basic 

interfacings of microprocessors. The course, 

also, includes the study of the microprocessor 

instruction set and the use assembly language 

programming for the PIC Micro family of 

microprocessors.  

Dersin Öğrenme Çıktıları Course Learning Outcomes 

1. Mikroişlemci tabanlı sistem tasarımıyla ilişkili  

olarak deneyler gerçekleştirebilme ve 

sonuçlarını analiz edebilme 

2. Mikroişlemci tabanlı sistem tasarımı çerçevesi 

içinde kalan müdendislik problemlerini 

tanımlayabilme, formülize etme ve çözebilme 

3. Etkili bir takım üyesi olabilebilme 

4. Mikroişlemcili sistem tasarımı, testi ve 

değerlendirilmesinde kullanılan araçları 

kullanabilme 

5. Kendi kendine öğrenebilme 

6. Küçük ölçekli mikroişlemcili sistemlerin 

tasarımını, hatadan ayıklanmasını ve testini 

yapabilme 

1. Ability to conduct experiments related to 

microprocessor based system design and to 

analyze their outcomes 

2. Ability to identify, formulate, and solve 

engineering problems in microprocessor based 

system design. 

3. Ability to function as an effective team 

member. 

4. Ability to use tools for microprocessor system 

design, test and evaluation. 

5. Ability to engage in self-learning. 

6. Ability to design, debug and test a small scale 

microprocessor system 



 

http://www.microchip.com 

Ödevler Homework 

Bu derste dönem boyunca toplam 4 yada 5 ödev 

olmaktadır. 

In this course,  there are 4 or 5 homeworks during the 

semester 

Laboratuar Uygulamaları Laboratory Work 

1. Bir giriş programı 

2. Program akış denetimi yapıları ( if then else 

yapıları )    

3. Program akış denetimi yapıları  ( loop yapıları ) 

4. Makro tanımlama 

5. Tuştakımı arayüzlemesi 

6. Arama tablosu gerçeklemesi 

7. Analog/Sayısal  Dönüşümü 

8. Kesme kullanımı 

1. An Introductory Program  

2. Program Flow Control Structures ( if then else 

structures )    

3. Program Flow Control Structures( loop 

structures ) 

4. Macro Definition 

5. Keypad Interfacing  

6. Look-Up Table Implementation  

7. Analog to Digital Conversion 

8. Interrupt Handling 

Bilgisayar Kullanımı Computer Use 

PIC Micro Assembly Dili PIC Micro Assembly Language 

Diğer Uygulamalar Other Activities 

  

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) 
4 veya 5 20 

Projeler 

(Projects) 
  

Dönem Ödevi/Projesi 

(Term Paper/Project) 
  

Laboratuar Uygulaması 

(Laboratory Work) 
6 0 

Diğer Uygulamalar 

(Other Activities) 
  

Final Sınavı 

(Final Exam) 
1 40 

 

  



DERS PLANI  

(COURSE PLAN) 

 

 

 

Dersin Öğrenme Çıktılarının ve Program Çıktılarıyla İlişkisi 

Relationship between the course and Program Outcomes 

 

Programa Çıktıları (Program Outcomes) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    
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1      X          

2  X              

3       X         

4     X           

5                

6    X            

                

Dersin Bilgisayar Mühendisliği Programıyla İlişkisi 
 

 

 

 

 

 

Hafta 

(Week) 
Konular Topics 

Dersin  

Çıktıları 

(Course 

Outcomes) 

1 
Sayı sistemi ve ikili mantığın gözden 

geçirilmesi 

Number Systems and Binary Logic 

Overview 

2,5 

2 PIC mikrodenetleyicilerde hafıza tipleri 

Memory types in PIC Microcontrollers, 

file register memory map, the F (File) 

register, the W (Working) register, 

using instructions with the  default 

access bank, status register 

2,5 

3 PIC veri biçimleri ve direktifleri PIC Data Format and Directives 2,5 

4 
Artimetik, lojik ve atama komutları ve 

programlar 

Arithmetic, Logic and Movement 

Instructions and Programs 

2,5 

5 Dallanma komutları ve Döngü 
Branch Instructions and Looping 2,5 

6 1. Vize 
Midterm-1  

7 Call komutu ve yığın Call Instructions and Stack 2,5 

8 
Zaman gecikmesi komutları Time Delay Instruction and Pipeline 2,5 

9 
PIC Giriş/Çıkış programlama PIC I/O Port Programming 1,3,4,6 

10 
Tuştakımı arayüzleme Keypad Interfacing 1,3,4,6 

11 
Makro tanımlama Macro Definition 1,2,3,4,6 

12 2. Vize Midterm-2  

13 
Arama tablosu ve tablo işleme Look-up Table and Table Processing 1,3,4,6 

14 
Analog/Sayısal Dönüşümü Analog to Digital Conversion (ADC) 1,3,4,6 



Dersin Bilgisayar Mühendisliği Programıyla İlişkisi 

(Relationship between the Course and Computer Engineering Curriculum) 

 

 
Program Çıktıları Program Outcomes 

Katkı Seviyesi 

(Contribution level) 

1 2 3 

1 

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 computer 

engineering 
   

2 
Ayrık Matematik kavram ve konularını 

uygulayabilme becerisi 

Ability to understand and apply discrete 

mathematics 
 X  

3 

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 

   

4 

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 

5 
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  

6 

Mühendislik problemlerinin incelenmesi için 

laboratuvar ve bilgisayar ortamında deney 

tasarlama, deney yapma, veri toplama, 

sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi  

Ability to conduct lab experiments by using 

computers and to have the ability of collecting 

data, analyze, interpret data and to solve 

engineering problems 

 X  

7 
Tek ve çok disiplinli takım çalışması 

yürütebilme becerisi, buna yönelik bireysel 

becerilere de sahip olma  

Ability to work on multidisciplinary topics 

with teams as well as individually  X  

8 
Türkçe ve İngilizce olarak, yazılı ve sözlü etkili 

iletişim kurabilme becerisi 

Ability to communicate  in Turkish and 

English very well in the written and oral form 
   

9 
Kendi alanındaki uluslararası çalışmaları takip 

edebilme becerisi 

Ability to follow international works in his or 

her field 
   

10 

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, 

bilimi ve teknolojideki 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 

   

11 
Proje yönetimi, girişimcilik ve toplam kalite 

yönetimi konularında farkındalık  

Ability to make a difference about the project 

management, entrepreneurship and quality 

control 
   

12 
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) 

Asst. Prof. Habib Şenol 

Tarih (Date) 
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İmza (Signature) 

 

 


