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Bilgisayar Mimarisi
 Bilgisayar sistemi içinde bulunan tüm 

parçaların tasarım ve düzenlenme şekli.
 Bilgisayarların neredeyse tümünde 

benzer donanım bileşenleri 
kullanılmaktadır.

 Kullanım yer ve amaçlarına göre 
tasarımlarında farklılıklar bulunmaktadır.

 Tüm modern bilgisayarlar temelde aynı 
yapısal özellikleri taşımaktadır. 

 Bu yapı “von Neumann Mimarisi” olarak 
adlandırılmaktadır. 
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John von Neumann
 John von Neumann, 

bilgisayar 
bilimlerinin 
öncülerindendir. 

 Bilgisayar 
organizasyon 
yapısını 1950lerde 
öngörmüş ve bunu 
biçimsel hale 
getirmiştir. 

 Bu mimari bir 
dönüm noktası 
olmuştur.
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Von Neumann Mimarisi (1/2)
 Bir bilgisayarı oluşturan ana bileşenleri 

tanımlanmaktadır.
 Üç ana bileşen öngörülür

– “Giriş/Çıkış Birimleri (Input/Output Devices)”: 
Kullanıcının komutlar girerek ve sonuçları görerek 
bilgisayar ile iletişim kurmasını sağlamaktadır. 

– “Bellek (Memory)”, bilgisayar tarafından işlenecek 
bilgileri, programları veya bilgisayarın belirli bir işi 
yapmasını sağlayacak deyimleri depolamaktadır.

– “İşlemci (Processor)” veya “Merkezi İşlem Birimi 
(Central Processing Unit)” ise verileri işlemek için 
önceden programlanmış aşamaları 
gerçekleştirmektedir. 

 Her üç birim de birbirlerine “veriyolu (bus)” adı 
verilen kablolar ile bağlıdırlar ve tüm iletişim 
elektronik sinyaller ile sağlanmaktadır.
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Von Neumann Mimarisi (2/2)
 Von Neumann mimarisini kullanan tüm 

bilgisayarlar, “Depolanmış Program 
Bilgisayarları (Stored Program Computers)”
olarak isimlendirilmektedir. 

 Bu bilgisayarlar, bellekte depolanmış farklı 
programları alarak işleme kapasitesine 
sahiptirler. 

 Bu mimaride, aynı anda 1’den fazla program ve 
veri belleğe yüklenerek işlenebilmekte, işlemci 
bu programlar arasında birinden diğerine 
gidebilmektedir. 

 Günümüzde kullanılan tüm bilgisayarlar bu 
mimari temel alınarak üretilmiştir.
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Sistem Mimarisindeki Katmanlar
 Bilgisayar sistemlerinin tasarım ve 

düzenlenmesi için incelenmesi gereken 
birçok katman bulunmaktadır. 

 Bu katmanlar en genel olarak “yazılım” 
ve “donanım” olmak üzere ikiye 
ayrılmaktadır. 

 Donanım katmanı en temel katman olup, 
yazılım katmanı bu katmanın üzerine 
eklenmektedir. 

 Yazılım, donanım katmanının üzerinde 
bulunmakta, bu katmanı kullanmakta ve 
kontrol etmektedir
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Katmanlar

Tüm bilgisayar sistemi, donanım 
katmanlarının üstünde bulunan 
yazılım katmanları olarak 
detaylandırılmaktadır.

Bilgisayar mimarisi temel olarak 
donanım katmanını ele almaktadır.

Toplam 7 katman bulunmaktadır.

7

Bilgisayar Mimari Katmanları
Katman Genel Adı Katman No Katman Adı

YAZILIM KATMANI
(SOFTWARE
LAYER)

7 Uygulama Katmanı 
(Application Layer)

6 Yüksek Seviyeli Yazılım Katmanı
(Higher Order Software Layer)

5 İşletim Sistemi Katmanı 
(Operating System Layer)

DONANIM 
KATMANI
(HARDWARE
LAYER)

4 Makine Katmanı
(Machine Layer)

3 Mikroprogram Katmanı
(Microprogrammed Layer)

2 Sayısal Mantık Katmanı 
(Digital Logic Layer)

1 Fiziksel Aygıt Katmanı
(Physical Device Layer)
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Fiziksel Aygıt Katmanı
 En alt katman
 Elektriksel ve elektronik aygıtlardan oluşmaktadır. 
 Bilgisayar bilimlerinin dışındadır.
 Bilgisayar teknolojisinin içine girmektedir. 
 En karmaşık bilgisayar sistemleri bile, bu katmanda 

bulunan transistör, kapasitör ve dirençler gibi elektronik 
bileşenlerin biraraya gelmelerinden oluşmaktadır. 

 Bu bileşenler uygun güç kaynakları ile desteklenmekte ve 
uygun çalışma ortamlarında bulunmaktadır.

 Günümüzde üretilen bilgisayarların çoğu elektronik 
bileşenleri temel almaktadır.

 Organik bileşenleri kullanan, çok yüksek depolama 
kapasitesi ve hızlara ulaşan bilgisayarlar da 
geliştirilmiştir.


