
 

               

 

 

DERS BİLGİ FORMU 

 

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: 

DERS BİLGİLERİ 

Adı Kodu  Dili 
Türü 

Zorunlu/  

Seçmeli 

Yarıyılı 
T+U 

Saati 
Kredisi AKTS 

Matematik I MM101 Türkçe Zorunlu 1 4 4 6 

 

 

Ön Koşul Dersleri 
- 

 

Ders Sorumluları  

Ders Sorumlu Yardımcıları - 

 

Dersin Amacı 

Matematik ile ilgili temel kavramlar verilerek, tek değişkenli 

fonksiyonlarda limit, süreklilik, türev kavramlarının ve 

uygulamalarının verilmesi 
 

Dersin Öğrenme Çıktıları  

1) Küme ve sayı kümeleri kavramlarını tanımlar. Özdeşlik, denklem ve eşitsizlik 

kavramlarını açıklar. 

2) Fonksiyon ve fonksiyonların özelliklerini tanımlar. 

3) Trigonometrik, ters trigonometrik ve hiperbolik fonksiyonları, Parçalı 

fonksiyonlar ve özel tanımlı fonksiyonları (Mutlak değer, tam değer, işaret 

fonksiyonları) tanımlar. 

4) Limit kavramını açıklar ve limit tanımı ile limit hesabı yapar. Limit hesabı 

için kullanılan kuralların ispatını yapar. 

5) Trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonların, Üstel ve logaritma 

fonksiyonlarının, Hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonların türevini tanımlar. 
 

 

                                                                        DERS PLANI 

Hafta Ön Hazırlık  Konular/Uygulamalar Metot 

1 Ön sunum ve Anlatım 
Kümeler. Sayı Kümeleri. Denklemler. Özdeşlikler. 

Eşitsizlikler.  

Konu anlatımı, soru-

cevap 

2 
Ön sunum ve Anlatım Fonksiyon kavramı. Fonksiyonların özellikleri (1-1, 

örten. vs.)  

Konu anlatımı, soru-

cevap 

3 

Ön sunum ve Anlatım Trigonometrik, ters trigonometrik ve hiperbolik 

fonksiyonlar. Parçalı fonksiyonlar, özel tanımlı 

fonksiyonlar (Mutlak değer, tam değer, işaret 

fonksiyonları)  

Konu anlatımı, soru-

cevap 

4 

Ön sunum ve Anlatım Limit kavramı ve limit tanımı ile limit hesabı. Limit 

hesabı için kullanılan kuralların ispatı. Sandviç teoremi. 

Trigonometrik fonksiyonların limitleri.  

Konu anlatımı, soru-

cevap 

5 
Ön sunum ve Anlatım Sağ ve sol taraflı limitler. Belirsiz haller 

(0/0,sonsuz/sonsuz, 0.sonsuz, sonsuz-sonsuz,1^sonsuz)  

Konu anlatımı, soru-

cevap 

6 

Ön sunum ve Anlatım Fonksiyonlarda süreklilik kavramı. Süreksizlik çeşitleri. 

Sürekli fonksiyonların özellikleri ( Aradeğer teoremi, 

mutlak maksimum ve minimum, yerel maksimum ve 

minimum tanımları, …)  

Konu anlatımı, soru-

cevap 

7 

Ön sunum ve Anlatım Türev kavramı ve türev tanımı ile türev hesabı. Türev 

tanımı ile türev alma kurallarının ispatı. Ters 

fonksiyonun türevi.  

Konu anlatımı, soru-

cevap 

8 Ön sunum ve Anlatım Arasınav  Sınav 

9 Ön sunum ve Anlatım Yüksek mertebeden türev. Parametrik denklemleri Konu anlatımı, soru-

EK-1 

  



verilen fonksiyonların türevleri. Kapalı fonksiyonların 

türevi.  

cevap 

10 
Ön sunum ve Anlatım Teğet ve normal denklemi. Artan ve azalan 

fonksiyonlar.  

Konu anlatımı, soru-

cevap 

11 
Ön sunum ve Anlatım Diferensiyel Kavramı ve yaklaşık hesap. Belirsiz Haller 

(L’Hopital Kuralı ile 8 belirsizlik halinin incelenmesi).  

Konu anlatımı, soru-

cevap 

12 
Ön sunum ve Anlatım 

Fonksiyonların maksimum ve minimumu, asimptotlar  
Konu anlatımı, soru-

cevap 

13 
Ön sunum ve Anlatım 

Eğri çizimleri.  
Konu anlatımı, soru-

cevap 

14 
Ön sunum ve Anlatım Mühendislik problemleri. Diferansiyel ile yaklaşık 

hesap.Seri açılımları  

Konu anlatımı, soru-

cevap 
 

 

                                                                                KAYNAKLAR 

Ders Kitabı veya Notu Thomas, G.B., Thomas Calculus, 11.baskı, çeviri:Recep Korkmaz, 

Beta Basım, 2010. 

Diğer Kaynaklar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Etkinlik Türleri Katkı Yüzdesi 

Ara Sınav 40 

Kısa Sınav - 

Ödev, Proje - 

Yarıyıl Sonu Sınavı 60 

Toplam 100 

 

 

                                                 DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI 

No Program Çıktıları 
Katkı Düzeyi 

1 2 3 4 5 

1 

-Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik 

konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve 

uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve 

çözme için uygulayabilme becerisi.  

  X   

2 

-Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik 

konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve 

uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve 

çözme için uygulayabilme becerisi.  

   X  

3 

-Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, 

formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve 

modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi  
  X   

4 

-Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi 

kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak 

şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım 

yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar 

  X   



tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, 

sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve 

politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)  

5 

-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve 

araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim 

teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.  
   X  

6 

-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve 

araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim 

teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.  
    X 

7 

-Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, 

deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve 

yorumlama becerisi  
    X 

8 
-Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde 

çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.    X   

9 
-Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde 

çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.    X   

10 
-Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir 

yabancı dil bilgisi.     X  

11 
-Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir 

yabancı dil bilgisi.     X  

12 

-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye 

erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve 

kendini sürekli yenileme becerisi.  
    X 

13 

-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye 

erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve 

kendini sürekli yenileme becerisi.  
   X  

14 -Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.      X 

 

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU İş Yükü (Saat) 

Ders İçi  Ders Saati ( 14 x Haftalık Ders Saati) 56 
 

Ders Dışı 

Ödev 40 
Araştırma  10 
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları 15 
Diğer Faaliyetler  25 

Sınavlar Ara Sınav (Ara Sınav Sayısı x Ara Sınav Süresi) 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı  1 

 

Toplam İş Yükü 162 

Toplam İş Yükü / 25,5 (s) 5,8 

Dersin AKTS Kredisi 6 

 

 

 

 



 

 

 

 

COURSE INFORMATION FORM 

INSTITUTE / FACULTY / VOCATIONAL SCHOOL and PROGRAMME: 

COURSE INFORMATION 

Name Code 
Medium of 

Instruction 

Type 
Required/  

Optional 

Semester 
T+P 

Hour  

Local 

Credit 
ECTS 

Mathematics I MM101 Turkish Required 1 4 4 6 

Prerequisite Courses 
- 

Course Instructor  

Instructor Assistants - 

Course Objective 
To give fundamental conceptions of mathematical analysis and limit,continuity, 
derivative and applications of derivative in single-valued functions 

Course Learning Outcomes 

1) Describe the concepts of set and number sets. It explains the concepts of identity, 

equation and inequality. 

2) Defines the properties of functions and functions. 

3) Defines trigonometric, inverse trigonometric and hyperbolic functions, partial 

functions and special defined functions (absolute value, exact value, sign functions). 

4) Explain the concept of limit and calculate the limit by definition of limit. It prove 

the rules used for the limit account. 

5) Describe trigonometric and inverse trigonometric functions, exponential and 

logarithmic functions, hyperbolic and inverse hyperbolic functions. 

                                                                        COURSE PLAN 

Week  Preparation  Subjects/Applications Method 

1  Sets. Number sets. Equations. Equality and inequality.  

2  

Concept of function. Types of functions (Polynomial sets, rational 

function, exponential and logarithmic functions and the definition set of 

these functions) 

 

3  
Function types (Trigonometric, reverse trigonometric and hyperbolic 

functions, Partial functions , special defined functions (Absolute value, 

exact value, sign functions) . 
 

4  
Concept of limit and limit calculation with the definition of limit. Proof 

of the rules used for limit rule. Sandwich theorem. Limit of 

trigonometric functions. 
 

5  
Right and left limit. Undetermined conditions (0/0,infinity/infinity, 

0.infinity, infinity-infinity,1^infinity) 
 

6  
Continuity concept in functions. Types of discontinuity and 

characteristics of continuous functions (Mid value theorem, absolute 

maximum and minimum, concept of local maximum and minimum.. ) 
 

7  
Concept of derivative, and calculation with derivative rule. Proof of 

derivate with derivative rule. Derivative of reverse function. 
 

8  Midterm Exam  

9  
High order derivatives. Derivatives of functions with parametric 

equations. Derivative of implicit functions. 
 

10  Equation of tangent and normal. Increasing and decreasing functions.  

11  Undetermined conditions ( Analyses of 8 condition with L’hopital Rule )  

12  Maximum, minimum and asymptote of functions.  

13  Curve plotting.  

14  Engineering problems. Approximation with differential.  

 

                                                                                COURSE RESOURCES 

Coursebook /Notes Thomas, G.B., Thomas Calculus, 11.baskı, çeviri:Recep Korkmaz, 

EK-1 

  



Beta Basım, 2010. 

ASSESSMENT SYSTEM 

Activity Types Contribution Percentage 

Midterm 40 

Assignments/ Projects 0 

Final 60 

Total 100 

CORRELATION BETWEEN COURSE LEARNING OUTCOMES AND PROGRAM COMPETENCIES 

No Programme Outcomes 
Contribution Level 

1 2 3 4 5 

1 Ability of mathematic, science and chemistry knowledge in application   X   

2 Experimental design, analyze and interpretation of results    X  

3 Required to meet the requirements of a system, part or process design skills   X   

4 The ability to work interdisciplinary   X   

5 Identify engineering problems, formulating and solving    X  

6 An understanding of professional and ethical responsibility     X 

7 Communicate effectively in English and Turkish     X 

8 
Extensive training to understanding of engineering solutions in a global and societal 
dimension   X   

9 Awareness of the need for lifelong learning and the ability to application   X   

10 Information about contemporary issues    X  

11 
To use modern tools for engineering design applications, capabilities and the ability 

with convenient techniques     X  

ECTS / WORKLOAD TABLE Workload (hour) 

In-Class  Class Hours (14 x Weekly Class Hours) 56 

 

Out of-Class 

Assignments 40 

Research  10 

Class Preparation and  After Class Study 15 

Other Activities  25 

Examinations Midterms (Number of Midterms x Duration of 

Midterms) 

1 

Final 1 

Total Workload  162 

Total Workload / 25.5 (h) 5,8 

Course ECTS Credit  6 

 

 

 


