
 

               

 

 

DERS BİLGİ FORMU 

 

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: 

DERS BİLGİLERİ 

Adı Kodu  Dili 
Türü 

Zorunlu/  

Seçmeli 

Yarıyılı 
T+U 

Saati 
Kredisi AKTS 

Diferansiyel denklemler MM201 Türkçe  Zorunlu 3 3 3 5 

 

 

Ön Koşul Dersleri 
- 

 

Ders Sorumluları  

Ders Sorumlu Yardımcıları - 

 

Dersin Amacı 

Bu dersin amacı, mühendislik uygulamalarında karşılaşılan 

diferansiyel denklem tiplerinin tanıtılması ve bunların çözüm 

yöntemlerinin öğretilmesidir. Diferansiyel denklem tiplerine 

dönük uygulamalar, ders içeriğinde her mühendislik dalına göre 

ayrı ayrı seçildiğinden, öğrencinin kendi meslek alanındaki 

diferansiyel denklemleri oluşturması ve bunları barındıran 

problemleri çözmesi kolaylaşır. 
 

Dersin Öğrenme Çıktıları  

1) Diferansiyel denklemlerle ilgili terminolojiye hakim olur 

2) Bir fonksiyonun bir diferansiyel denklemin çözümü olup 

olmadığını belirler 

3) Adi diferansiyel denklemleri ve diferansiyel denklem 

sistemlerini çözer 

4) Mühendislik problemlerine fizik yasalarını uygulayarak sistem 

davranışını temsil eden diferansiyel denklemi elde eder ve bu 

denklemleri çözer 
 

 

                                                                        DERS PLANI 

Hafta Ön Hazırlık  Konular/Uygulamalar Metot 

1  

Temel kavramlar ve diferansiyel denklemlerin 

sınıflandırılması. Diferansiyel denklemlerin elde 

edilmeleri. Değişkenlerine ayrılabilir diferansiyel 

denklemler. Mühendislik uygulamaları.  

 

2 

 Homojen fonksiyonlar. Homojen diferansiyel 

denklemler. Homojene getirilebilir diferansiyel 

denklemler. Tam diferansiyel denklem. 

Mühendislik uygulamaları.  

 

3 

 Birinci mertebeden lineer diferansiyel 

denklemler. Entegrasyon çarpanı metodu. 

Değişken dönüşümü yöntemi. Lagrange 

sabitlerinin değişimi metodu. Mühendislik 

uygulamaları.  
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4 

 Lineere dönüştürülerek dif. denklem çözümü. 

Bernoulli dif denklemi. Riccati dif. Denklemi. 

Mühendislik uygulamaları  

 

5 

 Birinci mertebeden ve yüksek dereceden 

diferansiyel denklemler. Tekil çözüm. Clairaut 

diferansiyel denklemi. Lagrange diferansiyel 

denklemi. Diferansiyel denklemlerin sayısal 

çözüm metotları. Taylor seri metodu. Picard 

iterasyonu. Mühendislik uygulamaları.  

 

6 

 Yüksek mertebeden, sağ tarafsız, sabit katsayılı 

lineer diferansiyel denklemlerin genel çözümü. 

Lineer bağımsızlık kriteri. Wronski 

determinantı.Mühendislik uygulamaları.  

 

7 

 Yüksek mertebeden, sağ taraflı, sabit katsayılı 

lineer diferansiyel denklemlerin genel çözümü. 

Belirsiz katsayılar yöntemi. LSD yöntemi. 

Mühendislik uygulamaları.  

 

8  Vize haftası  

9 

 Euler diferansiyel denklemi. Diferansiyel 

denklemlerde mertebe düşürerek çözüm 

yöntemi. Operatörler metodu ile sabit katsayılı 

diferansiyel denklem çözümü. Mühendislik 

uygulamaları 

 

10 

 Diferansiyel denklem sistemlerine giriş. Lineer 

diferansiyel denklem sistemleri. Sağ tarafsız 

lineer diferansiyel denklem sistemlerinin 

çözümü. Eigen karakteristik denklemi. 

Mühendislik uygulamaları.  

 

11 

 Sağ taraflı lineer diferansiyel denklem 

sistemlerinin çözümü. Belirsiz katsayılar 

yöntemi. Lagrange sabitlerinin değişimi 

yöntemi. Mühendislik uygulamaları.  

 

12 

 Laplace dönüşümü. Öteleme. Türevin Laplace 

dönüşümü. Ters Laplace dönüşümü. Basit 

kesirlere ayırma yöntemi. Mühendislik 

uygulamaları.  

 

13 

 Sabit ve değişken katsayılı diferansiyel 

denklemlerin Laplace yöntemi ile çözümü. 

Konvulüsyon teoremi. Periyodik fonksiyonların 

Laplace dönüşümü. Kısmi türevli diferansiyel 

denklemlerin Laplace dönüşümleri ile çözümü 

.Mühendislik uygulamaları.  

 

14 

 Diferansiyel denklemlerin serilerle çözümü. 

Bessel denklemi. Gama fonksiyonu. 

Mühendislik uygulamaları.  

 

 

 

                                                                                KAYNAKLAR 

Ders Kitabı veya Notu Arifoğlu, Uğur. Diferansiyel Denklemler Ders Notu. 2015. 

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 

-Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, 

formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve 

modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi  

    X  

3 

-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 

tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, 

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

politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)  

X      

4 

-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve 

araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim 

teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.  

X      

5 

-Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, 

deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve 

yorumlama becerisi  

 X    

6 
-Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde 

çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.  
 X     

7 
-Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir 

yabancı dil bilgisi.  
 X     

8 

-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye 

erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve 

kendini sürekli yenileme becerisi.  

  X   

9 -Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.    X    

10 

-Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş 

hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, 

yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.  

   X  

11 

-Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal 

boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile 

çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin 

hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.  

X      

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU İş Yükü (Saat) 

Ders İçi  Ders Saati ( 14 x Haftalık Ders Saati) 42 



 

Ders Dışı 

Ödev - 

Araştırma  - 

Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları - 

Diğer Faaliyetler  81,5 

Sınavlar Ara Sınav (Ara Sınav Sayısı x Ara Sınav Süresi) 2 

Yarıyıl Sonu Sınavı  2 

 

Toplam İş Yükü 127,5  

Toplam İş Yükü / 25,5 (s) 5  

Dersin AKTS Kredisi 5  

 

 

 

 



 

 

 

 

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 

DIFFERENTIAL EQUATIONS MM201 Turkish Required 3 3 3 5 

Prerequisite Courses 
- 

Course Instructor  

Instructor Assistants - 

Course Objective 

The aim of this course is to introduce the types of differential 

equations encountered in engineering applications and to teach their 

solution methods. Since the applications of differential equation types 

are selected separately for each engineering branch in the course 

content, it is easier for the student to form differential equations in 

their profession and to solve the problems that contain them. 

Course Learning Outcomes 

1) The terminology related to differential equations is dominant 

2) Determine whether a function solves a differential equation 

3) Solves systems of ordinary differential equations and differential 

equations 

4) Apply the laws of physics to engineering problems to obtain 

differential equation representing system behavior and solve these 

equations 

                                                                        COURSE PLAN 

Week  Preparation  Subjects/Applications Method 

1  

Basic concepts and classification of differential equations. Derivation of 

differential equations. Differentiable differential equations. Engineering 

applications. 

 

2  

Homogeneous functions. Homogeneous differential 

equations. Homogeneous differential equations. Ham 

differential equations. Engineering applications. 

 

3  

Linear differential equations in first order. Integral 

multiplier method. Variable transformation method. 

Method of variation of Lagrange constants. Engineering 

applications. 

 

4  

Solution of differential equation by transforming to 

Lineere.Bernoulli Dif.Dentence.Riccati 

Dif.Dentence.Engine applications 

 

5  

First order and higher order differential equations.Figure 

solution.Clairaut differential equation. Lagrange 

differential equations. Numerical solution methods of 

differential equations. Taylor series method. Picard 

iteration. Engineering applications. 

 

6  

General solution of high order, right neutral, constant 

coefficient linear differential equations.Linear 

independence criterion.Wronski determinancy.Engine 
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applications. 

7  

General solution of linear differential equations with 

high order, right sided, constant coefficients. Indefinite 

coefficients method. LSD method. Engineering 

applications. 

 

8  Midterm Exam  

9  

Euler differential equation. Solution method by 

reduction of order in differential equations. Solution of 

constant coefficient differential equation by operator 

method. Engineering applications 

 

10  

Introduction to systems of differential equations. 

Systems of linear differential equations. Solutions of 

systems of neutral neutral differential equations. Eigen 

characteristic equation. Engineering applications. 

 

11  

Solution of right-sided linear differential equations 

systems. Indeterminate coefficient method. Method of 

variation of Lagrange constants. Engineering 

applications 

 

12  

Laplace dönüşümü.Öteleme. Türevin Laplace 

dönüşümü.Ters Laplace dönüşümü.Basit kesirlere 

ayırma yöntemi.Mühendislik uygulamaları. 

 

13  

Solution of constant and variable coefficient differential 

equations by Laplace method. Convolution theory. 

Laplace transformation of periodic functions. Solution 

of partial differential equations with Laplace transforms. 

Engineering applications. 

 

14  
Solution of differential equations by series. Bessel 

equation. Gama function.Engine applications. 
 

 

                                                                                COURSE RESOURCES 

Coursebook /Notes Arifoğlu, Uğur. Diferansiyel Denklemler Ders Notu. 2015. 

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) 42 

 

Out of-Class 

Assignments - 

Research  - 

Class Preparation and  After Class Study - 

Other Activities  81,5 

Examinations Midterms (Number of Midterms x Duration of 

Midterms) 

2 

Final 2 

Total Workload  127,5 

Total Workload / 25.5 (h) 5 

Course ECTS Credit  5 

 

 

 


