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 Matris ve vektörler [] köşeli parantezleri ile tanımlanır. 
 Matris ve vektör girmenin 3 farklı yolu vardır: 

 
 
 

 
 Düzenli aralıkta satır matrisi için;  

 İlk değer : Artım : Son Değer 
 Linspace ile «linspace(başlangıç,bitiş,adet)» 
 Logspace ile «logspace(a,b,n)» 10^a dan 10^b ye n adet 

MATRİS ve VEKTÖRLER 



 Özel Matrisler: 
 zeros(n) n boyutlu sıfır kare matris oluşturur. 
 zeros(n,m) n x m boyutlu sıfır matris oluşturur. 
 ones(n) n boyutlu tüm elemanları 1 olan kare matris oluşturur. 
 ones(n,m) n x m boyutlu tüm elemanları 1 olan matris oluşturur. 
 eye(n) n boyutlu birim kare matris oluşturur. 
 eye(n,m) n x m boyutlu birim matris oluşturur. 

 
 a(:)   a matrisinin sütunlarının ardarda dizilmesinden oluşan bir 
sütun vektör oluşturur 
 a(:,m) a matrisinin m. sütununu alır. 
 a(n,:) a matrisinin n. satırını alır. 
 a(:,[i j]) a matrisinin i ve j. sütununu alır. 
 a([i j],:)  a matrisinin i ve j. satırını alır. 
 a(n,m) a matrisinin n. Satır ve m. Sütunundaki elamanı gösterir. 
 

 
 

 
 

MATRİS OPERATÖRLERİ 



 length(a) a matrisinin sütun sayısını verir. a bir vektör ise sonuç, a 
vektörünün eleman sayısıdır. 
 size(a) a matrisinin satır (m) ve sütun sayısını (n) verir. 
 max(a) Bir a vektörünün en büyük elemanını gösterir. 
 min(a) Bir a vektörünün en küçük elemanını gösterir. 
 sort(a) Bir a vektörünün elemanlarını küçükten büyüğe sıralar. 
 a(:,i)=[] a’nın i. sütununu siler. 
 a(i,:)=[] a’nın i. satırını siler. 
 inv(a) Bir a kare matrisinin tersini (inversini) alır. 
 a’  a matrisinin devriğini (transpozesini) alır. 
 det(a) a matrisinin determinantını hesaplar. 
 a±b  Boyutları aynı olan a ve b matrisini toplar (çıkarır) 
 a*b  a matrisiyle b matrisini çarpar. 
 a/b  b düzenli kare bir matrisse (determinantı sıfırdan 
farklıysa), aynı boyutlu a matrisiyle; a*inv(b) işlemini yapar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATRİS OPERATÖRLERİ 



 a.*b  Boyutları aynı olan a ve b matrislerinin elemanlarını 
karşılıklı olarak çarpar. 
 a./b  Boyutları aynı olan a ve b matrislerinin elemanlarını 
karşılıklı oranlar. 
 trace(a) Bir a matrisinin izini (köşegen elemanlarının toplamını) 
hesaplar. 
 sum(a) a matrisinin her bir sütununun toplamını hesaplar. a bir 
vektör ise sonuç, vektör elemanlarının toplamı olur. 
 diag(a) Bir kare a matrisinin köşegen elemanlarını bir sütun 
vektöre atar. Ya da a bir vektör ise köşegenleri bu vektörün elemanlarından 
oluşan bir köşegen matris oluşturur. 
 triu(a) Bir matrisin üst üçgen matrisini oluşturur. 
 tril(a) Bir matrisin alt üçgen matrisini oluşturur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATRİS OPERATÖRLERİ 



MATRİS İŞLEMLERİ (DEVAM) 
 A=[A; a b c]  matrisin altına satır ekler 
 A=[A, [a; b; c]] matrisin sağına sütun ekler 
 
Örnek-1: 
>>M=[2 3 2^2 2*3-1;4 0 -5 1] 
>>M=[M; 1 2 3 4] 
>>M=[M, [1;2;3]] 
>>v=[1;2;3 
>>M=[M,v] 
>>M(1,:) 
>>M(:,2) 
>>M(1,:) = [7 7 7 7 7 7] 
>>M(:,2)=[-1; -1; -1] 



MATRİS İŞLEMLERİ (DEVAM) 
Örnek-2: 
 >>A=[8 7 9 11; 9 -1 -6 9; 2 7 -4 0] 
 >>B=[3 6 9 12; -3 -6 -9 -12; 0 0 0 0] 
 >>min(A) % Her sütunun minimumu 
 >>min(A(:)) % Tüm matrisini minimumu 
 >>size(A) % A'nın boyutları 
 >>length(A) % A'nın en uzun boyutu 
 >>sort(A) % Her sütunu sırala 
 >>mean(A) % Her sütunun ortalaması 
 >>median(A) % Her sütunun medyanı 
 >>min(A,B) % A ve B'yi eleman eleman karşılaştır, minimum değerleri seç 
 C=[B zeros(3,2)] 



LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİ 
 MATLAB’da lineer denklem sistemlerinin çözümünde matris 

eşitliklerinden faydalanılır. 
Örneğin; 
 

3x1 + 2x2 – x3 = 10 
-x1 + 3x2 + 2x3 = 5 
x1 – x2 – x3 = -1 

Matrisi tersleme ile çözüm 
 

Ax = b 
A-1Ax = A-1b 
x = A-1b 

 
MATLAB: 

>> A = [ 3 2 -1; -1 3 2; 1 -1 -1]; 
>> b = [ 10; 5; -1]; 
>> x = inv(A)*b x = 

-2.0000 
5.0000 

-6.0000 

Matris Bölme ile Çözüm 
 

Ax = b 
MATLAB: 

>> A = [ 3 2 -1; -1 3 2; 1 -1 -1]; 
>> b = [ 10; 5; -1]; 
>> x = A\b x 
= 

-2.0000 
5.0000 

-6.0000 



DR. MEHMET YERLİKAYA 



 Dizi(array), en genel tanımıyla birbirleri ile ilişkili nümerik 
veya metinsel değerler topluluğudur. 

 MATLAB ’de her şey bir dizi olarak işleme konur ve en temel 
veri elemanıdır ve 3 türde olabilir.  
 Reel ile kompleks sayıları ifade eden çift kat veya nümerik 

diziler (double veya numeric array) 
 Metin ifade eden diziler (character array) 
 Hücre veya diziler (cell veya structure array) 

DİZİLER 



 Örnek: 
c=2022 (numeric array) 
d=‘KMU MF' (character array) 
f=[2021 2022] (numeric, matrix) 
g=[d ‘Elektrik Elektronik Muhendisligi'] (character, matrix) 
 
 Numeric ile character dizileri bir matriste bir arada 

bulunamaz!  
 Yani, bir matris hem sayı hem de bir kelimeyi aynı anda 

içeremez! 

DİZİLER 



 Karakterler dizisi veya yalnızca karakter/sözcük (string), iki tek 
tırnak arasındaki ifade edilen, gerçekte ASCII kod tablosunda 
sayısal kodlarla belirtilen ilk 127 karakterden oluşan karakter 
dizileridir (char array).  

 Karakter uzunluğu, dizideki karakter sayısıdır. Her bir karakter 
bellekte 1 byte (8 bit) yer kaplar. 
 
 
 
 

 Burada verilen ders değişkeninde her bir harf ASCII kod 
tablosundaki sayısal bir koda sahiptir. 
 

KARAKTER DİZİLERİ 

>> ders='bilgisayar bilimleri' 
 
ders = 
 
bilgisayar bilimleri 



 
 
 
 

 Tam tersi olarak ASCII karşılığı verilen bir dizinin karakter 
karşılığını bulmak için char fonksiyonu kullanılır. 
 
 
 
 

KARAKTER DİZİLERİ 

>> char(kod) 
 
ans = 
 
bilgisayar bilimleri 

>> kod=double(ders) 
 
kod = 
 
    98   105   108   103   105   115    97   121    97   114    32    98   105   108   105   109   108   101   114   105 



 Çok Boyutlu Dizi Gösterimleri 
 
 
 
 
 

 Karakter dizilerinin karşılaştırılması 
 strcmp:  İki dizinin aynı olup olmadığını belirler 
 strcmpi: iki dizinin harf durumu (büyük harf-küçük harf) 

dikkate alınmadan aynı olup olmadığını belirler 
 strncmp: iki dizinin ilk n karakterinin aynı olup olmadığını 

belirler. 
 strncmpi: ilk dizinin harf durumu (büyük harf-küçük harf) 

dikkate alınmadan ilk n karakterinin aynı olup olmadığını belirler.  
 

KARAKTER DİZİLERİ 

>> x='1001'; 
>> a=[ders,' ders kodu ',x] 
 
a = 
 
bilgisayar bilimleri ders kodu 1001 



KARAKTER DİZİLERİ 
>> a='matematik'; 
>> b='mathematik'; 
>> c='MaTematiK'; 
>> e='matematik'; 
>> x=strcmp(a,b) 
 
x = 
 
     0 
 
>> x=strcmp(a,e) 
 
x = 
 
     1 
>> x=strcmp(a,c) 
 
x = 
 
     0 

>> a='matematik'; 
>> b='mathematik'; 
>> c='MaTematiK'; 
>> e='matematik'; 
>> x=strcmpi(a,b) 
 
x = 
 
     0 
 
>> x=strcmpi(a,c) 
 
x = 
 
     1 

>> a='matematik'; 
>> b='mathematik'; 
>> c='MaTematiK'; 
>> e='matematik'; 
>> x=strncmp(a,b,4) 
 
x = 
 
     0 
 
>> x=strncmp(a,b,2) 
 
x = 
 
     1 
>> x=strncmp(a,c,1) 
 
x = 
 
     0 

>> a='matematik'; 
>> b='mathematik'; 
>> c='MaTematiK'; 
>> e='matematik'; 
>> x=strncmpi(a,c,1) 
 
x = 
 
     1 



Dizilerin tek tek karşılaştırılması:  
 Karakter dizileri aynı boyutlu veya bir elemandan oluşması koşuluyla karakter eşitlik 

karşılaştırılması için ilişkisel operatörler (>, >=,<, <=, ==, ~=) kullanılabilir. 

 
 
 
 

Büyük-Küçük Harf Dönüşümleri: 
 upper: Dizideki tüm harfleri büyük harfe dönüştürür. 
 lower: Dizideki tüm harfleri küçük harfe dönüştürür. 

 

KARAKTER DİZİLERİ 

>> x='matlab'; 
>> y='matema'; 
>> x==y 
ans = 
     1     1     1     0     0     0 

>> upper('matLab') 
 
ans = 
 
MATLAB 

>> lower('MATlAB') 
 
ans = 
 
matlab 



 isletter  fonksiyonu karakter dizilerini oluşturan elemanların bir harf mi 
yoksa bir rakam mı veya bir boşluk mu olduğunu sorgular. 

 isspace fonksiyonu karakter dizilerini oluşturan elemanların boşluk karakteri 
olup olmadığını denetler. 

 ischar fonksiyonu dizinin bir karakter dizisi olup olmadığını sorgular. 
 

KARAKTER DİZİLERİ 

>> ders='TBB GN 16';ders1=20; 
>> isletter(ders) 
ans = 
 
     1     1     1     0     1     1     0     0     0 
 
>> isspace(ders) 
ans = 
 
     0     0     0     1     0     0     1     0     0 
 
>> ischar(ders) 
ans = 
 
     1 
>> ischar(ders1) 
ans = 
 
     0 



 Hücre Dizileri (Cell arrays) {  } ile tanımlanır.  
 Böylesi bir dizi, farklı matrisleri aynı isim altında tutmak ve 

işlemek için kullanılmaktadır. 
 

 Örneğin,  
 C{1}=[1 2;3 5],C{2}=[4 4 4 4];C{3}=[(‘kmu 
mf'),(‘ eem')]; 

 girildiğinde, C bir hücre dizisi olur. Bu hücre geri çağrıldığında, 
 
 
 
 
 

 
 Her bir hücre ayrı ayrı işlenir. 

HÜCRE DİZİLERİ 



 C=cell(n) n×n hücreden oluşan boş bir hücreyi C’ye atar.  
Örneğin n=2 için 

 
 >> C=cell(2) 
 C =  
     []     [] 
     []     [] 
 
 hücresi oluşturulur. 
 Bir hücrenin içine istenilen sayıda yeni hücreler eklemek 

mümkündür. 
Örneğin,  
  >> C{1}{1}=[2 3] ile C aşağıdaki biçimde değişir; 
 C =  
    {1x1 cell}     [] 
  []       [] 

HÜCRE DİZİLERİ 



 

HÜCRE DİZİLERİ 

C{1,1} 

C{2,1} 

C{3,1} 

C{1,2} 

C{2,2} 

C{3,2} 

C=cell(3,2) hücresi 

C{1,2}{1,1} C{1,2}{1,2} 

C{1,2}{2,1} C{1,2}{2,2} 

C{1,2} hücresi 

C{1,2}{2,2} hücresi 

Yeni alt  
hücre(ler) 



 Yapı dizileri (Structure arrays), veri tabanları için oldukça 
kullanılışlı bir dizi türüdür. 

>>A.name=‘Ali'; 

 A.sname=‘Yilmaz'; 

 A.univ=‘KMU'; 

 A.city=‘Karaman'; 

 A.email=‘ayilmaz@abc.com'; 

 A.year=2022; 

 ile A, bir structure array olur. 
 
 Hücre ve yapı dizileri, .mat uzantılı dosyalar olarak, save 

komutuyla kaydedilip, load komutuyla geri çağrılabilir.  
 

YAPI DİZİLERİ 

>>A 
 
  

A yapı dizisi çağrıldığında, 



 num2str(a) Bir a sayısını bir karaktere atama (From 
numeric to (2) string) 

 

DİZİLER ARASINDA DÖNÜŞÜMLER 

>> a=10; 
>> sonuc=num2str(a) 
sonuc = 
10 
 
>> ischar(sonuc) 
ans = 
 
     1 



str2num(a) Karakter olan bir a sayısını sayı değerine 
atama  

 

DİZİLER ARASINDA DÖNÜŞÜMLER 

>> deger=str2num(sonuc) 
deger = 
    10 
 
>> isnumeric(deger) 
 
ans = 
 
     1 



mat2str(a) Bir a matrisini bir karakter dizisine atama 
 
 

DİZİLER ARASINDA DÖNÜŞÜMLER 

>> sonuc=mat2str(rand(2)) 
sonuc = 
 
[0.162611735194631 0.498364051982143;0.118997681558377 0.959743958516081] 
>> ischar(sonuc) 
ans = 
     1 
 
>> isnumeric(sonuc) 
ans = 
 
     0 



int2str(a) Bir a tam sayısını bir karaktere atama 
 

 
 

DİZİLER ARASINDA DÖNÜŞÜMLER 

>> a=100.254; 
>> sonuc=int2str(a) 
 
sonuc = 
 
100 



 char(a) Bir a hücresini  bir karakter dizisine atama 
 
 
 

DİZİLER ARASINDA DÖNÜŞÜMLER 

>> sonuc{1,1}='3'; 
>> sonuc{1,2}='4'; 
>> sonuc{2,1}='5'; 
>> sonuc{2,2}=['7' '5';'7' '8']; 
>> sonuc 
sonuc =  
 
    '3'    '4'        
    '5'    [2x2 char] 
 
>> arama=char(sonuc) 
arama = 
 
3  
5  
4  
75 
78 



 cellstr(a) Bir a karakterini bir hücre dizisine atama 
 
 
 
 
 
 
 
 

 num2cell(a) Bir a sayısını bir hücre dizisine atama 
 
 
 

DİZİLER ARASINDA DÖNÜŞÜMLER 

>> deneme=cellstr(arama) 
 
deneme =  
 
    '3' 
    '5' 
    '4' 
    '75' 
    '78' 

>> a=2; 
>> deneme=num2cell(a) 
 
deneme =  
 
    [2] 



DİZİLER ARASINDA DÖNÜŞÜMLER 
 
Örnek: Bir işlem sonucunda a=10.234 elde edilsin. “Elde edilen sonuc=10.234”  

 karakterini görüntülemek için, 
 
 ['Elde edilen sonuc=' num2str(a)] 
 
  
 yapısı düşünülebilir.  

Bunun daha gelişmiş biçimi, fprintf gibi komutlarla da sağlanır: 
 
   
fprintf('Elde edilen sonuc= %6.3f \n',a) 
 



 MATLAB’ da trigonometrik fonksiyonlar için tanımlı açı 
değerleri radyan cinsinden olmalıdır. 

 Derece cinsinden ifadeler için fonksiyondan sonra «d» konur. 
 sin(x) x açısının sinüsünü verir. 
 asin(x) sinüsü x olan açıyı verir. 
 cos(x) x açısının kosinüsünü verir. 
 acos(x) kosinüsü x olan açıyı verir. 
 tan(x) x açısının tanjantını verir. 
 atan(x) tanjantı x olan açıyı verir. 
 cot(x) x açısının kotanjantını verir. 
 acot(x) kotanjantı x olan açıyı verir. 
 sec(x) x açısının sekantını verir. 
 asec(x) sekantı x olan açıyı verir. 
 csc(x) x açısının kosekantını verir. 
 acsc(x) kosekantı x olan açıyı verir. 

TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR 



Sembolik değişken tanımlama 
 a, t, x ve y değişkenlerini sembolik olarak tanımlayalım ve değişken listesinde 

görelim: 
 
 
 
 
 
 

 Sembolik değişkenler ile her türlü hesap yapılabilir, bu değişkenler kullanılarak başka 
değişkenler oluşturulabilir:    

DİFERANSİYEL İŞLEMLER 



Türev alma 
 diff komutu ile diferansiyel alınabilir: 

 
 

 Yüksek dereceli türevler:    
 
 
 

 Birden fazla değişken varsa, hangi değişkene göre türev alınacağını belirtebiliriz: 

DİFERANSİYEL İŞLEMLER 



İntegral alma 
 int komutu ile integral alınabilir: 

 
 

 Yine integralin de hangi değişkene göre alınacağını belirtebiliriz: 
 
 

 Belirli integral aldırma:  

DİFERANSİYEL İŞLEMLER 



Limit alma 
 limit komutu ile limit alınabilir: 

 
 
 
 
 

 Yine limitin de hangi değişkene göre alınacağını belirtebiliriz:  
 

DİFERANSİYEL İŞLEMLER 



KARMAŞIK SAYILAR 
Genel Tanım Re{z}=x Im{z}=y 

and 



KARMAŞIK SAYILAR 

Genel Tanım 



KARMAŞIK SAYILAR 
Genel Tanım 

Matlab: 

Abs(z)  
Angle(z)  
Real(z)  
imag(z)  
Conj(z) 

magnitude r  
açı (radyan)  
real kısım  
sanal kısım  
eşlenik 
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