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BAŞLANGIÇ
 MATLAB ikonuna tıklayın

 MATLAB çalışmaya başladıktan sonra GUI
görünecektir



MATLAB KOMUTLAR
 Bazı etkileşimli komutlar şunlardır.



• Skaler Aritmetik Operatörleri

İşlem
– Üstel ^ ab

MATLAB
a^b

– Çarpma * ab a*b

– Sağdan Bölme: / a / b = a/b a/b

– Soldan Bölme: \ a \ b = b/a a\b

– Toplama: + a + b a+b

– Çıkarma - a – b a-b

MATLAB değişkenler ve operatörler arasındaki boşluğu yok sayar

MATLAB OPERATÖRLER

Operatörlerde İşlem Önceliği
Parantezler
Üstel
Çarpma ve Bölme
Toplama ve Çıkarma
Öncelik soldan sağa doğru



MATLAB – OPERATÖRLER
 Diğer matematiksel operatörler

 Mantık operatörleri



DEĞİŞKENLER
Değişken Tanımlama Kuralları:

1. Değişken isimleri daima bir harf ile başlamalıdır. İlk
harfi başka harfler, rakamlar ve alt
çizgiler(_)izleyebilir. Örneğin; 1sayi uygun bir
değişken ismi değilken, sayi_1 uygun bir değişken
adıdır.

2. Değişken isimleri noktalama işaretleri ve boşluk
barındırmamalıdır. sayi.1 veya sayi 2 şeklinde
tanımlanan değişken adları bu kural ihlaline
örnektir.

3. Değişken isimleri içerisinde Türkçemize özgü
küçük veya büyük “ç,ğ,ı,ö,ş,ü” karakterleri
kullanılmamalıdır.



DEĞİŞKENLER
Değişken Tanımlama Kuralları:

4. Değişken isimlerinin küçük ve büyük harf
kullanımına duyarlı olduğu unutulmamalıdır. orta,
Orta, ORTA veya orTa adlı değişkenler MATLAB
için farklı değişkenlerdir.

5. Değişken isimleri en fazla 63 karakter içerebilir ve
bundan fazlası MATLAB tarafından dikkate
alınmaz.

6. Ondalık sayılar Türkçemizdeki 3,5 yerine 3.5
şeklinde gösterilir(0.0001 veya 0.65 yerine .65).



DEĞİŞKENLER
Değişken Tanımlama Kuralları:

8. Bilimsel notasyon gösterimi olan e(veya E) harfi
10’nun kuvvetini temsil eder.

(2e4=2×10^4=2000 veya 1.65e-20=1.65×10^-20

8. Kompleks sayılarda imajiner(sanal) kısımlar i veya j
ekini alır. i veya j ile gösterimlerinde bir fark yoktur.

1+3i veya 1+3*i veya 1+i*3 veya 1+j*3



ÖRNEKLER
MATEMATİKSEL İFADE MATLAB KODU

ab-c+d-6+da a*b-c+d-6+d*a

𝑏 + 𝑐3 −
𝑑

8
− 𝑏2𝑐 b+c^3-d/8-b^2*c

𝑎

𝑏
+ 𝑐3 − 𝑏𝑑2 +

2𝑎𝑏

𝑏2 − 4𝑎𝑐 a/b+c(3/2)−b*d2+(2*a*b) /(b2−4*a*c)



MATLAB DOSYA TÜRLERİ
 *.m: MATLAB program dosyaları

 *.fig: Grafik dosyaları ve GUI’lerin grafik parçaları

 *.mat: Değişken ve matris dosyaları

 *.p: pre-parsed pseudo-code dosyaları (bu dosyaların
içeriği görüntülenemez ancak program olarak
çağrılabilir, yani MATLAB’de çalıştırılabilir!)



MATLAB Editor - M Editor – M File
 MATLAB kod yazım ekranı

 Dosya kayıt edildikten sonra çalıştırılır.

 Tüm kod adım adım aşağı doğru yürütülür



MATLAB-MATRİS ve VEKTÖRLER
 Diziler

MATLAB’ın temelidir.

MATLAB de Skaler büyüklükler de bir dizidir (1
x1 ) Satır ve sütunlar 1 den gösterilmeye başlar.

Diziler Vektör ve Matrisleri tanımlar

 Vektör: Tek boyutlu dizilerdir (Satır ya da sütun
matrisi gibi)

 Matris: Birden fazla boyutlu dizilerdir



1 2

3 4

5 6

a= 3x2 matris→ 6 elemanlı

b=[1 2 3 4] 1x4 array→ 4 elemanlı

Satır Vektörü

c=

1

3 3x1 array→ 3 elemanlı

Sütun Vektörü5

a(2,1)=3 b(3)=3 c(2)=3

Row (satır) Colum (Sütun)

MATLAB-MATRİS ve VEKTÖRLER



 Matris ve vektörler [] köşeli parantezleri ile
tanımlanır.

 Matris ve vektör girmenin 3 farklı yolu vardır:

MATLAB-MATRİS ve VEKTÖRLER



Satır Vektorü:

 Köşeli parantez içerisinde her bir eleman arası

, ile ayrılarak girilir.

 Köşeli parantez içerisinde her bir eleman arası

boşluk ile ayrılarak girilir.

MATLAB-MATRİS ve VEKTÖRLER



 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

MATLAB-MATRİS ve VEKTÖRLER



Sütun Vektorü:
 Köşeli parantez içerisinde her bir eleman arası ; ile ayrılarak girilir.

 Satır vektörünün transpozesi alınarak Transpoze operatörü ‘

 Köşeli parantez içerisinde her bir elemandan sonra enter e 

basılarak girilir.

MATLAB-MATRİS ve VEKTÖRLER



Matris:
 Köşeli parantez içerisinde satır elemanları arası boşluk yada , 

konulur sütun ayırımı için ; kullanılır.

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.

MATLAB-MATRİS ve VEKTÖRLER



MATRİS OPERATÖRLERİ
Matris İndeksleme

A =
0.9501 0.6068 0.4231

0.2311 0.4860 0.2774
m

n

Colon (Sütun) Operatörleri

 a(:) a matrisinin sütunlarının ard arda

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.



A(1,2) = 0.6068

A(3) = 0.6068

A(:,1) = [0.9501

0.2311 ]

A(1,2:3)=[0.6068 0.4231]

Aij,i =1...m, j =

1...n

index = (i

−1)m + j

A = n

m
0.9501 0.6068 0.4231

0.2311 0.4860 0.2774

MATRİS OPERATÖRLERİ



>> A=1:3 

A=

1 2 3

>> A(4:6)=5:2:9

A=

1 2 3 5 7 9

>> B=1:2 

B=

1 2

>> B(5)=7; 

B=

1 2 0 0 7

>> C=[1 2; 3 4] 

C=

1 2

3 4

>> C(3,:)=[5 6];

C=

1 2

3 4

5 6

>> D=linspace(4,12,3);

>> E=[C D’]

E=

1 2 4

3 4 8

5 6 12

Matrise Eleman Ekleme

MATRİS OPERATÖRLERİ



length(a) a matrisinin sütun sayısını verir. a bir vektör ise sonuç, a vektörünün

eleman sayısıdır.

[m,n]=size(a) a matrisinin satır sayısını (m) ve sütun sayısını (n) verir.

max(a) Bir a vektörünün en büyük elemanını gösterir.

min(a) Bir a vektörünün en küçük elemanını gösterir.

[m,i]=max(a) Bir a sütun vektörünün en büyük elemanını (m) ve bunun satır

numarasını verir.

[m,i]=min(a) Bir a sütun vektörünün en küçük elemanını (m) ve bunun satır

numarasını verir.

sort(a) Bir a vektörünün elemanlarını küçükten büyüğe sıralar.

a(:,i)=[] A’nın i. sütununu siler.

a(i,:)=[] A’nın i. satırını siler.

MATRİS OPERATÖRLERİ



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.

a-b Boyutları aynı olan a ve b matrislerinin farkını alır.

a*b Sütun sayısı m olan a matrisiyle satır sayısı m olan b matrisini çarpar.

a/b b düzenli kare bir matrisse (determinantı sıfırdan

farklıysa), aynı boyutlu a matrisiyle; a*inv(b) işlemini yapar.

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.

MATRİS İŞLEMLERİ



MATRİS İŞLEMLERİ



trace(a) Bir a matrisinin izini (köşegen elemanlarının toplamını) hesaplar.

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.

sum(a) a matrisinin her bir sütununun toplamını hesaplar. a bir vektör ise sonuç,

vektör elemanlarının toplamı olur.

triu(a) Bir matrisin üst üçgen matrisini oluşturur.

tril(a) Bir matrisin alt üçgen matrisini oluşturur.

MATRİS İŞLEMLERİ


