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Final ödevi aşağıda verilen 4 tane problemden oluşmaktadır. 2. ve 3. soruların çözülebilmesi 
için gerekli olan “not.xlsx” dosyası, ayrıca UZEM sistemine yüklenmiştir. Bilgisayarında Excel 
olmayan öğrenciler “not.txt” dosyasını kullanabilirler. Bu dosyalar üzerinde hiçbir değişiklik 
yapmayınız. Öğrenciler Matlab’da yazacakları script ve fonksiyonları, not.xlsx dosyası ile 
birlikte *.zip uzantılı sıkıştırılmış bir dosya ile UZEM sistemine yükleyeceklerdir. Sıkıştırılmış 
dosyanın adı öğrenci adı ile aynı olmalıdır. Örnek: “Özgür-Zeydan.zip” 
 
Öğrencilerin sisteme yükleyeceği ödevler kopya ihtimaline karşı benzerlik kontrolünden 
geçirilecektir. Birbiri ile eşleşen ödevlere kopya muamelesi yapılacaktır. Öğrencilerin 
ödevlerini başkası ile paylaşmaması, oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmesi 
açısından oldukça önemlidir. 
 
Final ödevinin sisteme yükleneceği son tarih 14 Temmuz 2020’dir. Üniversitemizin ilgili 
yönetmeliği gereğince final notunun yılsonu ortalamasına katkısı %80’dir.  
 
Başarılar dilerim. 
 
Dr. Öğr. Üyesi Özgür ZEYDAN 
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1. (25 puan) Pearson Korelasyon Katsayısı (r) iki sürekli değişkenin doğrusal ilişkisini 
belirlemede kullanılan bir sayıdır. Değeri -1 ile 1 arasında değişmektedir. Matlab’da aşağıdaki 
formülü kullanarak Pearson Korelasyon Katsayısı’nı (r) hesaplayan bir fonksiyon yazmanız 
isteniyor. Bu fonksiyonun yazımı sırasında Matlab’ın kendi fonksiyonu olan corrcoef(x,y) 
kullanılmayacaktır! 

 

𝑟 =
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)𝑛
𝑖=1 (𝑦𝑖 − �̅�)

√∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

 

 
Formülde,  
xi : her bir x değeri 
yi : her bir y değeri 
�̅� : x değerlerinin ortalaması 
�̅� : y değerlerinin ortalaması 
 
Yazmış olduğunuz fonksiyonu test etmek için vizedeki veri.xlsx dosyasındaki verilerinizi 
kullanabilirsiniz. Fonksiyonunuzun doğru yanıt verip vermediğini corrcoef(x,y)ile kontrol 
edebilirsiniz. 
 

 
 
Fonksiyonunuzu final1.m adı ile kaydediniz. 
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2. (25 puan) UZEM sistemine yüklenmiş olan “not” isimli Excel dosyasında bir sınıftaki 
öğrencilere ait vize ve final notları bulunmaktadır. Bu dosyadaki verileri okuyarak, aşağıdaki 
grafikleri çizen bir script yazmanız isteniyor: 
 

 
 
Scriptiniz vize değerlerini “veri” isimli matrisin ilk sütununa, final değerlerini de aynı matrisin 
ikinci sütununa atayacaktır.  
 
Öğrenci ortalamaları “veri” matrisinin üçüncü sütununda vize*0.2+final*0.8 formülü ile 
hesaplanacaktır. 
 
Vize, final ve ortalamaların gösterildiği grafikler subplot komutunun while döngüsünün içine 
yazılması ile çizdirilecektir. Döngü içerisinde eksen ve grafik başlıklarını yazdırmayı 
unutmayınız. 
 
Grafik başlıkları için baslik={‘Vize’,’Final’,’Ortalama’} şeklinde bir cell array 
oluşturabilirsiniz. 
 
Subplot grafik ekranında yer alan son grafik ortalamalar kullanılarak çizdirilen histogram 
grafiğidir.  
 
Scripti final2.m adı ile kaydediniz. 
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3. (25 puan) Bir önceki sorudaki sınıfta yer alan öğrencilerin yılsonu harfleri hesaplanıp bir text 
dosyasına yazdırılmak isteniyor. Harf hesaplamasında kullanılacak kurallar aşağıda verilmiştir: 
 

Koşul Harf 

final < 50 veya ortalama < 50 F 

ortalama < 60 E 

ortalama < 70 D 

ortalama < 80 C 

ortalama < 90 B 

ortalama <= 100 A 

 
‘harf’ isimli bir sütun matrisi oluşturarak ve üstte verilen kuralları kontrol ederek bu sınıfta yer 
alan öğrencilerin harflerini hesaplayan bir script yazınız. Scriptiniz bir önceki soruda elde 
ettiğiniz ‘veri’ isimli vektörde yer alan ikinci ve üçüncü sütunlardaki verileri kullanmalıdır. 
 
Öğrencilerin harf notları “harf.txt” isimli bir dosyaya aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi 
kaydedilecektir. 
 

 
 
Scripti final3.m adı ile kaydediniz. 
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4. (25 puan) Matlab’da sayı tahmin oyunu için bir script yazmanız istenmektedir. Scriptiniz 1 
ile 100 arasında rastgele bir sayı üretecek ve kullanıcıdan bu sayıyı tahmin etmesini 
isteyecektir.  
 
Scriptiniz aşağıdaki üç koşulu kontrol etmelidir: 
1) Kullanıcı tarafından yazılan sayı rastgele üretilen sayıdan büyükse “Yüksek tahmin ettin” 
mesajı verilmelidir. 
2) Kullanıcı tarafından yazılan sayı rastgele üretilen sayıdan küçükse “Düşük tahmin ettin” 
mesajı verilmelidir. 
3) Kullanıcı tarafından yazılan sayı rastgele üretilen sayıya eşitse “Tebrikler Bildin! Yeni Oyun?” 
mesajı verilmeli ve seçime göre oyun yeniden başlamalı veya script sonlandırılmalıdır. 
 
Kullanıcıdan tahminini istemek için aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi inputdlg komutunu 
kullanmanız istenmektedir. 
 

  

  
 
Kullanıcı sayıyı doğru tahmin ettiğinde ise yeni oyun için questdlg komutunu kullanmanız 
istenmektedir. 
 

 
 
Scriptin yeni oyun seçeneğinde kendisini tekrarlaması için while döngüsünü kullanınız. 
 
Scriptinizi final4.m adı ile kaydediniz.  

 
 
 
  



Dr. Öğr. Üyesi Özgür ZEYDAN 

 

CEVAP ANAHTARI 
1) final1.m 
 

function r = final1(x,y) 

n=length(x); 

xort=mean(x); 

yort=mean(y); 

ust_toplam=0; 

alt_toplam1=0; 

alt_toplam2=0; 

for i=1:n 

   ust_toplam=ust_toplam+(x(i)-xort)*(y(i)-yort); 

   alt_toplam1=alt_toplam1+((x(i)-xort)^2); 

   alt_toplam2=alt_toplam2+((y(i)-yort)^2); 

end 

r=(ust_toplam)/sqrt(alt_toplam1*alt_toplam2); 

end 

  
 

 
 

 

2) final2.m 

 

veri(:,1)=xlsread('not.xlsx','Sayfa1','A2:A21'); 

veri(:,2)=xlsread('not.xlsx','Sayfa1','B2:B21'); 

veri(:,3)=veri(:,1)*0.2+veri(:,2)*0.8; 

baslik={'vize','final','ortalama'}; 

i=1; 

x=[1:20]; 

while (i<=3) 

   subplot(2,2,i) 

   bar(x,veri(:,i)) 

   xlabel('Öğrenciler'); 

   ylabel('Not'); 

   title(baslik{i}); 

   axis([0 21 0 100]); 

   i=i+1; 

end 

subplot(2,2,4) 

hist(veri(:,3)) 

title('Histogram'); 
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3) final3.m 
 

dosya=fopen('harf.txt','w'); 

fprintf(dosya,'Harfler\n'); 

for i=1:20 

    if (veri(i,2)<50 || veri(i,3)<50) 

        harf(i)='F'; 

    elseif (veri(i,3)<60) 

        harf(i)='E'; 

    elseif (veri(i,3)<70) 

        harf(i)='D'; 

    elseif (veri(i,3)<80) 

        harf(i)='C'; 

    elseif (veri(i,3)<90) 

        harf(i)='B'; 

    else 

        harf(i)='A'; 

    end 

    fprintf(dosya,'%s\n',harf(i)); 

end 

fclose(dosya); 

 

 

4. final4.m 
 

clear 

clc 

disp('***Sayı tahmin programı***') 

disp('1 ile 100 arasında bilgisayar tarafından') 

disp('rastgele üretilen sayıyı tahmin edin...') 

rastgele=floor(100*rand)+1; 

cevap2='Evet'; 

baslik = 'Sayı tahmin oyunu'; 

while strcmp (cevap2, 'Evet') 

mesaj = {'Tahminin nedir?'}; 

boyut = [1 40]; 

deger = {''}; 

cevap = inputdlg(mesaj,baslik,boyut,deger); 

sayi=str2num(cevap{1}); 

if sayi>rastgele 

    baslik='Yüksek tahmin ettin.'; 

elseif sayi<rastgele 

    baslik='Düşük tahmin ettin.'; 

else  
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    cevap2=questdlg('Tebrikler Bildin! Yeni 

Oyun?',... 

    'Sayı tahmin oyunu','Evet','Hayır','Evet'); 

    rastgele=floor(100*rand)+1; 

    baslik = 'Sayı tahmin oyunu'; 

end 

end 
 

 

 


