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Vize ödevi aşağıda verilen 4 tane problemden oluşmaktadır. 2. ve 3. soruların çözülebilmesi 
için gerekli olan “veri.xlsx” dosyası, ayrıca UZEM sistemine yüklenmiştir. Bu dosya üzerinde 
hiçbir değişiklik yapmayınız. Öğrenciler Matlab’da yazacakları script ve fonksiyonları, veri.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. 
 
Vize ödevinin sisteme yükleneceği son tarih 28 Haziran 2020’dir. Üniversitemizin ilgili 
yönetmeliği gereğince vize notunun yılsonu ortalamasına katkısı %20’dir.  
 
Başarılar dilerim. 
 
Dr. Öğr. Üyesi Özgür ZEYDAN 
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1. (25 puan) Matlab’da tüketici kredisi taksitlerini hesaplayan bir script yazmanız isteniyor. 
Script çalıştığında kullanıcıdan aşağıdaki girdileri isteyecektir: 

 Ne kadar kredi kullanılacağı 

 Çekilen kredinin kaç ayda ödeneceği 

 Aylık faiz oranı  
İhtiyaç kredisinde ödenen faiz için %15 (KKDF) ve %5 (BSMV)’lik iki kalem vergi alındığı için faiz 
oranının %20 fazlası formülde kullanılacaktır. 
Scriptin taksit tutarını hesaplaması aşağıdaki formül ile olacaktır: 
 

 
 
Script hesaplama işlemini bitirdikten sonra hesaplanan taksit tutarını, toplam ödenecek 
miktarı ve toplam faiz miktarını ekrana yazdıracaktır. Toplam faiz hesabında vergi miktarını 
çıkartmayı unutmayınız! Scripti kredi_hesap.m adı ile kaydediniz. 
 
Scriptin örnek çalışması aşağıda gösterilmiştir:  
20000 TL ihtiyaç kredisi %0.99 faiz oranı ile (0.0099 olarak yazınız) 48 ayda ödenmek isteniyor.  
 

 
 
Yazdığınız scriptin doğru sonuç verip vermediğini 
https://www.hangikredi.com/kredi/hesaplama-araclari web sitesindeki “Faiz Oranına Göre 
Hesapla” seçeneği ile kontrol edebilirsiniz. 
 
 
  

https://www.hangikredi.com/kredi/hesaplama-araclari
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2. (25 puan) UZEM sistemine yüklenmiş olan “veri” isimli Excel dosyasında ölçüm (Observed) 
ve model (Predicted) verileri bir arada bulunmaktadır. Bu dosyadaki verileri okuyarak, 
aşağıdaki grafiği çizen bir script yazmanız isteniyor: 
 

 
 
Scriptiniz ölçüm değerlerini “O” değişkenine, model değerlerini de “P” değişkenine 
atayacaktır.  
 
y=x, y=2*x ve y=1/2*x grafiklerini çizmek için 1 ile 50 arasında 1’er 1’er artan seri 
oluşturabilirsiniz.  
 
“O - P” grafiğinin üzerine y=x, y=2*x ve y=1/2*x çizgilerini çizdirip, X ve Y eksenlerini [0 50] 
aralığında olacak şekilde ayarlayınız.  
 
Eksen başlıklarını ve gösterge yazılarını yazdırmayı unutmayınız. 
 
Scripti grafik.m adı ile kaydediniz. 
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3. (25 puan) Uyum İndeksi (Index of Agreement) model performansının belirlenmesi için 
kullanılan bir parametredir. Bir önceki soruda yazmış olduğunuz script ile elde ettiğiniz “O” ve 
“P” vektörlerinin uyumunu hesaplayan bir fonksiyon yazınız. Uyum İndeksi formülü aşağıda 
verilmiştir: 
 

𝐼𝑜𝐴 = 1 − [
∑ (𝑃𝑖 −𝑂𝑖)

2𝑛
𝑖=1

∑ (|𝑃𝑖 − �̅�| + |𝑂𝑖 − �̅�|)2𝑛
𝑖=1

] 

 
Formüldeki n toplam veri sayısınıdır. Pi ve Oi her bir model ve ölçüm değerini, �̅� ise ölçüm 
sonuçlarının ortalamasını belirtmektedir. Uyum indeksi 0 ile 1 arasında değişen bir sayı olup, 
0.5 ve üstü değerler kabul edilebilir model performansını belirtmektedir.  
 
Fonksiyon girdi olarak O ve P vektörlerini almalı, uyum indeksini hesaplayıp Matlab’a 
göndermelidir. Fonksiyonun ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir. Ayrıca ekranda görmüş 
olduğunuz yardım komutlarını fonksiyon içerisine yazınız. Fonksiyonu ioa.m adı ile kaydediniz. 
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4. (25 puan) Matlab’da Sayısal Loto sonuçlarını tahmin etmek için bir script yazmanız isteniyor. 
Script 1’den 49’a kadar 6 rastgele tamsayı üretecektir.  
 
Sayılar üretildikten sonra birbirinin aynısı olan sayı olup olmadığı kontrol edilecek, aynı olan 
sayı varsa yeni bir rastgele sayı üretilecektir. Aynı sayı olmayana kadar işlem tekrar edilecektir. 
Son olarak elde edilen sayılar sıralı olarak ekrana yazdırılacaktır. 
 
Scriptinizi sayisal.m adı ile kaydediniz. Scriptin çalıştırılması örneği aşağıda ekran çıktısında 
görülmektedir.  
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CEVAP ANAHTARI 
1. kredi_hesap.m 
 

clc 

disp('***İhtiyaç Kredisi Hesaplayıcı***') 

kredi=input('Ne kadar kredi kullanılacak? '); 

taksit_sayisi=input('Kaç ayda ödenecek? '); 

faiz=input('Aylık faiz oranı nedir? '); 

faiz=faiz*1.2; 

taksit_miktari=kredi*(faiz*((1+faiz)^taksit_sayisi))/

(((1+faiz)^taksit_sayisi)-1); 

disp(['Taksit Miktarı (TL): 

',num2str(taksit_miktari)]) 

toplam_odeme=taksit_miktari*taksit_sayisi; 

disp(['Toplam Ödeme (TL): ',num2str(toplam_odeme)]) 

toplam_faiz=(toplam_odeme-kredi)/1.2; 

disp(['Toplam Faiz (TL): ',num2str(toplam_faiz)]) 

vergi=toplam_odeme-kredi-toplam_faiz; 

disp(['Vergi (TL): ',num2str(vergi)]) 

  
 

2.grafik.m 

 

O=xlsread('veri.xlsx','Sayfa1','A2:A101'); 

P=xlsread('veri.xlsx','Sayfa1','B2:B101'); 

x=1:1:50; 

plot(O,P,'*',x,x,x,2*x,x,0.5*x) 

axis([0 50 0 50]) 

xlabel('Ölçüm') 

ylabel('Model') 

legend('veri','y=x','y=2x','y=1/2x') 
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3. ioa.m 
 

function IOA = ioa(O,P) 

%IOA Index of Agreement (Uyum İndeksi) hesaplayıcı. 

%Kullanımı: ioa(O,P) 

%O: Observed (ölçülen değerler) 

%P: Predicted (Model tahminleri) 

n=length(O); 

oort=mean(O); 

ust_toplam=0; 

alt_toplam=0; 

for i=1:n 

   ust_toplam=ust_toplam+(O(i)-P(i))^2;  

   alt_toplam=alt_toplam+(abs(P(i)-oort)+abs(O(i)-

oort))^2; 

end 

IOA=1-(ust_toplam/alt_toplam); 

end 

  
 

4. sayisal.m 
 

for i=1:6 

   sayilar(i)= floor(49*rand) + 1;  

end 

for i=1:5 

    for j=i+1:6 

        if sayilar(i)==sayilar(j) 

            sayilar(i)= floor(49*rand) + 1; 

        end 

    end 

end 

sort(sayilar) 
 

 

 


