
 

               

 

 

DERS BİLGİ FORMU 

 

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: 

DERS BİLGİLERİ 

Adı Kodu  Dili 
Türü 

Zorunlu/  

Seçmeli 

Yarıyılı 
T+U 

Saati 
Kredisi AKTS 

Lineer Cebir MM108 Türkçe  Zorunlu 2 2 2 2 

 

 

Ön Koşul Dersleri 
- 

 

Ders Sorumluları  

Ders Sorumlu Yardımcıları - 

 

Dersin Amacı 

Mühendislik problemlerinin çözümlerinde yaygın bir şekilde kullanılan matrislerin 
ve matris yöntemler yardımıyla lineer denklem sistemlerinin çözümlerinin 
verilmesi.  

 

Dersin Öğrenme Çıktıları  

Lineer cebirdeki temel kavramları tanımlar. 
Matrislerle temel cebirsel işlemleri yapar. 
Matrisin transpozesini, minör, kofaktör, ek matrisi, matris türlerini (simetrik, 
idempotent, vs) ifade eder. 
Özdeğer ve özvektörleri hesaplar. 

 

 

                                                                        DERS PLANI 

Hafta Ön Hazırlık  Konular/Uygulamalar Metot 

1  

Matrisler: Matris tanımı, matris çeşitleri, 
matrislerin eşitliği, matrislerin toplamı ve farkı, 
bir skalerle bir matrisin çarpımı, matrislerin 
toplamı ve skalerle çarpımı ile ilgili özellikler, 
matrislerin çarpımı ve bunlara ait özellikler, 
matrisin transpozezi ve özellikleri. 

 

2  Bazı Özel Matrisler ve matris uygulamaları  

3 

 Matrislerde elemanter satır ve sütün işlemleri, 
bir matrisin satırca indirgenmiş (eşolon) 
formu, matrisin rangı, bir kare matrisin tersi ve 
konu ile ilgili uygulamalar. 

 

4 
 Determinantlar: Bir kare matrisin determinantı, 

Laplace açılımı, determinant özellikleri 
 

5 

 Sarrus kuralı, Ek matris, bir matrisin tersinin 
ek matris yardımı ile hesaplanması, konuyla 
ilgili uygulamala 

 

6 

 Lineer Denklem Sistemleri: Lineer denklem 
sistemlerinin denk matrisler yardımı ile 
çözümü, Lineer homojen denklem sistemleri, 
konuyla ilgili uygulama. 

 

7 
 Cramer yöntemi, Katsayılar matrisinin inversi 

yardımı ile çözüm, konuyla ilgili uygulama. 
 

8  Arasınav  

9 
 Vektörler: Vektör tanımı, vektörlerin toplamı, 

farkı, vektörlerin analitik ifadesi, vektörlerin 
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skaler çarpımı, skaler çarpıma ait özellikler. 

10 

 Vektörel çarpım ve özellikleri, Karışık çarpım 
ve özellikleri, İki kat vektörel çarpım ve 
özellikleri, konuyla ilgili uygulama 

 

11 

 Vektör Uzayları: Vektör Uzayları tanımı ve 
ilgili teoremler. Alt Vektör Uzayı .Germe 
kavramı ve temel teoremler.Vektörlerin lineer 
bağımlılığı ve lineer bağımsızlığı ve konu ile 
ilgili teoremler. konu ile ilgili uygulamalar 

 

12 

 Taban ve boyut kavramı ve temel teoremler. 
Koordinatlar ve geçiş matrislerinin tanımı ve 
konu ile ilgili teoremler. 

 

13 
 Vektör Uzayları, Lineer Bağımlılık ve lineer 

bağımsızlık ile ilgili uygulamalar. 
 

14 

 Cayley-Hamilton Teoremi yardımı ile bir kare 
matrisin tersinin ve kuvvetinin hesaplanması, 
Konuyla ilgili uygulama 

 

 

 

                                                                                KAYNAKLAR 

Ders Kitabı veya Notu 
• Lineer Cebir ve Çözümlü Problemleri\Linear Algebra and Solving Problems 

(Güncelleştirilmiş Baskı), Prof. Dr. A. Göksel AĞARGÜN, Yrd. Doç. Dr. Hülya 

BURHANZADE, Birsen Yayınevi, İstanbul 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    X  



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.)  

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   

12       

13       

14       

 

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU İş Yükü (Saat) 

Ders İçi  Ders Saati ( 14 x Haftalık Ders Saati) 28 

 

Ders Dışı 

Ödev 5 

Araştırma  5 

Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları 1 

Diğer Faaliyetler  5 

Sınavlar Ara Sınav (Ara Sınav Sayısı x Ara Sınav Süresi) 1 

Yarıyıl Sonu Sınavı  1 

 

Toplam İş Yükü 51 

Toplam İş Yükü / 25,5 (s) 2 

Dersin AKTS Kredisi 2 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 

Linear algebra MM108 Turkish Required 2 2 2 2 

Prerequisite Courses 
- 

Course Instructor  

Instructor Assistants - 

Course Objective 
Matrices used widely in engineering solutions and solutions of linear equations systems with 

matrix methods. 

Course Learning Outcomes 

1. Defines the basic concepts of linear motion. 

2. Perform basic algebraic operations with matrices. 

3. express the matrix transposition, minor, cofactor, additive matrix, matrix types (symmetric, 

idempotent, etc.). 

4. Compute eigenvalues and eigenvectors. 

                                                                        COURSE PLAN 

Week  Preparation  Subjects/Applications Method 

1  

Matrices: Definition of matrices, types of matrices, equations of 

matrices, sum and difference of matrices, multiplication of a 

matrix with a scale, properties of multiplication and addition of 

matrices, multiplication of matrices and their properties, 

transpositions and properties of matrices. 

 

2  Some Special Matrices and matrix applications  

3  

Elementary row and column operations in matrices, reduced 

matrix (matrix) form of a matrix, ratios of a matrix, inverse of a 

square matrix, and related applications. 

 

4  
Determinants: Determinancy of a square matrix, Laplace 

expansion, determinant properties 
 

5  
Sarrus rule, Additional matrix, calculation of inverse of a matrix 

with the help of additional matrix, 
 

6  

Linear Equation Systems: Solutions of linear equations with the 

help of matrices, Systems of linear homogeneous equations, 

applications related to the topic. 

 

7  
Cramer method, solution of coefficient matrix with inversion 

help, application related with topic. 
 

8  Midterm Exam  

9  

Vectors: Vector definition, sum of vectors, difference, analytic 

expression of vectors, scalar multiplication of vectors, properties 

of scalar multiplication. 

 

10  
Vector product and its properties, Mixed product and its 

properties, Double product and its products, 
 

11  

Vector Spaces: Definition of Vector Spaces and related 

theorems. Lower Vector Space. The concept of term and basic 

theorems. Linear dependency of vectors and linear independence 

and related theorems. Related applications 

 

12  
Base and dimension concept and basic theorems. Definition of 

coordinates and transition matrices and related theorems. 
 

13  Vector Spaces, Linear Dependency and Linear Independence.  
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14  
Calculation of the inverse and strength of a square matrix with 

the help of Cayley-Hamilton Theorem. 
 

 

                                                                                COURSE RESOURCES 

Coursebook /Notes 
Lineer Cebir ve Çözümlü Problemleri\Linear Algebra and Solving 

Problems (Güncelleştirilmiş Baskı), Prof. Dr. A. Göksel AĞARGÜN, 

Yrd. Doç. Dr. Hülya BURHANZADE, Birsen Yayınevi, İstanbul 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) 28 

 

Out of-Class 

Assignments 5 

Research  5 

Class Preparation and  After Class Study 1 

Other Activities  5 

Examinations Midterms (Number of Midterms x Duration of 

Midterms) 

1 

Final 1 

Total Workload  51 

Total Workload / 25.5 (h) 2 

Course ECTS Credit  2 

 

 

 


