OZFT

Dogruluk degeri gdreceli olan kavramlarrn matematiksel olarak modelleme

giriqimleri belirsizlik igeren problemlere ilgiyi artrrmlgtrr. Bu problemlerin
modellenmesi ve fdziimii igin, arahk matematigi, olasrhk teorisi, bulanlk kiimeler
teorisi, yaklagrml kiimeler teorisi, esnek kiimeler teorisi gibi farktr teoriler gelittirildi.

Bu teoriler arasrnda en ilgi gekicilerden birisi, bulanrk kumeler teorisidir. Bir bulan,k
kiime onun iiyelik fonksiyoru yoluyla tanrmlanabilir. Her bir ijzel durumda iiyelik
fonksiyonu kuruldugu igin son derece bireyseldir. Bu n€denle. iiyelik fonksiyonu
iniasrndan ba[tmsrz bir kilme teorisine ihtiyag duyulmu$tur.

Bu ihtiyacr kartrlamak ve belirsizliklerle baqa grkmak amacryla gllnlimiizde esnek
kiime teorisi, bir matematiksel arag olarak kullanrlmaktadlr. Esnek

k

me teorisi' bulantk

kiime ve sezgisel bulanrk kiime teorilerjnin aksine reel deEerli bir fonksiyon yerine bir

s€qim ddniigiimti

ile belirsizlili

diferansiyellenebilir fonksiyonlar,

ortadan kaldrrmayr amaglamaktadrr.. Siirckli

o)un teorisi, yiineylem araqtrmasr,

Rienmann

irtegrali, Peron integrali, olaslhk teorisi, ijlgitm teorisi gibi birQok matematik alanma
esnek kiime teorisj ba$anyla uygulanmr$trr. Yakrn ge9mi$te esnek kilme iizerine gtup,

halka ve cisim gibi bir 9ok cebirsel yapr ve vektdr, norm, netrik ve topolojik gibi
uzaysal yaprlar baqanyla kurulmus ve oldukga

ilgi gekici sonuglar elde edilmigtir. Bu

ydndeki qahqmalar hzla devam etmekedir.

Bu projede, Esnek Banach uzaylarrnda esnek koni kavramr tanrmlanmakta ve
esnek kumeler iizerine, esnek eleman yardrmryla esnek koni metrik yaplsl
kurulmaktadrr. Esnek koni metrik uzaylar ile klasik koni metrik uzaylar arastndaki

ili$kiler ispatlanmakta ve dmekler verilmekedir. Esnek koni metrik uzaylarda esnek
aglk ve esnek kapal 1'uvarlar, esnek aqrk kiimeler tanlmlanmakta ve temel iizellikleri
verilmgktedir. Hangi gartlar altrnda esnek aQlk kumelerin elemanter esnek birle$imin ve
elemanter esnek kesisiminin agrk oldulu ispatlanmakta ve

bir esnek koni metrik

uzaylann elemanter iqlemler altrnda esuek topolojik uzay oldugu gdsterilmekt€dir. Anl
zamanda esnek koni metrik uzaylarda dizilerin yaktnsamasl

ve Cauchy dizileri

kavramlar ve 6zellikleri verilmekte, esnek dizisel kapalLk ve esnek total srnrrlllk gibi

metrik ijzellikler ispatlanmaktadtr. Bunlanr yanl slra esnek koni metrik

uzayda

kompakthk, dizisel kompaktlk ve birinci saytlabilirlik gibi topolojik ozellikleri

hcelenmektedir. Son olarak esnek koni metrik uzaylarda bazr tinemli sabit noKa
t€oremleri esnek eleman lizerinden ifade ve ispat edilrnektedir.

Bu Proje kapsammda elde edilen sonuglar, bu konulardaki gah$malara kaynak
te$kil edecek ve ileri gallqmalam $rk tutacak nitelikedir.
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sabit nokta teor€mlen.

