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Açıklamalar:  

• Aşağıdaki soruları çözerek en geç 14.11.2021 Pazar günü saat 23.59’a kadar dersin hocası 
ve asistanına tek epostada gönderiniz.  
 

• Eposta adresleri: kasnakoglu@gmail. com, artunsel@gmail. com  

• Epostanın başlığı da aşağıdaki formatta olmalıdır, aksi halde gözden kaçabilir: 

ELE 501 2021-22 I Ara Sınav Ad Soyad ÖğrenciNo 

Örneğin 111211102 numaralı Coşku Kasnakoğlu isimli öğrenci 

ELE 501 2021-22 I Ara Sınav Coşku Kasnakoğlu 111211102 

başlıklı bir eposta göndermelidir. Resmi ve tam isminizi kullanınız, kısaltma 
yapmayınız. 
 

• Benzer şekilde dosya ismi Ad_Soyad_ÖğrenciNo.pdf şeklinde olmalıdır, mesela 
Coşku_Kasnakoğlu_111211102.pdf gibi.  
 

• Cevaplarınızı mutlaka  çerçeve içine  alınız, yoksa gözden kaçıp değerlendirilmeyebilir. 

Her soruyu yeni sayfaya başlayınız. Cevap kâğıtlarınızı sorular ve şıklar sıralı olarak 

düzenleyiniz ve gönderiniz.  
 

• Sadece hocaya, sadece asistana veya iki ayrı epostada gönderilen çözümler bize 
ulaşmayabilir ve değerlendirilmeyebilir. Lütfen tek epostada iki adrese birden 
gönderiniz. 
 

• Olursa sorularınızı da yine tek epostada iki adrese birden gönderiniz.  
 

• Sınav sırasında kendi çözümünüzün doğru olup olmadığı lütfen sormayınız, 
yanıtlayamıyoruz. 
 

• Hesap makinesi veya bilgisayar sayısal hesaplar için (matris çarpımı, tersi, determinant, 
eşelon biçimi, polinomun köklerini bulma vs.) kullanılabilir ama sorular doğrudan 
bilgisayara çözdürülemez.  
 

• Bazı soruların, şıkların çözümü olmayabilir, bunları da nedenleriyle açıklayın. 
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1. Aşağıda verilen 𝒳 kümeleri için (𝒳, ℝ)’nin vektör uzayı olup olmadığını doğrudan 
vektör uzayı özelliklerine bakarak (alt uzay koşulu kullanmadan) belirleyin. Uzay 
olanlar için bir taban bulun ve uzayın boyutunu belirtin.  

a. 𝒳 = ℝ+ (Pozitif reel sayılar).  Tüm işlemleri bildiğiniz standart işlemler 
olarak alın. 

b. 𝒳 = {[
𝑥
𝑦] |  𝑥, 𝑦 ∈ ℝ+}. Fakat vektör toplamı standart olarak değil 

[
𝑥1

𝑦1
] ⨁ [

𝑥2

𝑦2
] = [

𝑥1𝑥2

𝑦1𝑦2
] biçiminde tanımlanıyor. Skaler-vektör çarpımı da yine 

standart olarak değil 𝛼⨀ [
𝑥
𝑦] = [

𝑥𝛼

𝑦𝛼] şeklinde tanımlanıyor. 

 
 
 
 

2. Aşağıda 𝒴 ⊂ 𝒳 şeklinde kümeler verilmiştir. (𝒴, ℝ), (𝒳, ℝ) uzayının bir alt uzayı 
mıdır? Alt uzay olanlar için bir taban bulun ve uzayın boyutunu belirtin. Not: 
Toplama, çarpma vb. işlemleri bildiğiniz standart işlemler olarak alın. (𝒳, ℝ)’nin uzay 
olduğu veriliyor, ayrıca ispatlamanıza gerek yok. 

a. 𝒴 = {𝑎𝑥 + 𝑏 | 𝑎 ∈ ℝ, 𝑏 ∈ ℂ} ve 𝒳 = ℂ[𝑥] (kompleks katsayılı polinomlar) 
b. 𝒴 = {𝑓 | 𝑓(𝑥) = 0  ∀𝑥} ve 𝒳 = {𝑓: ℝ → ℝ} (reel fonksiyonlar)  

 
 
 
 

3. 𝑃3 = {𝑎𝑥3 + 𝑏𝑥2 + 𝑐𝑥 + 𝑑 | 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 ∈ ℝ} kümesi, reel katsayılı ve derecesi en fazla üç 

olan tüm polinomlardan oluşan kümedir. (𝑃3, ℝ) uzayı üzerinde bir 𝑇: 𝑃3 → 𝑃3 

dönüşümü 𝑇(𝑓) =  
𝑑2𝑓

𝑑𝑥2 olarak tanımlanıyor. 

a. 𝑇 doğrusal bir dönüşüm müdür? Gösterin. 
b. {1, 𝑥, 𝑥2, 𝑥3} tabanında 𝑇’ye karşılık gelen matrisi bulun. Matrisin rankı ve sıfırlığı 

nedir? 
c. 𝑇’nin sıfırlık uzayı ve erimi için birer taban bulun. 
d. {1, 1 + 𝑥, 1 + 𝑥 + 𝑥2, 1 + 𝑥 + 𝑥2 + 𝑥3} tabanında 𝑇’ye karşılık gelen matrisi bulun.  
e.  b ve d şıklarındaki matrisler arasında geçiş yapmak için gerekli dönüşüm matrisini 

bulun. Bu dönüşümü uygulayarak bir matristen diğerine nasıl geçilebileceğini 

gösterin. (Matris işlemlerini de yapın.) 

f. 𝑇(𝑓) =  
𝑑2𝑓

𝑑𝑥2 + 𝑓2 için a-e şıklarını tekrar edin. 

 

  



4.   𝐀 = [
3 −1 3
2 0 2

−3 1 −3
] matrisi veriliyor. Buna göre: 

a. Matrisin özdeğer ve özvektörlerini bulun. Matrisi Jordan biçimine getirmek 
için gerekli dönüşü bulun ve Jordan biçimine getirin. 

b. Matris için karakteristik polinom ve minimal polinomu elde edin. 

c. Jordan biçimini kullanmadan 𝑒𝐀𝑡 ifadesini bulun. (𝑡 cinsinden) 

d. Jordan biçimini kullanarak 𝑒𝐀𝑡 ifadesini bulun. (Not: Dersteki bir soruda 
herhangi bir fonksiyonu Jordan blokları için hesaplamada kullanılabilecek bir 
ifade verilmişti, bundan faydalanın.) 

e. 𝑦 = 𝐀𝑥 ifadesini düşünelim, burada 𝑥, 𝑦 ∈ ℝ3. 𝑦 vektörünün uzunluğu, x 
vektörünün uzunluğunun en fazla kaç katı olabilir? Açıklayın. (Not: Cevap 
sayısal bir değerdir.) 

f. 𝐁 = [
3 −1 2

−1 3 2
−1 −1 6

] için a-b şıklarını tekrarlayın. (Diğer şıkları tekrarlamayın.)  

g. 𝐂 = [
2 0 0
1 0 −1

−7 2 −3
] için a-b şıklarını tekrarlayın. (Diğer şıkları tekrarlamayın.) 

 

 


