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ETİK, GÜVENLİK  VE TOPLUM 
Etik; bireylerin ahlaklı ve erdemli bir hayat yaşayabilmesi için 
hangi davranışlarının doğru, hangilerinin yanlış olduğunu 
araştıran bir felsefe dalıdır. 
Bir konuya ya da belirli bir meslek dalına özgü etik 
davranışların tamamı etik değerler olarak tanımlanabilir. 
1.2. Bilişim Teknolojileri ve İnternet Kullanımında Dikkat 
Edilmesi Gereken Etik İlkeler 
Bilişim etiği, bilişim teknolojilerinin kullanımı esnasında toplum 
tarafından kabul gören uyulması gereken kurallar bütünüdür.  
Bilişim teknolojilerinin kullanımında yaşanan etik sorunların dört 
temel başlıkta (fikrî mülkiyet, erişim, gizlilik ve doğruluk) ele 
alınır. 
1.2.1. Fikrî Mülkiyet 
Fikrî mülkiyet; kişinin kendi zihni tarafından ürettiği her türlü 
ürün olarak tanımlanmaktadır 
Creative Commons (CC) 
"Fikrî ve kültürel eserlerden bazıları Creative Commons (CC) 
organizasyonuna dâhildir. Creative Commons, telif hakları 
konusunda esneklik sağlamayı amaçlayan, eser sahibinin 
haklarını koruyarak, eserlerin paylaşımını kolaylaştırıcı modeller 
sunan, kâr amacı gütmeyen bir organizasyondur. 
Bu organizasyona dâhil olan eserler, kaynağı belirtmek ön 
şartıyla belirli kısıtlamalar göz önünde bulundurularak 
kullanılabilir.” 

 
Yazılımlar 
Bilişim dünyasında yazılımları lisanslarına göre, özgür yazılımlar 
ve ticari yazılımlar olmak üzere ikiye ayırabiliriz.  
Özgür yazılım dünyasına ait GPL’ye (General Public Licence - 
Genel Kamu Lisansı) sahip yazılımlar ücretsiz olarak (ya da 
özelleştirilmiş versiyonları düşük ücretlerle) kullanılabilirken, 
ticari faaliyet gösteren firmaların ürettiği yazılımların 
lisanslarıysa çoğunlukla yüksek bedeller karşılığında 
alınabilmektedir 
1.2.2. Erişim 
Herhangi bir arama sitesini kullanarak, istediğimiz bilgiye hızlıca 
erişebiliriz. Ancak bilgi daha özel bir formatta sunulmuş olabilir. 
Örneğin bir veri tabanında saklanıyor olabilir. Bu durumda 
karşımıza üç sorun çıkmaktadır: 
     1. Bilgiye erişebilecek düzeyde bilişim bilgisi, 
    2. Bilginin yararlılığını test edecek düzeyde bilgi okuryazarlığı, 
    3. Bilgiye erişmenin varsa maddi karşılığı olan ekonomik güç. 
1.2.3. Gizlilik 
gizlilik dediğimiz kavram kişiye ait her türlü bilgiyi (ki bu bilgi 
sadece ad ve soyadı değil, kişinin duygu, düşünce, siyasi eğilim, 
dini inancı, planı ve korku gibi bilgilerini de içerir) saklama 
becerisidir. 
1.2.4. Doğruluk 

Uluslararası Bilgisayar Etik Enstitüsüne göre bilişim 
teknolojilerinin doğru bir şekilde kullanılabilmesi için aşağıda 
belirtilen 10 kurala uyulması gerekmektedir. 
1. Bilişim teknolojilerini başkalarına zarar vermek için 
kullanmamalısınız. 
2. Başkalarının bilişim teknolojisi aracılığı ile oluşturduğu 
çalışmaları karıştırmamalısınız. 
3. Başkasına ait olan verileri incelememelisiniz. 
4. Bilişim teknolojilerini hırsızlık yapmak için kullanmamalısınız. 
5. Bilişim teknolojilerini yalancı şahitlik yapmak için 
kullanmamalısınız. 
6. Lisanssız ya da kırılmış/kopyalanmış yazılımları 
kullanmamalısınız. 
7. Başkalarının bilişim teknolojilerini izinsiz kullanmamalısınız. 
8. Başkalarının bilişim teknolojileri aracılığı ile elde ettiği 
çalışmalarını kendinize mal etmemelisiniz. 
9. Yazdığınız programların ya da tasarladığınız sistemlerin 
sonuçlarını göz önünde bulundurmalısınız. 
10. Bilişim teknolojilerini her zaman saygı kuralları çerçevesinde 
kullanmalı ve diğer insanlara saygı duymalısınız. 
Günümüzde İnternet kullanıcıları, bilgiye kolay ulaşabilirken 
amaçları bu olmadığı zamanlarda da sıklıkla bilgi akışına maruz 
kalmaktadırlar. Bu bilgi akışı her zaman doğru ve iyi niyetli 
olmayabilir. Bu sebeple elde edilen bilgiler kullanılmadan önce 
bir dizi tedbir almak önemlidir. Bu tedbirler: 
    - Kullanıcıya bilgi aktaran kanal (İnternet sitesi, sosyal medya 
hesabı), kaynak belirtmelidir. Kaynağı 
belirtilmemiş bilgiye şüpheyle yaklaşılmalıdır. 
    - Elde edilen bilgiler üç farklı kaynaktan teyit edilmelidir. 
    - Bilgiyi aktaran İnternet sitesinin adresi kontrol edilmelidir. 
Alan adı uzantıları birçok İnternet sitesi için fikir verebilir. 
Örneğin; 
      .com ya da .net alan adı uzantısına sahip İnternet siteleri 
ticari amaçlı sitelerdir. 
      .gov: Devlet kurumlarının resmî sitelerinin uzantısıdır. 
      .org: Ticari amacı olmayan vakıf, dernek ve organizasyonların 
kullandığı uzantıdır. 
      .edu: Üniversite ve akademik kuruluşların siteleri için 
kullanılır. 
      .k12: Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise gibi eğitim 
kurumlarına ait uzantıdır 

Bu adresin 
Türkiye 
Cumhuriyeti’
ne (.tr)ait bir 

devlet/hükûmet (.gov) sitesi olduğu görülebilir. 
 
İnternet sitelerinin adreslerini tanımak, yalnızca doğru bilgiye 
ulaşmak için gerekli değildir. Aynı zamanda karşılaşılabilecek 
sahtecilik ve bilgi hırsızlığından korunmak için de çok önemlidir. 
1.2.5. İnternet Etiği 
İnternet ortamında uyulması gereken etik kurallar aşağıda 
verilmiştir: 
     • Bize yapılmasından hoşlanmadığımız davranışları 
başkalarına yapmaktan kaçınmalıyız. 
     • Bir durum karşısında İnternet’te nasıl davranmamız 
gerektiği konusunda kararsız kaldığımız zaman gerçek hayatta 
böyle bir durum karşısında nasıl davranıyorsak öyle 
davranmalıyız. 
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     • İnternet’te karşılaştığımız ancak yüzünü görmediğimiz, 
sesini duymadığımız kişilere saygı kuralları çerçevesinde 
davranmalıyız.  
    • İnternet sadece belirli bir ırkın, topluluğun ya da ülkenin 
tekelinde değildir. Tüm dünyadan pek çok farklı kültür ve inanca 
sahip insan İnternet ortamında varlık göstermektedir. İnternet’i 
kullanırken her kültüre ve inanca saygılı olmak, yanlış 
anlaşılabilecek davranışlardan kaçınmak gerektiği 
unutulmamalıdır. 
   • İnternet’i yeni kullanmaya başlayan kişilerin yapacağı yanlış 
davranışlara karşı onlara anlayış  gösterip yardımcı olmaya 
çalışmak ve yol göstermek gerektiği de unutulmamalıdır. 
   • Özellikle sosyal medya, sohbet ve forum alanlarındaki kişiler 
ile ağız dalaşı yapmaktan kaçınmalı, başka insanları rahatsız 
etmeden yazışmaya özen göstermeliyiz. Ayrıca, sürekli olarak 
büyük harfler ile yazışmanın İnternet ortamında bağırmak 
anlamına geldiği unutulmamalıdır. 
• İnsanların özel hayatına karşı saygı göstererek kişilerin 
sırlarının İnternet ortamında paylaşılmamasına dikkat edilmesi 
gerektiği unutulmamalıdır. 
      • İnternet’te kaba ve küfürlü bir dil kullanımından kaçınarak 
gerçek hayatta karşımızdaki insanlara 
söyleyemeyeceğimiz ya da yazamayacağımız bir dil 
kullanmamalıyız. 
      • İnternet’i başkalarına zarar vermek ya da yasa dışı amaçlar 
için kullanmamalı ve başkalarının da 
bu amaçla kullanmasına izin vermemeliyiz. 
      • İnternet ortamında insanların kişilik haklarına özen 
göstererek onların paylaştığı bilginin izinsiz 
kullanımından kaçınmamız gerektiği de unutulmamalıdır. 
Siber zorbalık 
İnternet ortamında başkalarından kaynak lanan kotu 
davranışlara maruz kalabilirsiniz. İnternet etiğine uymayan bu 
davranışlara siber (dijital) zorbalık denir. 
Siber zorbalığa maruz kalmanız durumunda yapmanız 
gerekenleri şöyle sıralayabiliriz: 
      - Zorbalık yapan hesaplara cevap vermeyiniz, onlarla 
tartışmaya girmeyiniz. İlk yapmanız gereken,zorbalık yapan 
hesabı engellemektir. 
      - Bu hesapları, bulunduğunuz sosyal medya platformundaki 
“Bildir/Şikâyet Et” bağlantısını kullanarak  şikâyet ediniz. Böylece 
bu kişilerin size yaptığı etik dışı davranışları başkalarına da 
yapmasını  engellemiş olursunuz. 
      - Size yönelik etik dışı davranışlar artarak ve ağırlaşarak 
devam ederse bunların ekran görüntülerini ve mesajları 
kaydediniz. Bu kanıtlarla birlikte ailenizin ya da rehber 
öğretmeninizin gözetiminde hukuki yollara başvurunuz. 
      - Siber zorbalığa maruz kalan başka kişiler de olabilir. Böyle 
durumlarda bu kişilere ne yapmaları  gerektiği konusunda 
yardımcı olabilir, kötü kullanım bildirimini siz de yapabilirsiniz. 
Zorba bir hesap için kötü kullanım bildirimi sayısı fazla olursa o 
hesabın site yönetimi  tarafından incelenmesi ve kapatılması 
daha çabuk olacaktır. 
1.3. Bilgi Güvenliği 
Kişisel ya da kurumsal düzeyde bizim için büyük önem teşkil 
eden her tür bilgiye izin alınmadan ya da yetki verilmeden 
erişilmesi, bilginin ifşa edilmesi, kullanımı, değiştirilmesi, yok 
edilmesi gibi tehditlere karşı alınan tüm tedbirlere bilgi güvenliği 
denir. Bilgi güvenliği, “gizlilik”, “bütünlük” ve “erişilebilirlik” 
olarak isimlendirilen üç temel ögeden meydana gelmektedir.  

Bu üç temel güvenlik unsurundan  birinin zarar görmesi 
durumunda  güvenlik zaafiyeti oluşabilir. 
Gizlilik 
Bilgi güvenliğini oluşturan unsurlardan gizlilik, bilginin yetkisiz 
kişilerin eline geçmemesi için korunmasıdır. Başka bir deyişle 
gizlilik, bilginin yetkisiz kişilerce görülmesinin engellenmesidir. e-
posta hesap bilgisinin bir saldırgan tarafından ele geçirilmesi 
buna örnek verilebilir. 
Bütünlük 
Bütünlük, bilginin yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmesi ya da 
silinmesi gibi tehditlere karşı korunması ya da bozulmamasıdır. 
Bir web sayfasında yer alan bilgilerin saldırgan tarafından 
değiştirilmesi, bütünlük ilkesinin bozulmasına örnek verilebilir. 
Erişebilirlik 
Erişilebilirlik ise bilginin yetkili kişilerce ihtiyaç duyulduğunda 
ulaşılabilir  ve kullanıma hazır durumda olmasıdır. Bir web 
sitesine erişimin saldırı sonucunda engellenmesi erişilebilirlik 
ilkesinin ihlal edilmesine örnek olarak verilebilir. 
1.3.1. Bilgi Güvenliğine Yönelik Tehditler 
Bilgi ve bilişim teknolojileri güvenliğinde başlıca tehdit, korsan 
ya da saldırgan olarak adlandırılan kötü niyetli kişiler ve bu 
kişilerin yaptıkları saldırılardır. Bir bilişim teknolojisi  sistemine 
sızmak, sistemi zaafiyete uğratmak, sistemlerin işleyişini bozmak 
ve durdurmak gibi kötü niyetli davranışlar; siber saldırı veya atak 
olarak adlandırılmaktadır.   
Günümüzde siber dendiğinde ilk akla gelen “Sanal Dünya 
(Internet)” olsa da bir cihazın siber kavramı içinde yer alması için 
İnternet  bağlantısına sahip olması gerekmez. 
Siber ya da siber uzay; temeli bilişim teknolojilerine dayanan, 
tüm cihaz ve sistemleri kapsayan yapıya verilen genel addır. 
Siber ortamda yaşanabilecek kötü niyetli hareketler aşağıda 
tanımlanmıştır: 
Siber Suç: Bilişim teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen her 
tür yasa dışı işlemdir. 
Siber Saldırı: Hedef seçilen şahıs, şirket, kurum, örgüt gibi 
yapıların bilgi sistemlerine veya iletişim altyapılarına yapılan 
planlı ve koordineli saldırıdır. 
Siber Savaş: Farklı bir ülkenin bilgi sistemlerine veya iletişim 
altyapılarına yapılan planlı ve koordineli saldırılardır. 
Siber Terörizm: Bilişim teknolojilerinin belirli bir politik ve sosyal 
amaca ulaşabilmek için hükûmetleri, toplumu, bireyleri, kurum 
ve kuruluşları yıldırma, baskı altında tutma ya da zarar verme 
amacıyla kullanılmasıdır. 
Siber Zorbalık: Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir birey 
ya da gruba, özel ya da tüzel bir kişiliğe karşı yapılan teknik ya da 
ilişkisel tarzda zarar verme davranışlarının tümüdür. 
1.3.2. Sayısal Dünyada Kimlik ve Parola Yönetimi 
“parola” bir hizmete erişebilmek için gerekli olan, kullanıcıya 
özel karakter dizisidir.  
“Şifre” ise sanal ortamdaki verilerin gizliliğini sağlamak için veriyi 
belirli bir algoritma kullanarak dönüştüren yapıdır. 
Kullanıcı adı, her kullanıcıdan sadece bir tane olduğunu 
garantilemek amacıyla benzersiz bir bilgi olarak oluşturulur. 
Parolanın kötü niyetli kişiler tarafından ele geçmesi durumunda, 
      • Elde edilen bilgiler yetkisiz kişiler ile paylaşılabilir ya da 
şantaj amacıyla kullanabilir. 
      • Parolası ele geçirilen sistem başka bir bilişim sistemine 
saldırı amacıyla kullanılabilir. 
      • Parola sahibinin saygınlığının zarar görmesine yol 
açabilecek eylemlerde bulunulabilir. 
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      • Ele geçirilen parola ile ekonomik kayba uğrayabilecek  
işlemler yapılabilir. 
      • Parola sahibinin yasal yaptırım ile karşı karşıya kalmasına 
yol açabilir. 
Güçlü bir parolanın belirlenmesi icin aşağıdaki kurallar 
uygulanmalıdır. 
    • Parola, büyük/küçük harfler ile noktalama işaretleri ve özel 
karakterler icermelidir. 
    • Parola, -aksi belirtilmedikce- en az sekiz karakter 
uzunluğunda olmalıdır. 
    • Parola, başkaları tarafından tahmin edilebilecek ardışık 
harfler ya da sayılar icermemelidir. 
    • Her parola icin bir kullanım omru belirleyerek belirli aralıklar 
ile yeni parola oluşturulması gerekir. 
Parolanın güvenliği açısından, aşağıdaki kurallara dikkat 
edilmelidir: 
     • Parolanın başkalarıyla paylaşılmaması son derece önemlidir. 
     • Parolalar, basılı ya da elektronik olarak hiçbir yerde 
saklanmamalıdır. 
     • Başta e-posta adresinin parolası olmak üzere farklı bilişim 
sistemleri ve hizmetler için aynı parolanın kullanılmaması 
gerekir. 
1.3.3. Kişisel Bilgisayarlarda ve Ağ Ortamında Bilgi Güvenliği 
Bilişim sistemlerinin çalışmasını bozan veya sistem içinden bilgi 
çalmayı amaçlayan Virus, Solucan, Truva Atı ya da Casus yazılım 
gibi kötü niyetlerle hazırlanmış yazılım veya kod parçaları zararlı 
programlar olarak adlandırılır. 
Bu zararlı programlar, 
     • İşletim sisteminin ya da diğer programların çalışmasına 
engel olabilir. 
     • Sistemdeki dosyaları silebilir, değiştirebilir ya da yeni 
dosyalar ekleyebilir. 
     • Bilişim sisteminde bulunan verilerin ele geçirilmesine neden 
olabilir. 
     • Güvenlik açıkları oluşturabilir. 
     • Başka bilişim sistemlerine saldırı amacıyla kullanılabilir. 
     • Bilişim sisteminin, sahibinin izni dışında kullanımına neden 
olabilir. 
     • Sistem kaynaklarının izinsiz kullanımına neden olabilir. 
Virüsler, bulaştıkları bilgisayar sisteminde çalışarak sisteme ya 
da programlara zarar vermek amacıyla oluşturur. Virüsler 
bilgisayara e-posta, bellekler, İnternet üzerinden bulaşabilir. 
Bilgisayarın yavaşlaması, programların çalışmaması, dosyaların 
silinmesi, bozulması ya da yeni dosyaların eklenmesi virüs 
belirtisi olabilir. 
Bilgisayar Solucanları; kendi kendine çoğalan ve çalışabilen, 
bulaşmak için ağ bağlantılarını kullanan kötü niyetli 
programlardır. Sistem için gerekli olan dosyaları bozarak 
bilgisayarı büyük ölçüde yavaşlatabilir ya da programların 
çökmesine yol acabilir. Ayrıca sistem üzerinde arka kapı olarak 
adlandırılan ve saldırganların sisteme istedikleri zaman 
erişmelerini sağlayan güvenlik açıkları oluşturabilir. 
Truva Atları, kötü niyetli programların çalışması için kullanıcının 
izin vermesi ya da kendi isteği ile kurması gerektiği için bunlara 
Truva Atı denmektedir. Truva Atları saldırganların bilişim sistemi 
üzerinde tam yetki ile istediklerini yapmalarına izin verir. 
Sisteme bulaşan bir Truva Atı ilk olarak güvenlik yazılımlarını 
devre dışı bırakarak saldırganların bilişim sisteminin tüm 
kaynaklarına, programlarına ve dosyalarına erişmesine olanak 
sağlar. Güvensiz sitelerden indirilen dosyalar, tanınmayan 

kişilerden gelen e-postalar ya da taşınabilir bellekler aracılığı ile 
yayılabilir. 
Casus Yazılımlar, İnternet’ten indirilerek bilgisayara bulaşan ve 
gerçekte başka bir amaç ile kullanılsa bile arka planda kullanıcıya 
ait bilgileri de elde etmeye çalışan programlardır. Bunlar, sürekli 
reklam amaçlı pencerelerin açılması ya da İnternet tarayıcıya 
yeni araçların eklenmesine neden olabilir. 
Zararlı Programlara Karşı Alınacak Tedbirler 
     • Bilgisayara antivirüs ve İnternet güvenlik programları 
kurularak bu programların sürekli güncel tutulmaları 
sağlanmalıdır. 
     • Tanınmayan/güvenilmeyen e-postalar ve ekleri kesinlikle 
açılmamalıdır. 
     • Ekinde şüpheli bir dosya olan e-postalar açılmamalıdır. 
Örneğin resim.jpg.exe isimli dosya bir resim dosyası gibi görünse 
de uzantısı exe olduğu için uygulama dosyasıdır. 
     • Zararlı içerik barındıran ya da tanınmayan web sitelerinden 
uzak durulmalıdır. 
     • Lisanssız ya da kırılmış programlar kullanılmamalıdır. 
     • Güvenilmeyen İnternet kaynaklarından dosya 
indirilmemelidir. 
PROBLEM ÇÖZME KAVRAMLARI VE YAKLAŞIMLAR 
Problemleri formüle edebilme, farklı ve yaratıcı çözüm yolları 
önerebilme, çözümü kesin ve doğru biçimde ifade edebilme 
becerisidir.  
 
Bilgi işlemsel düşünme: Bilgisayar biliminin kavramlarından 
yararlanarak problem çözme, sistem tasarlama ve insan 
davranışlarını anlama olarak tanımlanabilir. 
Programlama: bilgisayarın donanıma nasıl davranacağını 
anlatan, bilgisayara yön veren komutlar ve işlemler bütünüdür. 
Bilgisayar programlarının yazılması, test edilmesi ve bakımının 
yapılması sürecine verilen isimdir. 
Program: yapılacak bir işlemi ya da hesaplamayı gerçekleştirmek 
için birbirini izleyen komut ya da yönergelerden oluşan yapıdır. 
Programlama, karmaşık bir süreçtir ve programcılar 
programlamada hata (bug) yapabilirler.  
Programlama hatalarını bulma ve düzeltme işlemine hata 
ayıklama (debugging) denilir.  
 
Bilgi işlemsel düşünme: Bilgisayar biliminin kavramlarından 
yararlanarak problem çözme, sistem tasarlama ve insan 
davranışlarını anlama olarak tanımlanabilir. Sorunu daha 
biçimsel bir şekilde yeniden ifade etmek, bir problemi anlamak 
için mükemmel bir tekniktir. Birçok programcı, diğer 
programcıları bir sorunu tartışmak için arar; sadece diğer 
programcıların yanıtı olabileceğini düşünür fakat aynı zamanda 
problemi yüksek sesle ifade etmek genellikle yeni ve yararlı 
düşünceleri tetikler. 
 
PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ 
Her Zaman Bir Planınız Olsun: Belirsiz bir durumu yaşamak 
yerine her zaman bir planınız olmalıdır. Bu, en önemli kuraldır. 
Belki oluşturduğunuz çözüm planı ilk denemelerde sonuç 
vermeyecek ama her seferinde sizi çözüme biraz daha 
yaklaştıracak ipuçları elde etmenizi sağlayacaktır. 
 
Problemi Tekrar İfade Edin: Önceki problemlerde de 
gördüğümüz üzere bazen problemi tekrar ifade etmek, 
göremediğimiz bir ayrıntıyı görmemizi ya da problemi daha 
kolay çözmek adına bir ipucu yakalamamızı sağlayabilir. Hatta 
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bazen probleme ilişkin bir yanlış anlamanın ortaya çıkmasına ya 
da hedefin daha iyi anlaşılmasına neden olur. 
Problemi Küçük Parçalara Ayırın: Verilen problemi adımlara ya 
da bölümlere ayırmak, çözümü kolaylaştırır. Bir problemi iki 
bölüme ayırdığımız düşünüldüğünde, her bir parçanın 
çözümünün tümünü çözmeye göre yarı yarıya kolaylaştığını 
düşünebiliriz. 
 
Önce Bildiklerinizden Yola Çıkın: Programlama yaparken 
öncelikle bildiklerimiz ile başlamalı ve sonra yeni çözümler 
arayışına girmeliyiz. Problemi küçük parçalara bölerek 
çözebildiğiniz parçadan başlayınız. 
 
Problemi Basitleştirin: Çözmekte zorlandığınız bir problemle 
karşılaşırsanız problemin kapsamını daraltmayı deneyebilirsiniz. 
Bunun için koşulları azaltmayı ya da çözebileceğiniz bicime 
dönüştürmeyi, değişkenleri azaltmayı ya da problemin kapsama 
alanını küçültmeyi düşünebilirsiniz. 
 
Benzerlikleri Arayın: Burada ele aldığımız benzerlik kavramı, 
çözülmesi istenen problemle önceden çözülen problem 
arasındaki olası örtüşme ya da yeni çözüme ilham verme olarak 
tanımlanabilir. Benzerlik, farklı biçimlerde karşımıza çıkabilir. 
Bazen problemler aynı, değişkenler ya da veriler farklıdır. Bazen 
problemin belirli bir bölümü başka bir problemle benzerlik 
gösterebilir. 
 
Deneme Yapın: Bazen bir problemi çözmenin en kolay yolu 
denemek ve sonuçlarını gözlemlemektir. Bu, tahmin etmekten 
çok farklıdır. Bir çözümü tahminen öngörmek ile kodu yazarak 
denemek ve sonuçlarını incelemek çok farklı sonuçlar verir. 
Böylece problemi çözebilmek için gereken ipuçlarını elde 
edebilirsiniz. 
 
Asla Vazgeçmeyin: Asla vazgeçmemek, kişisel bir özelliktir. 
Kararlılık, güven ve istek kaybolduğu zaman acık 
düşünemezsiniz, işlemler olması gerektiğinden uzun sürer ve 
gittikçe zorlaşır. Hatta öfke ve kızgınlığa bile dönüşebilir. 
 
PROBLEM ÇÖZME ADIMLARI 
1. Problemi Tanımlama: Problemi çözmeye başlamadan önce 
problemin acık, anlaşılır ve çok doğru bir şekilde tanımlanmış 
olması gerekir. Problemin ne olduğunu bilemezseniz onu 
çözemezsiniz. 
2. Problemi Anlama: Çözüme doğru yol almadan önce problemi 
çok iyi anladığınızdan emin olmanız gerekir. Problemin neler 
içerdiğini ve kapsamını doğru anlamalısınız. 
3. Problemin Çözümü İçin Farklı Yol ve Yöntemler Belirleme: 
Problemin çözümü için olabildiğince farklı yol ve yöntem 
belirlemeli ve bu listenin, tüm olasılıkları içerdiğinden emin 
olmalısınız. 
4. Farklı Çözüm Yolları Listesi İçerisinden En İyi Çözümü Seçme: 
Bu adımda her bir çözümün olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya 
koymalısınız. 
5. Seçilen Çözüm Yolu ile Problemi Çözmek İçin Gerekli 
Yönergeleri Oluşturma: Bu adımda numaralandırılmış ve adım 
adım yönergeler oluşturmanız gerekir. 
6. Çözümü Değerlendirme: Çözümü test etmek ya da 
değerlendirmek, sonucun doğruluğunu kontrol etmek anlamına 
gelir. Sonucun doğru olması ve problemi olan bireyin 
beklentilerini karşılama düzeyi önemlidir. Sonuç yanlış cıkmış ya 

da bireyin beklentilerini karşılamamış ise problem çözme 
surecine baştan başlamak gerekir. 

 
PROBLEM TÜRLERİ 
Problemlerin her zaman sıradan çözümleri olmaz. Kek yapmak 
ya da araba kullanmak gibi problemleri çözmek için bir dizi 
eylem gerekir. Adım adım yönergelere dayalı olan bu çözümlere 
“algoritmik çözümler” denir. En iyi yolu seçtikten sonra sonuca, 
ilgili adımları izleyerek ulaşılır. Bu adımlardan oluşan yapıya 
“algoritma” denir. En lezzetli ekmeği seçmek ya da işleri 
büyütmek için yatırım yapmak gibi problemlerin ise acık ve net 
ifade edilen yanıtları yoktur. Bu çözümler bilgi ve deneyim 
gerektirir, bir dizi deneme ve yanılma surecinden oluşur. 
Doğrudan işlem adımları ile ulaşılamayan sonuçlara “keşfe dayalı 
çözümler” denir. 
Yapay zekâ nedir? 

Makinelerin karmaşık problemlere insanlar gibi çözümler 

üretmesini sağlama ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Bu genellikle 

insan zekâsının karakteristiğini alıp, bilgisayarsa algoritma olarak 

uygulanarak gerçekleştirilir. 

 
VERİ TÜRLERİ:2.sınavda 
 


