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• Daha basit bir problemi çözmeye çalışabilirsiniz. Bu süreç size çözümde yardımcı 

olabilir. 

• Sondan başa doğru gidebilirsiniz; sorunun sonundan başlayarak geriye dönük 

çalışmak problem çözümünde yardımcı olabilir. 

• Bulduğunuz bir çözüm için deneme yapmanız size yardımcı olabilir. 

• Son olarak çözümü test etmeniz ve çözümün işe yarayıp yaramadığını görmeniz 

gerekebilir. Çözüme ulaşılmadığı durumda farklı stratejiler ile çözüm aramak 

gerekebilir. 

• Başka çözüm stratejileri de ifade edilebilir; deneme yanılma, canlandırma 

yapma, model oluşturma, problemi küçük parçalar hâlinde ele alma, tahmin etme, 

problemi sadeleştirme, neden sonuç ilişkisi kurma, hesaplama yapma, algoritma 

oluşturma vb.  

Peki, sizler hangi stratejileri kullanıyorsunuz? 

Ancak, unutmayın ki birden fazla stratejiyi aynı anda kullanmak gerekebilir; çünkü 

problemlerin birden fazla çözüm yolu bulunur. 

İyi ifade edilmiş problemler için çözüm stratejilerini uygulamak daha kolay iken, 

problem durumlarının karmaşık olduğu, iyi tanımlanmadığı, belirsizlikler 

barındırdığında ise çözüm stratejilerimiz değişebilir. 

Örneğin; en iyi roman nasıl yazılır? Sorusu soralım ve bir çözüm üretmeye çalışalım. 

Örneğin bu tür problem durumlarında; problem için çözüm üretmek daha da 

karmaşık bir süreçtir. Problem durumu iyi ifade edilmediğinde, çözüm üretebilmek 

için farklı stratejileri uygulamak gerekir: 

• Problemi daha farklı ifadeye çalışmak gerekebilir. 

• Problem için bir amaç belirlenebilir. 

• Probleme bir sınır koymak gerekebilir. Çünkü çözüm farklı durumlarda değişiklik 

gösterebilir. 

• Tek başınıza çözemeyebilirsiniz, iş birliği içerisinde çalışacağınız arkadaşlara 

ihtiyaç duyabilirsiniz. 

• Keşifsel yaklaşım ile çözüm üretmeniz gerekebilir. 



 

Problem için çözüm üretebilmek için problemi daha anlaşılır yapmak gerekir. 

Çünkü problemi anladığımızda ve çözüm stratejilerini planlı bir şekilde 

uyguladığımızda problemleri daha kolay çözebiliriz. 

• Peki, planlı bir şekilde problem çözme adımlarını uyguladığımızı düşünelim. 

Sizce tüm problemler çözülebilir mi? 

• Dünya üzerinde çözümü olmayan problemler olabilir mi? 

Her ne kadar çeşitli problem çözme yöntemlerini kullanıyor olsak da bazı sorunların 

cevabını ne yazık ki henüz veremiyoruz. Bazı sorunlarımıza çözüm üretemiyoruz. 

Aşağıdaki soruların çözümü olup olmadığını keşfedelim. 

• Neden uyumaya ihtiyaç duyuyoruz? 

• Yabancı bir dili nasıl öğreniyoruz? Kelimelere nasıl anlam yüklüyoruz? 

 


