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Ders Sor.; Doç. Dr. Nasip DEMİRKUŞ ,

1-Önce Soruları Tıklayın Yanıtlamaya Çalışın.  
2-Verdiğiniz Yanıtların Şıklarını Kenara Yazın. 
3-Sonra  Yanıtlarınızı Kontrol Ediniz.
4-Yanlış Yanıtları Muhakeme Ediniz.

• 5-Gösteriyi İzleyin Tekrar Aynı İşlemi Yapınız.
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BBİİLGLGİİYYİİ İŞİŞLEME MODELLEME MODELİİ

•• GGüünnüümmüüzde kendisinden zde kendisinden 
öönceki modellerin eksikliklerini nceki modellerin eksikliklerini 
tamamlayarak tamamlayarak ööğğrenmeyi en renmeyi en 
kapsamlkapsamlıı şşekilde aekilde aççııklayan klayan 
ööğğrenme yaklarenme yaklaşışımmıı ““bilgiyi bilgiyi 
iişşleme modelileme modeli””dir.dir.

•• Bu model insan zihninin iBu model insan zihninin işşleme leme 
şşeklini, bilgisayareklini, bilgisayarıın in işşleme leme 
şşekline benzeterek aekline benzeterek aççııklar. klar. 
Buna gBuna gööre, hem insanlar hem re, hem insanlar hem 
bilgisayarlar bilgiyi albilgisayarlar bilgiyi alıırlar rlar 
depolarlar, geri getirirler ve bu depolarlar, geri getirirler ve bu 
bilgilere dayanarak karar bilgilere dayanarak karar 
verirler.verirler.
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•• Bilgiyi iBilgiyi işşleme modeli leme modeli şşu u 
sorulara cevap arar;sorulara cevap arar;

•• İİnsan zihni bilgiyi nasnsan zihni bilgiyi nasııl l 
kazankazanıır?r?

•• Ne kadar bilginin Ne kadar bilginin ööğğrenildirenildiğğini ini 
ne belirler?ne belirler?

•• NiNiççin bir kin bir kııssıım bilgiler uzun m bilgiler uzun 
ssüüre hatre hatıırlanrlanıır, dir, diğğerleri erleri 
unutulur?unutulur?

•• Daha fazla bilginin kazanDaha fazla bilginin kazanıılmaslmasıı
ve hatve hatıırlanmasrlanmasıı iiççin ne in ne 
yapyapıılmallmalııddıır?r?

•• Bu sorulara verilecek cevaplar Bu sorulara verilecek cevaplar 
insaninsanıın bilgiyi nasn bilgiyi nasııl kazandl kazandığıığınnıı, , 
depoladdepoladığıığınnıı, uygulad, uyguladığıığınnıı ve ve 
transfer ettitransfer ettiğğini ortaya koyar.ini ortaya koyar.



44

Bilgiyi iBilgiyi işşleme modeline gleme modeline gööre insan zihninde re insan zihninde 
ööğğrenmenin olurenmenin oluşşumu, bilgi iumu, bilgi işşleme fonksiyonunu yerine leme fonksiyonunu yerine 
getirirken kullandgetirirken kullandııklarklarıı ssüürereççler bakler bakıımmıından ndan üçüç ana ana ööğğe e 
olarak solarak sıınnııflandflandıırrıılabilir:labilir:

** Bilgi DepolarBilgi Depolarıı

** BiliBilişşsel Ssel Süürereççlerler

** YYüürrüüttüüccüü SSüürereççlerler
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BBİİLGLGİİ DEPOLARIDEPOLARI
Bilgi depolarBilgi depolarıı, bilginin , bilginin 

tutuldututulduğğu ve bilgiyiu ve bilgiyi
iişşlemenin gerlemenin gerççekleekleşştitiğği i 
depolarddepolardıır.r.

ÜçÜç ana bellek deposu ana bellek deposu 
vardvardıır:r:

1.Duyusal Bellek1.Duyusal Bellek
2.K2.Kıısa Ssa Süüreli Bellekreli Bellek
3.Uzun S3.Uzun Süüreli Bellekreli Bellek
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•• BilgiBilgi→→ Duyusal BellekDuyusal Bellek→→ KKıısa Ssa Süüreli Bellekreli Bellek
KKıısa Ssa Süüreli Bellekreli Bellek→←→← Uzun SUzun Süüreli Bellekreli Bellek

•• Bilgi duyusal bellekten kBilgi duyusal bellekten kıısa ssa süüreli bellereli belleğğe e 
aktaraktarııldldııktan sonra artktan sonra artıık duyusal bellek duyusal belleğğe e 
geri dgeri döönemez. Oysa knemez. Oysa kıısa ssa süüreli bellek ile reli bellek ile 
uzun suzun süüreli bellek arasreli bellek arasıında bilgi aknda bilgi akışıışı
vardvardıır.r.



77

A) DUYUSAL BELLEKA) DUYUSAL BELLEK
Duyu organlarDuyu organlarıı ssüürekli rekli 

olarak olarak ççevreden gelen evreden gelen 
uyaruyarııccıı bombardbombardıımanmanıına na 
maruz kalmaruz kalıırlar. Bireyler rlar. Bireyler 
ssüürekli olarak rekli olarak ççevrelerinde evrelerinde 
ggöörsel, irsel, işşitsel, koku, tat ve itsel, koku, tat ve 
dokunma olarak dokunma olarak 
karkarşışılalaşşttııklarklarıı uyaruyarııccıılardan lardan 
etkilenirler ve onlaretkilenirler ve onlarıı alalıırlar. rlar. 
Duyu organlarDuyu organlarıı yoluyla yoluyla 
alalıınan bu uyarnan bu uyarııccıılar bililar bilişşsel sel 
iişşleme sisteminin ilk leme sisteminin ilk ööğğesi esi 
olan duyusal belleolan duyusal belleğğe ulae ulaşışır.r.

Duyusal bellek, Duyusal bellek, 
ççevreden alevreden alıınan bilginin nan bilginin 
iişşleme sistemine girmeden leme sistemine girmeden 
öönce knce kıısa bir ssa bir süüre tutuldure tutulduğğu  u  
bilgi deposudur.bilgi deposudur.
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•• Duyusal BelleDuyusal Belleğğin in 
Kapasitesi Kapasitesi →→ SSıınnıırsrsıızdzdıır.r.

•• Duyusal BelleDuyusal Belleğğin in 
Depolama Depolama ŞŞekli ekli →→ Duyu Duyu 
OrganlarOrganlarıınnıın Aldn Aldığıığı
ŞŞekilde Depolanekilde Depolanıır.r.

•• Depolama SDepolama Süüresi resi →→
AlAlıındndığıığı Duyu OrganDuyu Organıına na 
GGööre Farklre Farklııllıık k 
GGöösterir.(Gsterir.(Göörsel bilgi rsel bilgi 
yaryarıım saniye ile bir saniye m saniye ile bir saniye 
arasarasıında tutulabilirken, nda tutulabilirken, 
iişşitsel bilgi iki saniye ile itsel bilgi iki saniye ile 
ddöört saniye arasrt saniye arasıında nda 
tutulabilmektedir.tutulabilmektedir.
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•• Duyusal bellek, bilginin Duyusal bellek, bilginin 
etkin bir etkin bir şşekilde ekilde 
iişşlenebilmesi ilenebilmesi iççin oldukin oldukçça a 
öönemlidir.nemlidir.ÖÖrnerneğğin; okuma in; okuma 
esnasesnasıında nda ööğğrenmenin renmenin 
anlamlanlamlıı olabilmesi iolabilmesi iççin in 
ccüümlenin bmlenin büüttüün n 
algalgıılanmaslanmasıı gerekir. Egerekir. Eğğer er 
duyusal bellekte kduyusal bellekte kıısa ssa süüreli reli 
bir depolama bir depolama 
gergerççekleekleşşmemimemişş olursa olursa 
ccüümlenin sonuna mlenin sonuna 
geldigeldiğğinde bainde başışındaki ndaki 
ccüümleler unutulmumleler unutulmuşş olur. olur. 
Tam bir algTam bir algıılama lama 
sasağğlanamaz.lanamaz.
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B)KISA SB)KISA SÜÜRELRELİİ BELLEK (BELLEK (ÇÇalalışışan an 
Bellek)Bellek)

•• KKıısa ssa süüreli bellek duyusal kayreli bellek duyusal kayııttan ttan 
aktaraktarıılan slan sıınnıırlrlıı miktardaki bilgiyi kmiktardaki bilgiyi kıısa sa 
ssüüreli depolama greli depolama göörevini revini 
üüstlenmektedir.stlenmektedir.

•• KKıısa ssa süüreli bellekte bilinreli bellekte bilinççli olarak li olarak 
bilginin farkbilginin farkıına varna varııllıır ve bilgi anlamlr ve bilgi anlamlıı
bir bir şşekle dekle döönnüüşşttüürrüüllüür.r.

•• KKıısa ssa süüreli bellereli belleğğin kapasitesi in kapasitesi →→
SSıınnıırlrlıı miktardamiktarda

•• KKıısa ssa süüreli bellereli belleğğin kapasitesinin in kapasitesinin 
ssıınnıırlarrlarıınnıı arttarttıırmak irmak iççin iki temel yol in iki temel yol 
kullankullanııllıır :r :

11.  Grupland.  Gruplandıırarak birimleri genirarak birimleri genişşletmeletme
2.2. İşİşleme sleme süüresini kresini kıısaltmasaltma
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•• KKıısa Ssa Süüreli Bellereli Belleğğin depolama in depolama 
şşekliekli→→ GGöörsel ve rsel ve İşİşitsel olarak itsel olarak 
depolandepolanıır ve ir ve işşitsel depolama itsel depolama 
daha baskdaha baskıındndıır.r.

•• Depolama SDepolama Süüresi resi →→ 15 15 -- 20 20 
saniyedir. Zihinsel tekrar yoluyla saniyedir. Zihinsel tekrar yoluyla 
bu sbu süüre arttre arttıırrıılabilir. labilir. 

•• KKıısa ssa süüreli bellek bilgiyi reli bellek bilgiyi 
tekrarlayarak veya tekrarlayarak veya 
anlamlandanlamlandıırarak uzun srarak uzun süüreli reli 
bellebelleğğe ge göönderir. nderir. 

•• KKıısa ssa süüreli bellekte ireli bellekte işşlenmilenmişş olan olan 
bilgi uzun sbilgi uzun süüreli bellereli belleğğe e 
ggöönderilerek depolannderilerek depolanıır. r. 
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C)UZUN SC)UZUN SÜÜRELRELİİ BELLEKBELLEK
•• KKıısa ssa süüreli bellekte reli bellekte 

iişşlenmilenmişş olan bilgi uzun olan bilgi uzun 
ssüüreli bellereli belleğğe e 
ggöönderilerek depolannderilerek depolanıır. r. 

•• Bir bilginin Bir bilginin ööğğrenilmirenilmişş
kabul edilmesi ikabul edilmesi iççin in 
mutlaka uzun smutlaka uzun süüreli reli 
bellekte depolanmbellekte depolanmışış
olmasolmasıı gerekir.gerekir.
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•• Uzun SUzun Süüreli Bellereli Belleğğin in 
Kapasitesi Kapasitesi →→ SSıınnıırsrsıız z 
olarak kabul edilmektedir.olarak kabul edilmektedir.

•• Uzun SUzun Süüreli Bellereli Belleğğin in 
Depolama Depolama ŞŞekli ekli →→ Bilgi iki Bilgi iki 
ana yapana yapıı iiççinde depolaninde depolanıır.r.

•• AAççııklayklayııccıı BilgiBilgi
•• İşİşlemsel Bilgilemsel Bilgi
•• AAççııklayklayııccıı Bilgi Bilgi →→

Kavramlar, olgular, Kavramlar, olgular, 
tantanıımlar ve kurallarla ilgili mlar ve kurallarla ilgili 
olan bilgidir.olan bilgidir.

•• İşİşlemsel Bilgi lemsel Bilgi →→ Bir iBir işşin in 
nasnasııl yapl yapıılacalacağığınnıı
ggöösteren bilgidir.steren bilgidir.
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Bildirimsel Bilgi Bildirimsel Bilgi üçüç ana form iana form iççerisinde erisinde 
depolandepolanıırr

a) Sa) Söözel Kodlarzel Kodlar

b) b) İİmgelemmgelem

c) Anlam ve c) Anlam ve ÖÖnermelernermeler
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