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TEKRAR TEKRAR 
Tekrar bir bilgi birimini Tekrar bir bilgi birimini şşeklini eklini 
dedeğğiişştirmeksizin sesli veya sessiz tirmeksizin sesli veya sessiz 
olarak defalarca solarak defalarca sööyleme yleme 
şşeklidir.Bilginin keklidir.Bilginin kıısa ssa süüreli bellekte reli bellekte 
tutulma stutulma süüresini artresini artıırrıır.Er.Eğğer tekrar er tekrar 
edilerek , bellekte tutulma sedilerek , bellekte tutulma süüresi resi 
artartıırrıılmazsa bilgi klmazsa bilgi kıısa ssa süüreli reli 
bellekte 15bellekte 15--20 saniye sonra 20 saniye sonra 
atatııllıır.Yapr.Yapıılan lan ççalalışışmalarda 2 tmalarda 2 tüür r 
tekrar ortaya konur.                                 tekrar ortaya konur.                                 
1.Basit tekrar 1.Basit tekrar 
2.Anlamland2.Anlamlandıırrııccıı tekrartekrar
Basit tekrarBasit tekrarıın fonksiyonu bilginin n fonksiyonu bilginin 
kkıısa ssa süüreli bellekte daha uzun reli bellekte daha uzun 
ssüüre tutulmasre tutulmasıınnıı sasağğlamaktlamaktıır.Bu r.Bu 
ttüür tekrarda bilgi defalarca tekrar r tekrarda bilgi defalarca tekrar 
edilir.Bu yola bilginin zayedilir.Bu yola bilginin zayııflamasflamasıı
ve unutulmasve unutulmasıı öönlenir.nlenir.



OTOMATOTOMATİİKLEKLEŞŞTTİİRME RME 
Bilgiyi iBilgiyi işşleme leme şşekillerinde bir tanesi de ekillerinde bir tanesi de 
otomatik iotomatik işşlemedir.Hem bililemedir.Hem bilişşsel,hem sel,hem 
duyusal ve hem de duyusal ve hem de psikomotorpsikomotor
ööğğrenmelerde otomatiklerenmelerde otomatikleşştirme stirme sööz z 
konusudur.Otomatiklekonusudur.Otomatikleşştirme stirme sııklklııkla kla 
tekrar edilen tekrar edilen ööğğrenmelerde renmelerde 
gergerççekleekleşşir.Tanir.Tanıımmıı konusunda tam bir konusunda tam bir 
fikir birlifikir birliğği olmamasi olmamasıına karna karşışın n 
aaşşaağığıdaki daki öözellikleri kapsadzellikleri kapsadığıığı kabul kabul 
edilir.edilir.
Otomatik iOtomatik işşleme hleme hıızlzlııddıır.r.
Otomatik iOtomatik işşleme dikkat gerektirmez.leme dikkat gerektirmez.
Uygun uyarUygun uyarııccıı ortaya ortaya ççııktktığıığı
zaman,otomatik izaman,otomatik işşleme daima leme daima 
meydana gelir.meydana gelir.
Otomatik iOtomatik işşlemede bilinlemede bilinççli li farkfarkıındalndalııkk
yoktur.yoktur.
ÖÖrnerneğğin ;Otomobil kullanma ,basketbol in ;Otomobil kullanma ,basketbol 
da topu potaya atma da topu potaya atma 



KODLAMAKODLAMA
Kodlama bilgiyi uzun sKodlama bilgiyi uzun süüreli bellereli belleğğe e 
yerleyerleşştirme stirme süürecidir.Kodlamanrecidir.Kodlamanıın n 
amacamacıı,bilgiyi anlaml,bilgiyi anlamlıı kkıılmak ve lmak ve 
uzun suzun süüreli bellekteki ilireli bellekteki ilişşkili bir kili bir 
şşemanemanıın in iççine baine bağğlantlantııllıı olarak olarak 
yerleyerleşştirmektir.Anlamlandtirmektir.Anlamlandıırma yeni rma yeni 
gelen bilgi ile iligelen bilgi ile ilişşkili kili öönceki bilgi nceki bilgi 
arasarasıında banda bağğ kurma ve ilikurma ve ilişşkili kili 
şşemadaki anlam  ve baemadaki anlam  ve bağğlantlantıılara lara 
dayanarak yeni gelen bilgiyi dayanarak yeni gelen bilgiyi 
anlama veya bir anlam yanlama veya bir anlam yüükleme kleme 
ssüüreci olarak greci olarak göörrüülebilir.Yeni bilgi lebilir.Yeni bilgi 
ile mevcut ile mevcut şşema arasema arasıındaki ndaki 
babağğ;bir imge,mant;bir imge,mantııksal bir ksal bir ççııkarkarıım m 
veya yeni bir fikirle veya yeni bir fikirle öönceden nceden 
ööğğrenilenleri birlerenilenleri birleşştirmeye hizmet tirmeye hizmet 
eden baeden başşka herhangi bir ka herhangi bir şşeye eye 
dayanabilir.dayanabilir.



GERGERİİ GETGETİİRME(HATIRLAMA)RME(HATIRLAMA)
Uzun sUzun süüreli bellek kapasitesi reli bellek kapasitesi 
ssıınnıırsrsıızdzdıır.Her tr.Her tüürlrlüü bilgi bilgi ççeeşşitli itli 
kodlama sistemi kullankodlama sistemi kullanıılarak larak 
burada depolanburada depolanıır.Ancak bu r.Ancak bu 
bilgi sabit olarak da kalmaz bilgi sabit olarak da kalmaz 
aktiftir ve ihtiyaaktiftir ve ihtiyaçç duyulduduyulduğğu u 
zaman kzaman kıısa ssa süüreli bellereli belleğğe geri e geri 
getirildi ve kullangetirildi ve kullanııllıır.Bilginin r.Bilginin 
uzun suzun süüreli bellekten kreli bellekten kıısa sa 
ssüüreli bellereli belleğğe getirilmesi geri e getirilmesi geri 
getirme veya hatgetirme veya hatıırlama olarak rlama olarak 
adlandadlandıırrııllıır.Yeni gelen bilgini r.Yeni gelen bilgini 
kkıısa ssa süüreli bellekte anlamlreli bellekte anlamlıı bir bir 
forma dforma döönnüüşşttüürrüülmesi ilmesi iççin bu in bu 
bilgiye ihtiyabilgiye ihtiyaçç
vardvardıır.r.ÖÖrnerneğğin:Atatin:Atatüürk rk üün n 
gengenççliliğğe hitabesie hitabesi



UNUTMAUNUTMA
Unutma ile ilgili yanlUnutma ile ilgili yanlışış bir dbir düüşşüünce nce 
vardvardıır.Yeni gelen bilginin r.Yeni gelen bilginin 
depolanabilmesi idepolanabilmesi iççin mevcut in mevcut 
bilgilerden bir kbilgilerden bir kıısmsmıınnıın kaybolmasn kaybolmasıı
ve yeni bilgilere yer ave yeni bilgilere yer aççıılmaslmasıı
gerekir.Elbette bu dgerekir.Elbette bu düüşşüünce donce doğğru ru 
dedeğğildir.Uzun sildir.Uzun süüreli bellereli belleğğin in 
kapasitesi skapasitesi sıınnıırsrsıız.z.ŞŞemalaremalarıın ve n ve 
kurulan bakurulan bağğlantlantıılarlarıın anlamln anlamlııllığıığı
geri getirmeyi kolaylageri getirmeyi kolaylaşşttıırrıır.Bununla r.Bununla 
birlikte geri getirmeyi zorlabirlikte geri getirmeyi zorlaşşttııran ran 
bazbazıı öözellikler vardzellikler vardıır. Bunlar:r. Bunlar:
1)Bozulma 1)Bozulma 
2)kar2)karışışma                  ma                  
3) Yanl3) Yanlışış yerleyerleşştirme tirme 
4)Bilgiyi de4)Bilgiyi değğiişştirmetirme



BOZULMABOZULMA
Bilgi uzun sBilgi uzun süüreli bellekte reli bellekte 
şşemalar iemalar iççinde depolaninde depolanıır. r. 
ŞŞemalar iemalar iççerisinde ki bilgi erisinde ki bilgi 
birimleri birbiriyle ve birimleri birbiriyle ve şşemayla emayla 
babağğlantlantıılar kurularak lar kurularak 
depolandepolanıır.Geri getirmede de r.Geri getirmede de 
babağğlantlantıılar lar öönemli rol nemli rol 
oynar.oynar.ŞŞema veya ema veya şşema ema 
iiççerisindeki bir birimin erisindeki bir birimin 
hathatıırlanmasrlanmasııyla istenilen bilgi yla istenilen bilgi 
birimine bu babirimine bu bağğlantlantıılar olduklar oldukçça a 
ggüçüçlenir ve bilgiye ulalenir ve bilgiye ulaşşmak mak 
hem kolay hem de oldukhem kolay hem de oldukçça a 
hhıızlzlıı olur.Ancak bilgi olur.Ancak bilgi 
kullankullanıılmadlmadığıığı zaman bu zaman bu 
babağğlantlantıılar olduklar oldukçça zaya zayııflar ve flar ve 
istenilen bilgi birimlerine istenilen bilgi birimlerine 
ulaulaşşmak zorlamak zorlaşışır.r.



KARIKARIŞŞMAMA
ÖÖğğrenilen bir bilgi biriminden renilen bir bilgi biriminden öönce nce 
veya sonra veya sonra ööğğrenilen benzer renilen benzer 
bilgiler bu bilgi birimi ile karbilgiler bu bilgi birimi ile karışıışır ve r ve 
geri getirmede zorluk yageri getirmede zorluk yaşşananıır.Bir r.Bir 
şşema iema iççerisindeki bilgi birimleri bir erisindeki bilgi birimleri bir 
gurup olugurup oluşşturmalarturmalarıına ve birbiriyle na ve birbiriyle 
babağğlantlantııllıı olmasolmasıına karna karşışın her bir n her bir 
birimi dibirimi diğğerlerinden ayerlerinden ayııran ran 
öözellikler azellikler aççııkkçça ortaya konularak a ortaya konularak 
karkarışışma ma öönlenmeye ve  o birimin nlenmeye ve  o birimin 
dodoğğru kullanru kullanıılmaslmasıına na ççalalışıışır.Er.Eğğer er 
benzer birimler arsbenzer birimler arsıındaki ndaki 
farklfarklııllııklar ve benzerlikler aklar ve benzerlikler aççıık bir k bir 
şşekilde ortaya konularak ekilde ortaya konularak ööğğrenme renme 
sasağğlanmazsa bu birimler birbirini lanmazsa bu birimler birbirini 
yerine kullanyerine kullanııllıır ve karr ve karışışma ma 
meydana gelir.meydana gelir.



YANLIYANLIŞŞ YERLEYERLEŞŞTTİİRMERME
Bir diBir diğğer unutma er unutma şşekli ise ekli ise 
bilginin yanlbilginin yanlışış bir bir şşemanemanıın n 
iiççine ine 
yerleyerleşştirilmesidir.Yanltirilmesidir.Yanlışış
algalgıılanan bir bilgi birimi lanan bir bilgi birimi 
zayzayııf ilif ilişşkili bir kili bir şşema ile ema ile 
babağğlantlantıı kurarak bu kurarak bu şşema ema 
iiççerisinde erisinde 
depolandepolanıır.Yanlr.Yanlışış şşema ema 
iiççinde depolandinde depolandığıığı iiççin in 
iiççinde bulunduinde bulunduğğu u şşema ema 
ile baile bağğlantlantıı kurma ve geri kurma ve geri 
getirme zorlagetirme zorlaşışır.r.



BBİİLGLGİİYYİİ DEDEĞİŞĞİŞTTİİRMERME
Bilgi kBilgi kıısa ssa süüreli bellekte ireli bellekte işşlenirken slenirken süürekli rekli 
olarak uzun solarak uzun süüreli bellekten gelen bilgiyle reli bellekten gelen bilgiyle 
karkarşışılalaşşttıırrıılarak depolanmaya glarak depolanmaya göönderilir.Bu nderilir.Bu 
karkarşışılalaşşttıırmada,sadece yeni bilgi mevcut rmada,sadece yeni bilgi mevcut 
bilginin etkisiyle anlamlandbilginin etkisiyle anlamlandıırrıılarak ve larak ve 
dedeğğiişşikliikliğğe ue uğğrayarak depolanmaz.Aynrayarak depolanmaz.Aynıı
zamanda,yeni bilgi mevcut bilgi zamanda,yeni bilgi mevcut bilgi üüzerinde zerinde 
dedeğğiişşiklikler meydana gelmesine yol iklikler meydana gelmesine yol 
aaççabilir.Bu bilgi depolanabilir.Bu bilgi depolanıırken , derken , değğiişştirilmitirilmişş
hali eski bilginin yerine gehali eski bilginin yerine geççer.Bir ser.Bir süüre her iki re her iki 
yapyapııyyıı koruyan bellek yeni yapkoruyan bellek yeni yapıınnıın sn sııklklııkla kla 
kullankullanıılmaslmasıı sonucu eski yapsonucu eski yapıınnıın yerine n yerine 
gegeççmesine ve eski yapmesine ve eski yapıınnıın ban bağğlantlantıılarlarıı
zayzayııflayarak geri getirme zorluflayarak geri getirme zorluğğu u 
yayaşşanmasanmasıına yol ana yol aççar.Bu durumda, ar.Bu durumda, 
dedeğğiişşikliikliğğe ue uğğramramışış yeni yapyeni yapıı eski yapeski yapıınnıı
yerine geyerine geççerek unutulmaserek unutulmasıına neden na neden 
olur.olur.ÖÖrnek: Yabancrnek: Yabancıı dilde bir kelimenin dilde bir kelimenin 
telaffuzunu yanltelaffuzunu yanlışış ööğğrenmirenmişş bir kimse , bir bir kimse , bir 
ssüüre o kelimeyi kullanmasre o kelimeyi kullanmasıı gerektigerektiğğinde her inde her 
iki iki şşeklini de hateklini de hatıırlar.Fakat yeni rlar.Fakat yeni ööğğrendirendiğği i 
dodoğğru telaffuzu daha sru telaffuzu daha sıık kullandk kullandığıığı iiççin eski in eski 
halini unutur.halini unutur.



YYÜÜRRÜÜTTÜÜCCÜÜ SSÜÜREREÇÇLER/BLER/BİİLLİŞİİŞİ
YYÖÖNETMENETME

Zihinsel sZihinsel süürereççte bilgi akte bilgi akışıışı
kendilinden meydana gelmez.Bu kendilinden meydana gelmez.Bu 
akakışıışı bilinbilinççli olarak yli olarak yöönlendiren nlendiren 
ssüürereççler vardler vardıır.Bunlara yr.Bunlara yüürrüüttüüccüü
ssüürereççler denir.Bu sler denir.Bu süürereççler,hangi ler,hangi 
bilgiyi ibilgiyi işşlemek ilemek iççin hangi in hangi 
faaliyetlerin gerektifaaliyetlerin gerektiğğini ve iini ve işşlem lem 
ööğğesinin sistem kaynaklaresinin sistem kaynaklarıınnıı nasnasııl l 
kullandkullandığıığınnıı belirlemek ibelirlemek iççin iin işşlem lem 
akakışıışınnıı kontrol eden bellek kontrol eden bellek 
sisteminin sisteminin ööğğesidir.Bilgiyi iesidir.Bilgiyi işşleme leme 
sisteminde isisteminde işşlem aklem akışıışınnıı yyüürrüüten ten 
ssüürereçç ‘‘bilibilişşi yi yöönetmenetme’’ olarak kabul olarak kabul 
edilmektedir. edilmektedir. ÇüÇünknküü bilibilişşi i 
yyöönetme, netme, ‘‘bilibilişşsel ssel süürereççler ler 
hakkhakkıındaki bilgi ve bu sndaki bilgi ve bu süürereççleri leri 
kontrol etmekontrol etme’’ öözelliklerini zelliklerini 
kapsamaktadkapsamaktadıır. r. 



BiliBilişşi yi yöönetme anetme aşşaağığıdaki daki 
becerileri kapsamaktadbecerileri kapsamaktadıır:r:
11--Bilgi depolarBilgi depolarıı bilibilişşsel sel 
ssüürereççlerin bilincinde olmak.lerin bilincinde olmak.
22--İşİşin gerektirdiin gerektirdiğği i ööğğrenme renme 
durumuna gdurumuna gööre,bilire,bilişşsel sel 
ssüürereççleri etkin kullanma leri etkin kullanma 
yolaryolarıınnıı belirlemek.belirlemek.
33--İşİşi planlamak.i planlamak.
44--Plan Plan ççererççevesinde bilievesinde bilişşsel sel 
ssüürereççleri etkin olarak leri etkin olarak 
kullanmak.kullanmak.
55--Meydana gelen Meydana gelen ööğğrenme renme 
durumunu dedurumunu değğerlendirmekerlendirmek



BiliBilişşi yi yöönetme snetme süürecinde kullanrecinde kullanıılan lan 
davrandavranışışlar altlar altıı basamakta basamakta 
toplanabilir:toplanabilir:
Sorular sormakSorular sormak
PlanlamakPlanlamak
UygulamakUygulamak
İİzlemek ve kontrol etmekzlemek ve kontrol etmek
YenilemekYenilemek
Kendi kendini test etmekKendi kendini test etmek
Bu davranBu davranışışlarlarıın etkin kullann etkin kullanıımmıı
ssüüreci yreci yöönlendirmede nlendirmede 
etkilidir.Kendi etkilidir.Kendi ööğğrenmesini renmesini 
yyöönlendiren bireyler yetinlendiren bireyler yetişştirmek bir tirmek bir 
ççok eok eğğitim sisteminin temel itim sisteminin temel 
hedeflerinden biridir.Ancak bu hedeflerinden biridir.Ancak bu 
hedefe ulahedefe ulaşşmada bamada başşararııllıı olduklarolduklarıı
ssööylenemez.ylenemez.



Bilgiyi iBilgiyi işşleme modelinin eleme modelinin eğğitim itim 
ortamortamıında uygulamalarnda uygulamalarıı

BBüüttüün bu bilgileri gerek n bu bilgileri gerek ööğğretmen retmen 
gerekse gerekse ööğğrenci olarak renci olarak 
dedeğğerlendirdierlendirdiğğimizde imizde ööğğrenme renme 
ssüürecine nasrecine nasııl aktarabiliriz? Bu l aktarabiliriz? Bu 
modelin temel ilkelerinden biri, modelin temel ilkelerinden biri, 
bilgilerin kaydedilmesi yani duysal bilgilerin kaydedilmesi yani duysal 
kaykayııttıın gern gerççekleekleşşmesi imesi iççin,in,ööncelikle ncelikle 
uyaruyarııccıılarlarıın fark edilmesi n fark edilmesi 
gerektigerektiğğidir.Bunu saidir.Bunu sağğlayan slayan süürereçç ise ise 
DDİİKKAT tir.KKAT tir.
Dikkati ve uyanDikkati ve uyanııklklığıığı artartıırmak irmak iççin sin sıınnııf f 
ortamortamıınnıı ççekici,uyarekici,uyarııccıı,g,güüvenli ve svenli ve sııcak cak 
bir hale getirmek gerekir.Farklbir hale getirmek gerekir.Farklıı
problemlerle uproblemlerle uğğraraşşma,ilan ma,ilan 
tahtalartahtalarıındaki gndaki göörrüüntntüüleri deleri değğiişştirme ve tirme ve 
farklfarklıı ders iders işşlem lem şşekilleri ekilleri ööğğrencinin rencinin 
dikkatini dikkatini ççekebilir.Bunun yanekebilir.Bunun yanıında, nda, 
ortamda ortamda ççok fazla uyarok fazla uyarııccıı olmasolmasıı da da 
dikkat kapasitesine fazla ydikkat kapasitesine fazla yüüklenmeye klenmeye 
neden olabilir. neden olabilir. 



Okullarda bazOkullarda bazıı konularda daha skonularda daha sıık tekrar ve k tekrar ve 
alalışışttıırmalar yer verilirse bu konular rmalar yer verilirse bu konular 
ööğğrenciler zihinlerinde otomatiklik renciler zihinlerinde otomatiklik 
kazanabilir.Buna ek olarak akazanabilir.Buna ek olarak aşşaağığıda verilen da verilen 
bazbazıı ööneriler de gerneriler de gerççekleekleşştirilebilir:tirilebilir:
11--ÖÖğğrencilerin okudurencilerin okuduğğunu anlama unu anlama 
becerilerini gelibecerilerini gelişştirmeye ytirmeye yöönelik nelik 
uygulamalara suygulamalara sıınnııflarda daha sflarda daha sıık yer k yer 
verilebilir.verilebilir.
22--Derste anlatDerste anlatıılanlarlanlarıı ööğğrencilerin rencilerin 
anlamlandanlamlandıırmalarrmalarıına yardna yardıımcmcıı olmak iolmak iççin sin sıık k 
ssıık anlatk anlatıılan konuyla glan konuyla güünlnlüük yak yaşşam arasam arasıında nda 
babağğlantlantıılar kurulabilir.lar kurulabilir.
33--ÖÖğğretmen baretmen başşta tahta olmak ta tahta olmak üüzere zere 
ööğğretim araretim araçç geregereççlerini kullanlerini kullanıırken mutlaka rken mutlaka 
dikkati ve algdikkati ve algıılamaylamayıı etkileyen etkenleri getkileyen etkenleri gööz z 
öönnüüne almalne almalııddıır.r.
44--ÖÖğğretmen unutmaya neden olan etkenleri retmen unutmaya neden olan etkenleri 
ggööz z öönnüünde bulundurmalnde bulundurmalıı ve gerekli ve gerekli 
öönlemleri almalnlemleri almalııddıır.r.ÖÖrnerneğğin:Ortak yin:Ortak yöönlerden nlerden 
yada farklyada farklıılalaşşan yan yöönlerden bahsetmelidir.nlerden bahsetmelidir.
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