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BBİİLGLGİİYYİİ İŞİŞLEME MODELLEME MODELİİ
GGüünnüümmüüzde kendisinden zde kendisinden öönceki nceki 
modellerin eksikliklerini tamamlayarak modellerin eksikliklerini tamamlayarak 
ööğğrenmeyi en kapsamlrenmeyi en kapsamlıı şşekilde ekilde 
aaççııklayan klayan ööğğrenme yaklarenme yaklaşışımmıı bilgiyi bilgiyi 
iişşleme modelileme modelidir.dir.

Bu model insan zihninin iBu model insan zihninin işşleme leme 
şşeklini,bilgisayareklini,bilgisayarıın in işşleme leme şşekline ekline 
benzeterek abenzeterek aççııklar Buna gklar Buna gööre,hem re,hem 
insanlar hem de bilgisayarlar bilgiyi insanlar hem de bilgisayarlar bilgiyi 
alalıırlar,depolarlar,geri getirilir ve  bu rlar,depolarlar,geri getirilir ve  bu 
bilgilere dayanarak karar verirler.bilgilere dayanarak karar verirler.
Bilgiyi iBilgiyi işşleme modeli leme modeli şşu sorularu sorularıı
cevaplar;cevaplar;İİnsan zihni bilgiyi nasnsan zihni bilgiyi nasııl l 
kazankazanıır? Ne ir? Ne iççin bir kin bir kııssıım bilgiler uzun m bilgiler uzun 
ssüüre hatre hatıırlanrlanıırken dirken diğğerleri unutulur? erleri unutulur? 
Daha fazla bilginin kazanDaha fazla bilginin kazanıılmaslmasıı ve ve 
hathatıırlanmasrlanmasıı iiççin ne yapin ne yapıılmallmalııddıır? r? 
Bilgi iBilgi işşleme fonksiyonunu yerine leme fonksiyonunu yerine 
getirirken kullandgetirirken kullandııklarklarıı ssüürereçç
bakbakıımmıından 3 ndan 3 ööğğe olarak e olarak 
ssıınnııflandflandıırrıılabilir. labilir. a.Bilgi depolara.Bilgi depolarıı
b.Bilib.Bilişşsel ssel süürereççler c. Yler c. Yüürrüüttüüccüü ssüürereççlerler



Bilgi depolarBilgi depolarıı ::
Bilgi depolarBilgi depolarıı,bilginin tutuldu,bilginin tutulduğğu ve u ve 

bilgiyi ibilgiyi işşlemenin gerlemenin gerççekleekleşştitiğği i 
depolarddepolardıır.Dr.Dışış ççevreden gelen evreden gelen 
uyaruyarııccıılar,bu depolarda bilgi lar,bu depolarda bilgi 
formuna dformuna döönnüüşşttüürrüüllüür,anlamlr,anlamlıı
yapyapıılar halinde ilar halinde işşlenir ve daha lenir ve daha 
sonra kullansonra kullanıılmak lmak üüzere zere 
öörgrgüütltlüü bir yapbir yapııda depolanda depolanıır. 3 r. 3 
ana bellek deposu vardana bellek deposu vardıır: r: 1) 1) 
Duyusal bellek 2) KDuyusal bellek 2) Kıısa ssa süüreli reli 
bellek 3) Uzun sbellek 3) Uzun süüreli bellek reli bellek 

Bilgi duyusal bellekten kBilgi duyusal bellekten kıısa ssa süüreli reli 
bellebelleğğe aktare aktarııldldııktan sonra ktan sonra 
artartıık duyusal bellek duyusal belleğğe geri e geri 
ddöönmez. Oysa knmez. Oysa kıısa ssa süüreli reli 
bellekle uzun sbellekle uzun süüreli bellek reli bellek 
arasarasıında snda süürekli bir bilgi akrekli bir bilgi akışıışı
vardvardıır.r.

Bellek:Bellek:Bilgiyi kodlama,depolama Bilgiyi kodlama,depolama 
ve geri getirme sve geri getirme süürecidir. recidir. 

AlgAlgıı:: Duyusal bilginin Duyusal bilginin 
yorumlanmasyorumlanmasıı yada  yada  
anlamlandanlamlandıırrıılmaslmasıı iişşlemidir.lemidir.



1]DUYUSAL BELLEK:1]DUYUSAL BELLEK: Duyu Duyu 
organlarorganlarıı ssüürekli olarak rekli olarak ççevreden evreden 
gelen bir uyargelen bir uyarııccıı bombardbombardıımanmanıına na 
maruz kalmaruz kalıırlar.Bireyler srlar.Bireyler süürekli olarak rekli olarak 
ççevrelerinden gevrelerinden göörsel,irsel,işşitsel,koku,tat itsel,koku,tat 
ve dokunma olarak karve dokunma olarak karşışılalaşşttııklarklarıı
uyaruyarııccıılardan etkilenirler ve onlarlardan etkilenirler ve onlarıı
alalıırlar.rlar.
Duyu organlarDuyu organlarıı yoluyla alyoluyla alıınan  nan  
uyaruyarııccıılar bililar bilişşsel isel işşleme sisteminin ilk leme sisteminin ilk 
ööğğesi olarak duyusal belleesi olarak duyusal belleğğe ulae ulaşışır.r.
Duyusal bellek,Duyusal bellek,ççevreden alevreden alıınan nan 
bilginin ibilginin işşleme sistemine girmeden leme sistemine girmeden 
öönce knce kıısa bir ssa bir süüre tutuldure tutulduğğu bilgi u bilgi 
deposudur.deposudur.
Herhangi bir nesneye baktHerhangi bir nesneye baktııktan bir ktan bir 
ssüüre sonra,kafamre sonra,kafamıızzıı
ddööndndüürdrdüüğğüümmüüzde o nesneleri zde o nesneleri ççok ok 
kkıısa bir ssa bir süüre gre göörmeye devam ederiz rmeye devam ederiz 
veya parmaveya parmağığımmıızzıı bir sbir süüre re 
ggöözzüümmüüzzüün n öönnüünde tuttuktan nde tuttuktan 
sonra,hsonra,hıızlzlıı ççektiektiğğimizde gimizde göölgesini bir lgesini bir 
ssüüre hissederiz.Bunlar,bilgi re hissederiz.Bunlar,bilgi 
iişşlenmeden lenmeden öönce duyusal kaynce duyusal kayııtta bir tta bir 
ssüüre tutulmasre tutulmasıınnıın sonucu olarak n sonucu olarak 
meydana gelmektedir.meydana gelmektedir.



Duyusal belleDuyusal belleğğin in ççevresel uyarevresel uyarııccıılarlarıı
alma kapasitesi salma kapasitesi sıınnıırsrsıızdzdıır. Duyu r. Duyu 
organlarorganlarıınnıın ulan ulaşşabildiabildiğği bi büüttüün n 
uyaruyarıılarlarıı alabilir ve kalabilir ve kıısa ssa süüreli reli 
depolayabilir.depolayabilir.
Duyusal bellekte bilgi dDuyusal bellekte bilgi dışış uyaruyarııccıılarlarıın n 
tam bir kopyastam bir kopyasııddıır.Duyu organlarr.Duyu organlarıınnıın n 
aldaldığıığı şşekilde depolar: Gekilde depolar: Göörsel bilgi rsel bilgi 
ggöörsel rsel şşekilde,iekilde,işşitsel bilgi iitsel bilgi işşitsel itsel 
şşekilde v.b bir sekilde v.b bir süüre ire iççinde depolaninde depolanıır. r. 
AnlamlAnlamlıı hale getirilmek istenen bilgi hale getirilmek istenen bilgi 
iişşleme sistemi olan kleme sistemi olan kıısa ssa süüreli reli 
bellebelleğğe aktare aktarııllıır.bu aktarma ir.bu aktarma işşlevini levini 
sasağğlayan mekanizmalayan mekanizma dikkatdikkat tir. tir. 
Duyusal belleDuyusal belleğğe ale alıınan bilgi knan bilgi kıısa bir sa bir 
ssüürede irede işşleme sistemine aktarleme sistemine aktarıılmaz lmaz 
ise kaybolur ve tekrar geri ise kaybolur ve tekrar geri 
getirilemez. Bilginin depolama sgetirilemez. Bilginin depolama süüresi resi 
alalıındndığıığı duyu organduyu organıına gna gööre farklre farklııllıık k 
ggöösterir. Gsterir. Göörsel bilgi yarrsel bilgi yarıım saniye ile m saniye ile 
bir saniye, ibir saniye, işşitsel bilgi iki saniyeyle itsel bilgi iki saniyeyle 
ddöört saniye arasrt saniye arasıında nda 
tutulabilmektedir.tutulabilmektedir.
Duyusal bellek, bilginin etkin bir Duyusal bellek, bilginin etkin bir 
bibiççimde iimde işşlenmesi ilenmesi iççin oldukin oldukçça a 
öönemlidir.Enemlidir.Eğğer duyusal bellekte ker duyusal bellekte kıısa sa 
ssüüreli bir depolama gerreli bir depolama gerççekleekleşşmemimemişş
olursa colursa cüümlenin sonuna gelindimlenin sonuna gelindiğğinde inde 
babaşışındaki kelimeler unutulmundaki kelimeler unutulmuşş olur.olur.



2]KISA S2]KISA SÜÜRELRELİİ BELLEK (KSB) :BELLEK (KSB) :
Duyusal kayDuyusal kayııttan aktarttan aktarıılan slan sıınnıırlrlıı miktardaki bilgi kmiktardaki bilgi kıısa sa 

ssüüreli depolama greli depolama göörevini revini üüstlenmektedir. Bu olay stlenmektedir. Bu olay 
dikkat ve algdikkat ve algıı sonucu gersonucu gerççekleekleşşmektedir. mektedir. 

Duyusal belleDuyusal belleğğin tersine,kin tersine,kıısa ssa süüreli bellek sreli bellek sıınnıırlrlıı
miktarda bilgiyi alma kapasitesine sahiptir. Kmiktarda bilgiyi alma kapasitesine sahiptir. Kıısa sa 
ssüüreli bellek kapasitesinin reli bellek kapasitesinin 7 birim 7 birim olarak kabul olarak kabul 
edilmiedilmişştir. Bu bellek kapasitesinin stir. Bu bellek kapasitesinin sıınnıırlarrlarıı 7+2 7+2 
veya 7veya 7--2 olarak de2 olarak değğiişşebilmektedir. Bir seferde ebilmektedir. Bir seferde 
fazla miktardaki bilginin kfazla miktardaki bilginin kıısa ssa süüreli bellereli belleğğe e 
ggöönderilmesi durumunda ancak 7 birimlik bilgi nderilmesi durumunda ancak 7 birimlik bilgi 
iişşleme sistemine alleme sistemine alıınacak ve dinacak ve diğğer bilgiler er bilgiler 
kaybolacaktkaybolacaktıır.r.

KKıısa ssa süüreli bellereli belleğğin kapasitesinin sin kapasitesinin sıınnıırlarrlarıınnıı artartıırmak rmak 
iiççin iki temel yol kullanin iki temel yol kullanıılabilir: labilir: 

a.a. GruplandGruplandıırarak  birimleri genirarak  birimleri genişşletme : letme : Bilginin Bilginin 
daha genidaha genişş birimler ibirimler iççinde inde öörgrgüütlenmesi bellek tlenmesi bellek 
yyüükküünnüü azalttazalttığıığı iiççin kin kıısa ssa süüreli bellek daha fazla reli bellek daha fazla 
bilgiyi kullanabilmektedir. bilgiyi kullanabilmektedir. ÖÖrnerneğğinin 7 birim olan bir 7 birim olan bir 
numaraynumarayıı (4(4--55--33--11--77--99--2) k2) kıısa ssa süüreli bellereli belleğğe e 
almakla, yine 7 birim (327almakla, yine 7 birim (327--731731--912912--115115--892892--314314--
721) gruplanm721) gruplanmışış numaraynumarayıı almak aynalmak aynıı
olmaktadolmaktadıır.r.

b.b. İşİşleme sleme süürecini krecini kıısaltma: saltma: Duyusal bellekten Duyusal bellekten 
gelen bir bilginin igelen bir bilginin işşleme sistemine girebilmesi ileme sistemine girebilmesi iççin in 
sistemin bosistemin boşş olmasolmasıı gerekir. Yani, daha gerekir. Yani, daha öönce nce 
alalıınan bilginin inan bilginin işşlenerek depolanmak lenerek depolanmak üüzere uzun zere uzun 
ssüüreli bellereli belleğğe ge göönderilminderilmişş olmasolmasıı gerekir. Zihnin gerekir. Zihnin 
bir ibir işşlemle melemle meşşgul olmasgul olmasıı durumunda sunulan bir durumunda sunulan bir 
babaşşka ika işşlemi bilinlemi bilinççli olarak almasli olarak almasıı mmüümkmküün n 
dedeğğildir.ildir.



KKıısa ssa süüreli bellekte bilgiler reli bellekte bilgiler ççooğğunlukla gunlukla göörsel ve irsel ve işşitsel olarak depolanitsel olarak depolanıır. r. 
Kodlama Kodlama şşekli bireyin ekli bireyin öözelliklerine ve durumuna gzelliklerine ve durumuna gööre farklre farklııllıık gk göösterir. sterir. 
ÖÖrnerneğğinin: i: işşitme itme öözzüürlrlüü ççocuklar bilgiyi gocuklar bilgiyi göörsel birsel biççimde depolarlar. imde depolarlar. 
AyrAyrııca, kca, küçüüçük  k  ççocuklar iocuklar işşitsel kodlamayitsel kodlamayıı yetiyetişşkinlerden daha az kinlerden daha az 
kullankullanıır. r. 
Bilginin kBilginin kıısa ssa süüreli bellekte tutulma sreli bellekte tutulma süüresi yaklaresi yaklaşışık olarak 15k olarak 15--20 20 
saniyedir. Bu ssaniyedir. Bu süüre ire iççinde bilgi iinde bilgi işşlenerek uzun slenerek uzun süüreli bellereli belleğğe e 
ggöönderilmezse unutulur ve unutulan bilgi geri getirilemez. Bu snderilmezse unutulur ve unutulan bilgi geri getirilemez. Bu süüreyi reyi 
artartıırmanrmanıın yolu n yolu zihinsel tekrarlardzihinsel tekrarlardıır. r. 
KSB bilgiyi iKSB bilgiyi işşleme merkezi olarak kabul edilir. KSB de ileme merkezi olarak kabul edilir. KSB de işşlenen bilgi lenen bilgi 
USB ye gUSB ye göönderilir. KSB de, bilgi inderilir. KSB de, bilgi işşleme ve depoya gleme ve depoya göönderme snderme süürecinde recinde 
iki temel form kullaniki temel form kullanııllıır: r: BirincisiBirincisi bilgiyi duyusal bellekten aldbilgiyi duyusal bellekten aldığıığı şşekliyle ekliyle 
aynen iaynen işşleme ve depolama (ezberleme) ve leme ve depolama (ezberleme) ve ikincisiikincisi de USB deki ilide USB deki ilişşkili kili 
bilgi ile bbilgi ile büüttüünlenleşştirilerek ilitirilerek ilişşkili kili şşemalaremalarıı iiççerisine depolama erisine depolama 
(anlamland(anlamlandıırma) rma) 
Ezberleme yoluyla Ezberleme yoluyla ööğğrenmede kullanrenmede kullanıılan temel bililan temel bilişşsel ssel süürereçç tekrardtekrardıır.r.
Ezberlenen bilgi, depolanEzberlenen bilgi, depolanıırken barken başşka bir ka bir şşema ile baema ile bağğlantlantıı kurulmadkurulmadığıığı
iiççin hatin hatıırlama zorlurlama zorluğğu yau yaşşananıır. Bir dir. Bir diğğer er ööğğrenme renme şşekli ekli 
anlamlandanlamlandıırmadrmadıır.r.
AnlamlandAnlamlandıırmarma USB deki bilginin, yeni gelen bilgi ile KSB de USB deki bilginin, yeni gelen bilgi ile KSB de 
iliilişşkilendirme yoluyla yeni bilgiye anlam verilerek gerkilendirme yoluyla yeni bilgiye anlam verilerek gerççekleekleşştirilir. tirilir. 
AnlamlAnlamlıı bilgi, ilibilgi, ilişşkili kili şşemalaremalarıın n ççaağğrrışıışımmıı yoluyla geri getirilebileceyoluyla geri getirilebileceğği ii iççin, in, 
hathatıırlanmasrlanmasıı daha kolay olur. daha kolay olur. 



3]UZUN S3]UZUN SÜÜRELRELİİ BELLEK(USB):BELLEK(USB): USB, sUSB, süürekli bellek rekli bellek 
deposu olarak kabul edilir. KSB de ideposu olarak kabul edilir. KSB de işşlenmilenmişş olan bilgi olan bilgi 
USB ye gUSB ye göönderilerek depolannderilerek depolanıır. Bir bilginin r. Bir bilginin ööğğrenilmirenilmişş
kabul edilmesi ikabul edilmesi iççin mutlaka USB de depolanmin mutlaka USB de depolanmışış
olmasolmasıı gerekir. gerekir. ÇüÇünknküü USB ye girmeyen bilgiler tepki USB ye girmeyen bilgiler tepki 
üüretilmiretilmişş olsa dahi kolsa dahi kıısa ssa süürede kaybolur. rede kaybolur. ÖÖrnerneğğinin
telefon rehberinde bir numaraya baktelefon rehberinde bir numaraya bakııldldııktan sonra ktan sonra 
telefon tutelefon tuşşlarlarıına basna basıılarak arama salarak arama sağğlanlanıır. Yani bilgi r. Yani bilgi 
USB ye gUSB ye göönderilmeden donderilmeden doğğrudan tepki rudan tepki üüreticisine reticisine 
ggöönderilerek tepkide bulunulmunderilerek tepkide bulunulmuşş olur. Ancak bu olur. Ancak bu 
ööğğrenmenin gerrenmenin gerççekleekleşştitiğğini gini gööstermez. stermez. ÇüÇünknküü daha daha 
sonraki bir zaman diliminde aynsonraki bir zaman diliminde aynıı numara aranmak numara aranmak 
istendiistendiğğinde numara hatinde numara hatıırlanmaz, bilgi kaybolmurlanmaz, bilgi kaybolmuşştur.tur.

USB bir USB bir kküüttüüphaneyephaneye benzetilebilir. Bir bilgi birimi benzetilebilir. Bir bilgi birimi 
depolandepolanıırken, irken, iççinde bulunduinde bulunduğğu ana u ana şşema ve iliema ve ilişşkili kili 
didiğğer bilgi birimlerle ne kadar iyi baer bilgi birimlerle ne kadar iyi bağğlantlantıılar kurularak lar kurularak 
depolandepolanıırsa, hatrsa, hatıırlama o kadar kolay ve etkili olur.rlama o kadar kolay ve etkili olur.

USB kapasitesi sUSB kapasitesi sıınnıırsrsıız olarak kabul edilmektedir. z olarak kabul edilmektedir. ÇÇok ok 
miktarda farklmiktarda farklıı bilgiyi kapsayabilir. Bir bilgi biriminin bilgiyi kapsayabilir. Bir bilgi biriminin 
depolanabilmesi idepolanabilmesi iççin bazin bazıı bilgilerin kaybolmasbilgilerin kaybolmasıı ve ve 
yeni gelenlere yer ayeni gelenlere yer aççmasmasıı gerekmez. Bilgi USB ye bir gerekmez. Bilgi USB ye bir 
kez depolandkez depolandııktan sonra artktan sonra artıık kaybolmaz. Sadece k kaybolmaz. Sadece 
geri getirilme zorlugeri getirilme zorluğğu yau yaşşanabilir. anabilir. 
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Kimi kuramcKimi kuramcıılar USB yi anlar USB yi anıısal sal 
bellek, anlamsal bellek ve bellek, anlamsal bellek ve 
iişşlemsel bellek olarak lemsel bellek olarak üçüçe e 
ayayıırmaktalar rmaktalar 
1]An1]Anıısal bellek:sal bellek: YaYaşşantantıılarla ilgili larla ilgili 
bir bbir bööllüümdmdüür. Belirli bir zaman, r. Belirli bir zaman, 
yer ve olaylarla ilgilidir.yer ve olaylarla ilgilidir. ÖÖrnerneğğinin
yemekte yediklerimiz, yemekte yediklerimiz, öözel bir zel bir 
ggüünde giydinde giydiğğimiz giysi, imiz giysi, 
yaptyaptığıığımmıız gezi anz gezi anıısal sal 
bellektedir.bellektedir.
YaYaşşamamamamıızda bazda başışımmıızdan zdan 
gegeççen ten tüüm olaylar, m olaylar, şşakalar, akalar, 
dedikodular andedikodular anıısal bellekte sal bellekte 
tutulur. Antutulur. Anıısal bellesal belleğği i ööz z 
yayaşşamsal bellekamsal bellek olarak ta olarak ta 
adlandadlandıırmaktadrmaktadıır.r.ÖÖrnerneğğinin
bbüüyyüüklerimize evlilik tklerimize evlilik töörenlerini renlerini 
sordusorduğğumuzda bize en ince umuzda bize en ince 
ayrayrııntntııssıına kadar na kadar 
anlatabileceklerdir.anlatabileceklerdir.



2]Anlamsal Bellek:2]Anlamsal Bellek: USBUSB’’ninnin kurallar, genellemeler, kavramlar, sorun kurallar, genellemeler, kavramlar, sorun 
çöçözme becerileri gibi bilgilerin yer aldzme becerileri gibi bilgilerin yer aldığıığı bbööllüümdmdüür. r. 
GGöörsel ve srsel ve söözel kodlamanzel kodlamanıın karman karmaşışık ak ağğlar lar şşeklinde bulundueklinde bulunduğğu u 
anlamsal bellekte, ganlamsal bellekte, göörsel kodlamalar imgesel birsel kodlamalar imgesel biççimde bulunur. imde bulunur. İİmgeler, mgeler, 
olay yada bir objenin bir biliolay yada bir objenin bir bilişşsel resmidir. sel resmidir. 
Anlamsal bellekte bilgi, Anlamsal bellekte bilgi, öönerme anerme ağğlarlarıı ve ve şşemalaremalar şşeklinde depolaneklinde depolanıır. r. 
ÖÖnerme anerme ağığı bilgi birimleri setidir. Babilgi birimleri setidir. Başşka bir deyika bir deyişşle birbirine bale birbirine bağğllıı
ddüüşşüünceler, kavramlar, ilinceler, kavramlar, ilişşkiler setidir.kiler setidir. ÖÖrnerneğğin,in, ““PlutoPluto en ken küçüüçük k 
gezegendir gezegendir ““ ttüümcesi iki mcesi iki öönerme inerme iççermektedir. 1ermektedir. 1-- plutopluto bir gezegendir.bir gezegendir.
22-- plutopluto gezegenlerin en kgezegenlerin en küçüüçüğğüüddüür.r.
Bilgilerin Bilgilerin ççooğğu bu u bu şşekilde depolanekilde depolanıır ve birey bir bilgi birimini r ve birey bir bilgi birimini 
ananıımsamak istedimsamak istediğğinde, bilgi iliinde, bilgi ilişşkili oldukili olduğğu diu diğğer bilgi birimlerini er bilgi birimlerini 
uyararak, anlamluyararak, anlamlıı bilgi bbilgi büüttüün olarak hatn olarak hatıırlanrlanıır. r. 
ÖÖnermeler anlam birlinermeler anlam birliğğinin kinin küçüüçük gk gööstergeleri olmasstergeleri olmasıı nedeniyle nedeniyle 
karmakarmaşışık durumlarda yetersizdirler. Bilgiyi daha genik durumlarda yetersizdirler. Bilgiyi daha genişş ööllçüçüde de 
ddüüzenleyen veri yapzenleyen veri yapıılarlarıı da da şşema olarak adlandema olarak adlandıırrııllıır. r. ŞŞemaema birbirine birbirine 
babağğllıı ddüüşşüünceler, ilinceler, ilişşkiler ve ikiler ve işşlemler setidir. Balemler setidir. Başşka bir deyika bir deyişşle, le, şşemalar emalar 
bilgi abilgi ağğlarlarıınnıı iiççerir ve karar verme, sorun erir ve karar verme, sorun çöçözme durumlarzme durumlarıında bilgi nda bilgi 
aağğlarlarıınnıı yyöönlendirir ve kullannlendirir ve kullanıırlar.rlar.



3]3]İşİşlemsel Bellek:lemsel Bellek: Belli bir Belli bir 
iişşlemin naslemin nasııl yapl yapııldldığıığına na 
iliilişşkin bilgilerin saklandkin bilgilerin saklandığıığı
bellek bbellek bööllüümmüüddüür. r. İşİşlemsel lemsel 
bellekte ibellekte işşlemlerin lemlerin 
basamaklarbasamaklarıınnıın olun oluşşmasmasıı
uzun zaman aluzun zaman alıır, ancak r, ancak 
oluoluşştuktan sonra hattuktan sonra hatıırlanmasrlanmasıı
ççok kolaydok kolaydıır. r. ÖÖrnerneğğinin
yyüüzmenin zmenin ööğğrenilmesi renilmesi ççok ok 
zaman alzaman alıır ancak r ancak 
ööğğrenildikten sonra renildikten sonra 
unutulmaz.unutulmaz.
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