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Öz: Ö renci merkezli e itim anlayı ında
ö rencilerin özelliklerini bilmek önem 
ta ımaktadır. Ö renme stilleri de her bireyde farklı
olabilen bir özelliktir. Ö renme stillerini bilmek 
bireylerin ö renme döngüsündeki güçlü ve zayıf
yönlerinin bilinmesine, zayıf yönlerinin 
geli tirilmesi için önlemler alınmasına, birlikte 
çalı maya en uygun bireylerin biraraya 
getirilmesine, ö rencilerin ba arı, ilgi ve 
motivasyonlarını olumlu yönde etkileyecek 
ö renme ortamlarının ve e itim programlarının
hazırlanmasına yardımcı olur. Bu çalı manın
temel amacı Bilgi Yönetimi Bölümü ö rencilerinin 
ö renme stillerini belirlemektir. Çalı mada
ö renme stillerini; yerle tiren, de i tiren,
ayrı tıran ve özümseyen olarak dört farklı
kategoride tanımlayan Kolb Ö renme Stili 
Envanteri kullanılmı tır. Envanter, Hacettepe 
Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde 
273 ö renciye da ıtılmı  ve ö rencilerin ö renme 
stillerinin sırasıyla özümseyen (%50,2), ayrı tıran
(%24,9), de i tiren (%13,6) ve yerle tiren (11,4) 
oldu u belirlenmi tir. Bulgular, özümseyen
ö renme stilinin ö renciler tarafından en çok 
tercih edilen stil oldu unu göstermekle beraber, 
sınıflarda farklı ö renme stillerini tercih eden 
ö rencilerin oldu u da görülmektedir. Elde edilen 
sonuç, ö retim üyelerinin ö renme ortamlarını
düzenlerken çe itli ö renme stillerini göz önüne 
almaları gerekti ini ortaya çıkarmaktadır.

Anahtar sözcükler: Ö renme stilleri, ö renme
tercihleri, kütüphanecilerin ö renme stilleri, Kolb 
ö renme stili 

Abstract: Student-centered approach in education 
requires collecting information about the 
students’ individual characteristics.  Learning 
styles as one of these individual characteristics 
vary from one student to the other.  Knowing 
learning styles of the students helps educators to 

identify the weakest and the strongest sides of 
each individual and gives them a chance to take 
action towards improvement.  It also helps 
creating the most appropriate learning 
environments which directly effect the motivation 
and achievement of the students.  The main aim 
of this study is to identify learning styles of the 
Department of  Information Management students. 
Kolb’s Learning Style Inventory, which identifies 
four different learning styles, namely 
accommodator, diverger, converger, and 
assimilator, was used. The survey instrument was 
distributed to 273 students at the Hacettepe 
University Department of Information 
Management.  Learning styles of the students 
were found to be of the type: the assimilator 
(50.2%), the converger (24.9%), the diverger 
(13.6%), and the accommodator (11.4%) 
respectively.  These findings suggest that 
although the assimilator is the most preferred 
learning style by the students, a wide variety of 
individual learning styles exist in the classrooms.  
Consequently, it is important that lecturers should 
accommodate multiple learning styles when 
creating learning environments.  

Keywords: Learning styles, learning preferences, 
librarians’ learning styles, Kolb’s learning styles 

Giri
Günümüzde giderek daha fazla benimsenen ö renci 

merkezli e itim anlayı ı, e itimcileri, ö rencilerin 
özellikleri üzerinde ara tırmalar yapmaya yöneltmi tir. 
Ö retim ortamlarının ö renenin özelliklerine göre 
düzenlenmesi ö renci ba arısı açısından önem ta ımaktadır. 
Söz konusu özelliklerden biri de bireyin bilgiyi alma ve 
içselle tirme süreci olarak tanımlanan ve her birey için 
farklı olan ö renme stilidir.  
Literatürde ö renme stillerini ve ö renme stili 

modellerini ele alan çok sayıda çalı ma yer almaktadır
(Fischer ve Fischer, 1979; Entwistle, Hanley ve Hounsell, 
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1979; Dunn ve Dunn, 1979; Schmeck, 1983; Canfield, 
1988; Felder, 1996). Ö renme stili kavramı farklı
ara tırmacılar tarafından “bireylerin bilgiyi i leme ve 
düzenlemede ya da çevresel uyarıcılara verdikleri 
tepkilerde kulladıkları yollar” (Newby, Stepich, Lehman ve 
Russell, 2000); “dü ünme, anlama ve bilgiyi i leme yolu” 
(Jensen, 2003); “bilgiyi kavrama ve i lemede 
(transformation) ki isel olarak tercih edilen yöntem” (Kolb, 
1984) gibi benzer ekillerde tanımlanmı tır.
 Felder (1993), bilgiyi algılamada kullanılan duyu (duyu 
organları, sezgiler), bilgi almada tercih edilen sunum ekli
(görsel, sözel), bilginin organizasyonunda tercih edilen 
yöntem (tümdengelim, tümevarım), bilgi i lemede izlenen 
yol (aktif/fiziksel katılım, pasif/dü ünsel katılım) gibi pek 
çok unsurun ö renme stillerinin ekillenmesinde etken 
oldu unu belirtir. 
 Ö renme stilleri üzerine geli tirilen modellerde ö renme 
stilini etkileyen farklı unsurların ön plana çıkarıldı ı
görülmektedir. Gregorc Ö renme Stili Modeli, Kolb 
Ö renme Stili Modeli, Bernice McCarthy 4MAT Ö renme 
Stili Modeli, Dunn ve Dunn Ö renme Stili Modeli, Myers-
Briggs Ö renme Stili Modeli verilebilecek örneklerden 
sadece birkaçıdır (Felder, 1996). 

Kolb Ö renme Stili Modeli 
Kolb Ö renme Stili Modeli, di er bili sel ö renme 

kuramlarından farklı olarak ö renme sürecinde ya antıların
önemini vurgulayan ve ö renmenin ya antı, bili , algı ve 
davranı ın bile imi oldu unu savunan Ya antısal Ö renme 
Kuramına (Experiential Learning Theory) dayanır.
Ya antısal Ö renme Kuramında ö renme bir süreç olarak 
görülmektedir. Bu kuramı temel alarak geli tirdi i ö renme 
stilleri modelinde Kolb, söz konusu süreci 
algılama/kavrama ve i leme/dönü türme olarak iki temel 
boyutta ele almaktadır. Kolb’ün modeli dört ö renme 
biçimine dayanır. Bunlar ö renmenin algılama boyutunu 
olu turan somut ya antı (concrete experience) ve soyut 
kavramsalla tırma (abstract conceptualization) ile i leme 
boyutunu olu turan aktif ya antı (active experience) ve 
yansıtıcı gözlem’dir (reflective observation). Somut 
ya antıda hissederek; yansıtıcı gözlemde izleyerek ve 
dinleyerek; soyut kavramsalla tırmada dü ünerek; aktif 
ya antıda yaparak ö renme söz konusudur (Kolb, 1984). 
Somut ya antı ö renme biçiminde duygular dü üncelerin; 

sezgiler bilimsel yakla ımın önüne geçmektedir. Bu 
ö renme biçimine sahip bireyler olayların içinde yer 
almaktan ve di er bireylerle birlikte olmaktan ho lanırlar. 
Yeni görü  ve dü üncelere açık, incelemeye istekli, 
sezgilerine dayalı karar vermeye yatkın bireylerdir. Grup 
tartı maları, bireysel çalı ma, oyunlar ve rol yapma ba lıca 
ö renme etkinliklerini olu turur. Soyut kavramsalla tırma
ö renme biçiminde ise mantık ve dü ünceler duygulardan 
daha önemlidir. Problem çözümünde bilimsel yakla ım ve 
genel kuramlar ön plana çıkmaktadır. Bu ö renme biçimine 
sahip bireyler sistematik planlama konusunda ba arılı
olmakta ve zihinsel analiz yoluyla dü ünerek ö renmeyi 

tercih etmektedirler. Bireysel çalı ma ve yapılandırılmı
bilgi sunumu bu grup için uygundur. Yansıtıcı gözlem
ö renme biçiminde olayları dikkatle gözlemleme ve farklı
görü  açılarını de erlendirme, olayların özünü kavrama, 
tarafsız ve dü ünerek karar verme ön plana çıkmaktadır. Bu 
gruba giren bireyler için bireye gözlemci rolü veren anlatım
yöntemi önerilmektedir. Aktif ya antı ö renme biçiminde 
ise izlemekten çok uygulama ön plana çıkmaktadır. Bu 
ö renme biçimine sahip bireylerde risk alma, ba ladı ı i i
tamamlama, çevreyi etkileme özellikleri görülmektedir. 
Grup tartı maları, bireysel etkinlikler ve projeler içeren 
uygulamaya dönük ö renme ortamları bu grup için uygun 
bulunmaktadır (Kolb, 1984; 1985; 1999). 
 Söz konusu dört ö renme biçiminin iki boyutlu ö renme 
sürecini yansıtmakta tek ba larına yetersiz kaldı ını
dü ünen Kolb, modelinde ö renme biçimlerinin 
bile enlerinden olu an ve de i tiren (diverger), özümseyen 
(assimilator), ayrı tıran (converger) ve yerle tiren
(accommodator) kavramlarıyla* tanımladı ı dört ayrı
ö renme stili ortaya koymu tur (bkz. ekil 1) (Kolb, 1984; 
Ergür, 1998; Hasırcı, 2006). 

ekil 1. Kolb Ö renme Stili Modeli 

De i tiren Ö renme Stili 
Bu stil, somut ya antı (hissederek) ve yansıtıcı gözlem

(izleyerek) ö renme biçimlerinin bile imidir. Algılama ve 
kavramada somut ya antı; i leme ve dönü türmede ise 
yansıtıcı gözlem ö renme biçimleri a ır basmaktadır.
De i tiren ö renme stiline sahip bireyler somut durumlara 
farklı açılardan bakmak, fikirlere odaklanma ve fikirleri 
ili kilendirme konusunda ba arılıdırlar. Olaylar kar ısında 
harekete geçmek yerine gözlem yapmayı tercih ederler. 
Farklı fikirlerin üretildi i durumlardan ho lanırlar. 
Ö renme sürecinde sabırlı ve dikkatlidirler. Tarafsız

* Kavramların bir kısmının sözlük kar ılıkları  farklı olmakla 
birlikte Türkçe literatüre burada geçti i ekliyle yerle mi tir.
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yargılarda bulunabilirler. Hayal gücü, problemleri ortaya 
çıkarma, farklı görü  açılarını de erlendirme güçlü; seçim 
yapma konusunda zorlanma, karar vermede güçlük çekme, 
fırsatları de erlendirememe zayıf yönleridir. Dü ünceleri
biçimlendirirken kendi duygu ve dü üncelerini göz önüne 
alırlar, ö renirken bireysel çalı mayı tercih ederler (Kolb, 
1984; Kolb, Baker ve Dixon, 1985; Ergür, 1989; Riding ve 
Rayner, 1998; Hasırcı, 2006). 

Özümseyen Ö renme Stili 
Bu ö renme stiline sahip bireyler algılamada soyut 

kavramsalla tırma ve i lemede yansıtıcı gözlem ö renme 
biçimlerini kullanırlar. Dü ünerek ve izleyerek ö renirler. 
Geni  kapsamlı bilgileri anlama, dü ünme yetene i, soyut 
kavramlar ve fikirler üzerinde odaklanma bu ö renme 
stiline sahip bireylerin özellikleri arasındadır. Planlama, 
model yaratma, kuram geli tirme, problem tanımlama 
güçlü; hatalardan ö renememe, hayalcilik, uygulama ve 
pratik eksikli i, sistematik bir yakla ım izleyememe zayıf
yanlarıdır. Yapılandırılmı , sistematik bilgiyi tercih ederler. 
Bu ö renme stiline sahip bireylere sunulan bilgi sıralı,
mantıklı ve ayrıntılı olmalıdır. itsel, görsel sunumları ve 
ders anlatımlarını tercih ederler (Kolb, 1984; Felder, 1996; 
Ekici, 2003). 

Ayrı tıran Ö renme Stili 
Soyut kavramsalla tırma ve aktif ya antı ö renme 

biçimlerinin bile imidir. Bu ö renme stiline sahip bireyler 
dü ünerek ve yaparak ö renirler. Problem çözme, karar 
verme, zihinsel analiz, tümdengelimci akıl yürütme ve 
sistematik planlama bu ö renme stiline sahip bireylerin 
özellikleridir. Bu stile sahip bireyler teknik sorunlarla 
u ra mayı sosyal ili kilere tercih ederler, detaylara önem 
verirler, parçalardan hareketle bütünü anlamaya çalı ırlar, 
ö renme etkinliklerinde basamakları sıra ile takip ederler. 
Çabuk karar verme, odak noktasını kaçırma, da ınık
dü ünme yapısı zayıf yönleridir. (Kolb, 1984; Jonassen ve 
Grabowski, 1993; Felder, 1996; Riding ve Rayner, 1998). 

Yerle tiren Ö renme Stili 
Somut ya antı ve aktif ya antı ö renme biçimlerinin 

bile imidir. Yerle tiren ö renme stiline sahip bireyler 
algılamada somut ya antı, i lemede aktif ya antı
biçimlerini a ırlıklı olarak kullanırlar. Bir ba ka deyi le 
hissederek ve yaparak ö renirler. Planlama yapma, 
kararları yürütme, yeni deneyimler içinde yer alma bu 
ö renme stiline sahip bireylerin belirgin özellikleridir. 
Zihinsel analizlerden çok duygulara dayalı davranma 
e ilimleri vardır. Teknik analizler yerine insanlarla diyalog 
sonucu bilgi edinmeyi tercih ederler. Ara tırarak, bir eyleri
ke federek, uygulayarak ö renmekten ho lanırlar.  Liderlik 
ve risk alabilme güçlü; anlamsız etkinliklerde bulunma, 
pratik ve hedefe yönelik olmayan planlar yapma zayıf
yönleridir. (Kolb, 1984; A kar ve Akkoyunlu, 1993; 
Jonassen ve Grabowski, 1993; Felder, 1996). 

Ö renme Stilini Etkileyen Faktörler 
Bireylerin ö renme stillerinin ekillenmesinde içedönük, 

dı adönük, sezgisel, duyusal gibi psikolojik 
özellikleri/tipleri; sosyal bilimler, fen bilimleri gibi  
e itimde uzmanla tıkları alan; meslekleri; idari, teknik, 
bireysel, ileti ime dayalı gibi özellikleriyle yaptıkları i  ve 
uyum sa lama yeterlikleri gibi faktörlerin rol oynadı ı
bilinmektedir (Kolb, 1984; Kolb, Boyatzis ve Mainemelis, 
1999; Hasırcı, 2006). Ara tırmalardan elde edilen bulgular 
söz konusu be  unsurun bireyin baskın ö renme stilini 
etkiledi ini do rulamaktadır. Bulgulara göre, yerle tiren
ö renme stiline sahip bireyler pazarlamacılık, kamu 
yönetimi, e itim yönetimi, yönetim, bankacılık; de i tiren
ö renme stiline sahip bireyler sosyal çalı malar, 
gazetecilik, psikoloji, edebiyat, sanat ve tiyatro; özümseyen
ö renme stiline sahip bireyler biyoloji, e itim, ö retmenlik, 
hukuk, sosyoloji; ayrı tıran ö renme stiline sahip bireyler 
ise tıp, mühendislik, ekonomi ve bilgisayar bilimleri gibi 
meslek alanlarını tercih etmektedirler (Kolb, 1999; Terrel, 
2005).  
 Kolb (1984), üniversite e itimi aldıkları alanın bireylerin 
ö renme stillerinin ekillenmesinde en önemli etken 
oldu unu vurgulamaktadır. Ancak, bu noktada bireylerin 
alan tarafından mı ekillendirildi i yoksa ö renme stillerine 
uygun alanları mı tercih etme e iliminde oldukları sorusu 
yanıtsız kalmaktadır. Nitekim, Kolb her iki faktörün de 
etken olması olasılı ının yüksek oldu unu, uyumsuzluk 
durumunun genelde alan de i tirme veya  e itimi yarım
bırakma gibi sonuçlar do urdu unu belirtmektedir.  
 Literatürde Kolb Ö renme Stili Envanteri kullanılarak
yürütülen çok sayıda çalı maya rastlanmaktadır. Ö renme 
stilleri ile meslekler arasındaki ili kilerin incelendi i
ara tırmaların yanı sıra akademik ba arı, ö renme 
ortamları, ö renme etkinlikleri tercihleri ile ö renme stilleri 
arasındaki il kilerin incelendi i çalı malar da vardır
(Wunderlich ve Gjerde, 1978; Ergür, 1998; Kolb, Boyatzis 
ve Mainemelis, 1999; Kılıç, 2002; Kılıç ve Karadeniz, 
2004; Demirba  ve Demirkan, 2003; Loo, 2002; Hasırcı,
2006). 

Kütüphanecilerin Ö renme Stilleri 
 Literatürde kütüphanecilik ve bilgibilim alanlarında 
e itim gören ö rencilerin ö renme stilleri ile 
kütüphanecilerin ö renme stilleri üzerine yapılmı
çalı malara da rastlanmaktadır.
 Üniversite kütüphanelerinde çalı an 148 kütüphaneci 
üzerinde Kolb Ö renme Stili Envanteri kullanılarak
yürütülen bir çalı madan elde edilen bulgular, özümseyen
(%38,6) ve ayrı tıran (%27,1) ö renme stillerinin 
kütüphaneciler arasında daha baskın oldu unu ortaya 
koymaktadır. Yine bu çalı mada deneklerin %19,3’ünün 
de i tiren ve %15’inin yerle tiren ö renme stillerini tercih 
ettikleri saptanmı tır. Bu durum, kütüphanecilerde soyut 
kavramsalla tırma ö renme biçiminin a ırlık kazandı ını
göstermektedir (Choi, 1989). 
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 Literatürde Felder ve Solomon Ö renme Stili 
Envanterinin (1996) kullanıldı ı bazı çalı malar da vardır.
Kolb ve Myers-Briggs’in çalı malarını temel alan bu 
envanterde ö renme stilleri sıralı/bütüncül (sequential-
global), aktif/yansıtıcı (active-reflective), duyusal/sezgisel
(sensory-intuitive) ve görsel/sözel (visual-verbal) olmak 
üzere dört boyutta ölçülmektedir. Aktif ö renme biçiminde 
bir eyler yaparak, örne in tartı arak ve uygulayarak; 
yansıtıcı ö renme biçiminde dü ünerek ö renme söz 
konusudur. Duyusal ö renme biçimini tercih eden bireyler 
gerçekleri ö renmeyi ve problem çözmeyi tercih ederken, 
sezgisel ö renme biçimini tercih eden bireyler olasılıklar ve 
ili kileri ke fetmeyi tercih ederler. Görsel ö renme 
biçimine yatkın olanlar en iyi resimler ve çizimlerle 
ö renirken sözel ö renme biçimine yatkın olanlar yazılı
veya sözlü açıklamaları tercih ederler. Sıralı ö renme 
biçimine sahip olanlar adım adım ö renmeyi tercih 
ederlerken bütüncül ö renme biçimine sahip bireyler geni
bir perspektiften resmin tamamını görmeyi tercih ederler. 
 Ellialtı kütüphanecilik ve bilgibilim ö rencisi üzerinde 
Felder ve Solomon Ö renme Stili Envanteri kullanılarak
yürütülen bir çalı manın sonucunda aktif ve yansıtıcı
ö renme biçimleri arasındaki da ılım ile sıralı ve bütüncül 
ö renme biçimleri arasındaki da ılımın  benzer ekilde 
neredeyse yarı yarıya oldu u görülmü tür. Ancak, 
ö renciler tarafından tercih edilen ö renme stilleri arasında 
duyusal ö renme biçimi sezgiselden; görsel ö renme 
biçimi sözelden a ır basmı tır (Adkins ve Brown-Syed, 
2002). 
 Bilgi ve bilgisayar bilimleri ö rencilerinin ö renme 
stillerini kar ıla tırmak üzere 134 birinci sınıf ö rencisi 
üzerinde yapılan ara tırmanın sonucunda söz konusu iki 
disiplinden gelen ö rencilerin ö renme stilleri arasında çok 
belirgin farklar olmadı ı, ancak her iki grupta da çok farklı
ö renme stillerini tercih eden ö rencilerin yer aldı ı
saptanmı tır. Felder ve Solomon Ö renme Stili 
Envanteri’nin kullanıldı ı ara tırmadan elde edilen 
bulgulara göre her iki grupta da aktif ve yansıtıcı ö renme 
stillerinin da ılımı birbirine yakındır. Bilgibilimciler 
duyusal ve sezgisel ö renme biçimlerinde de yakın da ılım
gösterirken bilgisayar bilimciler duyusal olmaktan çok 
sezgiseldir. Bilgibilimcilerde sözel ö renme stili a ır
basarken bilgisayar bilimcilerde iki gruba da da ılım söz 
konusudur. Bilgisayar bilimciler sıralı ö renmeyi tercih 
ederken, bilgibilimciler büyük resmi görmeyi tercih 
etmektedirler (Wishart, 2005).  
 Kütüphanecilik ve bilgibilim alanında yapılan 
çalı malardan elde edilen bulgular benzerlikler ve 
farklılıklar göstermektedir. Ara tırmalardan elde edilen en 
önemli bulgu ö renciler arasında farklı yo unluklarda da 
olsa her tür ö renme stiline sahip bireylerin varlı ıdır.

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde 
Yürütülen Bir Çalı ma  
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 

ö rencilerinin sahip oldukları ö renme stillerini ve söz 
konusu stillerin çe itlilik gösterip göstermedi ini 
belirlemek bu çalı manın temel amacıdır. Ö rencilerin 
ö renme stillerinin literatürde yer alan çalı maların
bulgularıyla uyu up uyu madı ı ve sınıflar arasında 
ö renme stilleri açısından fark olup olmadı ı da 
ara tırılmı tır.

Yöntem ve Veri Toplama Tekni i
Çalı mada betimsel yöntem ve veri toplama aracı olarak 

Kolb Ö renme Stili Envanteri (1984) kullanılmı tır.
Bireylerden kendi ö renme stillerini en iyi tanımlayan dört 
ö renme biçimini sıralamalarını isteyen dört seçenekli 
oniki maddeden olu an envanter A kar ve Akkoyunlu 
(1993) tarafından Türkçeye çevrilerek, güvenirlik çalı ması
yapılmı tır. Ölçe in güvenirli i 0,72 olarak bulunmu tur. 
 Envanter toplam 273 ö renciye uygulanmı tır.
Deneklerin 62’si (%22,7) birinci sınıf, 107’si (%39,2) 
ikinci sınıf, 48’i (%17,6) üçüncü sınıf ve 56’sı (%20,5) son 
sınıf ö rencileridir. Bu çalı madan elde edilen verilerle de 
ölçe in güvenirli e bakılmı  ve güvenirlik 0,68 
bulunmu tur. 

Bulgular ve De erlendirme 
Ara tırmadan elde edilen veriler incelendi inde 273 

ö rencinin büyük bir ço unlu unun  özümseyen (%50,2), 
di erlerinin de sırasıyla ayrı tıran (%24,9), de i tiren 
(%13,6) ve yerle tiren (%11,4) ö renme stillerini tercih 
ettikleri görülmektedir. Sınıflara göre oranlar ayrı ayrı
incelendi inde de en çok tercih edilen iki ö renme stilinin 
(özümseyen ve ayrı tıran) sıralaması de i memektedir. 
Birinci sınıflarda (%62,9) ve son sınıflarda (%51,8) 
özümseyen ö renme stilinin oranı yarıdan fazladır. Bu oran 
ikinci sınıflarda %48,6’ya ve üçüncü sınıflarda %35,4’e 
gerilemektedir. Tüm sınıflarda ikinci sıraya yerle en
ayrı tıran ö renme stilinin oranı yakla ık %25’dir (birinci 
sınıflarda %27,4, ikinci sınıflarda %23,4, üçüncü sınıflarda 
%27,1 ve dördüncü sınıflarda %23,2) (bkz. Tablo 1).  
Sınıflara göre bazı farklılıklar görülmekle birlikte 

özümseyen ve ayrı tıran ö renme stillerini tercih eden 
ö rencilerin oranı toplamda %75’i bulmaktadır. Ayrı tıran
ve özümseyen ö renme stillerine sahip bireylerin ortak 
yönü algılamada soyut kavramsalla tırmayı tercih etmeleri, 
bir ba ka deyi le dü ünerek ö renmeleri; temel farklılıkları
ise birinci grubun bilgiyi i leme a amasında yansıtıcı
gözlemi tercih etmesi, yani izleyerek ö renmesi; ikinci 
grubun ise bilgiyi i lemede aktif ya antıyı tercih etmesi 
yani yaparak/uygulayarak ö renmesidir.  
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Tablo 1. H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ö rencilerinin ö renme stilleri 

1. Sınıf 2. Sınıf  3. Sınıf  4. Sınıf  Toplam 

Ö renme Stili N % N % N % N % N %

Ayrı tıran 17  27,4 25 23,4 13 27,1 13 23,2 68 24,9 

De i tiren 1 1,6 19 17,8 10 20,8 7 12,5 37 13,6 

Özümseyen 39 62,9 52 48,6 17 35,4 29 51,8 137 50,2 

Yerle tiren 5 8,1 11 10,3 8 16,7 7 12,5 31 11,4 

Toplam 62 100,0 107 100,0 48 100,0 56 100,0 273 100,0 

Ö rencilerin toplamda %25’ini olu turan de i tiren
(%13,6) ve yerle tiren (%11,4) ö renme stillerini tercih 
eden bireylerin da ılımı sınıflara göre farklılıklar 
göstermektedir. De i tiren ö renme stilini tercih eden 
ö renciler üçüncü sınıflarda (%20,8) ve ikinci sınıflarda 
(%17,8) üçüncü sırayı alırken; dördüncü sınıflarda %12.5 
ile de i tiren ve yerle tiren ö renme stilini tercih eden 
ö rencilerin oranı e ittir. Birinci sınıflarda söz konusu iki 
ö renme stilini tercih eden ö rencilerin sayısı toplamda 
%10’u bulmamakta, di er sınıflardan farklı olarak bu 
grupta yerle tiren (%8,1) ö renme stili de i tiren (%1,6) 
ö renme stilinin önüne geçmektedir. Yerle tiren ö renme 
stili birinci sınıflar dı ında son sırada yer almaktadır. 
Toplamda bu stili tercih eden ö rencilerin oranı yakla ık
%10’dur. De i tiren ve yerle tiren ö renme stillerine sahip 
bireylerin ortak yönü algılamada somut ya antıyı tercih 
etmeleri, bir ba ka deyi le hissederek ö renmeleri; temel 
farklılıkları ise birinci grubun bilgiyi i leme a amasında
yansıtıcı gözlemi tercih etmesi, yani izleyerek ö renmesi; 
ikinci grubun ise bilgiyi i lemede aktif ya antıyı tercih 
etmesi yani yaparak/uygulayarak ö renmesidir.  
 Literatürdeki benzer çalı malarla kar ıla tırıldı ında 
eldeki bulguların Choi’nin (1989) üniversite 
kütüphanecileri üzerinde yürüttü ü ve Kolb Ö renme Stili 
Envanterini kullandı ı çalı manın bulgularıyla büyük 
ölçüde örtü tü ü görülmektedir. Söz konusu çalı mada da 
sırasıyla özümseyen ve ayrı tıran ö renme stillerinin 
kütüphaneciler arasında en yaygın ö renme stilleri oldu u,
bunları de i tiren ve yerle tiren ö renme stillerinin izledi i
belirlenmi tir. Adkins ve Brown-Syed (2002) ile Wishart’ın
(2005) ara tırmalarından elde edilen aktif ve yansıtıcı
ö renme stilleri arasındaki da ılımın birbirine yakın olması
gibi bazı bulgularla eldeki bulgular arasında parallelikler 
kurmak da olasıdır.

Sonuç
Ö renme stillerini bilmek bireylerin ö renme 

döngüsündeki güçlü ve zayıf yönlerinin bilinmesine, zayıf
yönlerinin geli tirilmesi için önlemler alınmasına, birlikte 
çalı maya en uygun bireylerin biraraya getirilmesine (ters 
özelliklere sahip bireyler hem birbirinin eksi ini 
tamamlayacak hem de birbirlerinden ö renecektir), 
sınıflardaki çe itlili in gözetilmesine, ö rencilerin ba arı,
ilgi ve motivasyonlarını olumlu yönde etkileyecek ö renme 

ortamlarının ve e itim programlarının hazırlanmasına fırsat
yaratacaktır.
 Ö renme stilleri bireylerin tercihleri ile olu an, sonradan 
kazanılmı  özelliklerdir. Sabit ve de i mez unsurlar 
olmamakla birlikte, de i meleri zaman alır. Bu nedenle 
ö retim yöntemleri ve stratejilerinin, ö retim ortamları ve 
materyallerinin ö renme stillerine göre seçilmesi ve 
düzenlenmesi, ö rencilerin düzene ayak uydurmalarını
beklemekten daha etkili bir yoldur.  
 Bu çalı madan elde edilen en önemli bulgu bazı ö renme 
stilleri açık farkla ön plana çıksa da Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü lisans programına devam eden 
ö rencilerin birbirlerinden farklı ö renme stillerine sahip 
olduklarıdır. Bu durum ö renme ortamları hazırlanırken 
söz konusu çe itlili in gözönünde bulundurulması
gerekti ine dikkat çekmektedir.  
 Sonuç olarak derslerde farklı ö retim yöntem ve 
teknikleri ile farklı ö retim materyalleri ve araçlarının
birarada kullanılması, bir ba ka deyi le, sözel sunum ile 
görsel sunumun, bireysel çalı ma yanı sıra grup çalı ması
olanaklarının, dü ünsel katılım ile fiziksel katılım
(uygulama) olanaklarının birarada sunulması farklı
ö renme stilleri ve ö renme özelliklerine sahip ö rencilerin 
gereksinimlerini kar ılayabilmek açısından önem 
ta ımaktadır.

Kaynakça 
Adkins, D. ve Brown-Syed, C. (2002). Accommodating all 
learners: critical inquiry and learning styles in the LIS 
classroom. 68th IFLA General Conference and Council, 18th-
24th August 2002, Glasgow, Scotland’da sunulan bildiri. 

A kar, P. ve Akkoyunlu, B. (1993). Kolb ö renme stili envanteri. 
E itim ve Bilim, 87, 37-47. 

Choi, J.M. (1989). Learning styles of academic librarians.  
College & Research Libraries, 50, 691-699.  

Canfield, A.A. (1988). Learning styles inventory manual. Los
Angeles: Western Pshychological Services. 

Demirba , O.O. ve Demirkan, H. (2003). Focus on architectural 
design process through learning styles. Design Studies, 24(5), 
437-456.

Dunn, R. ve Dunn, K. (1979). Learning styles–teaching styles: 
Should they, can they be matched? Educational Leadership, 
36(4), 238-244. 

Ekici, G. (2003). Ö renme stiline dayalı ö retim ve biyoloji dersi 
ö retimine yönelik ders planı örnekleri. Ankara: Gazi Kitabevi. 

Bilgi Yönetimi Bölümü Öðrencilerini Öðrenme Stilleri 171



Entwistle, N J., Hanley, M. ve Hounsell, D.J. (1979). Identifying 
distinctive approaches to studying. Higher Education, 5, 365-
380.

Ergür, D.O. (1998). H.Ü. Dört yıllık lisans programlarında 
ö renci ve ö retim üyelerinin ö renme stillerinin 
kar ıla tırılması. Yayımlanmamı  doktora tezi. Hacettepe 
Üniversitesi, Ankara. 

Felder, R.M. (1993). Learning and teaching styles in college 
science education. 14 Nisan 2007 tarihinde 
http://www.ncsu.edu/felder-public/Papers/Secondtier.html 
adresinden eri ildi. 

Felder, R.M. (1996). Matters of style. ASEE Prism, 6(4), 18-23. 
Felder, R.M. ve Solomon, B. (1996). Index of learning styles.  14 
Nisan 2007 tarihinde http://www.ncsu.edu/felder-
public/ILSdir/styles.htm adresinden eri ildi. 

Fischer, B.B. ve Fischer, L. (1979). Styles in teaching and 
learning. Educational Leadership, 36(4), 245-254.  

Hasırcı, Ö.K. (2006). Sınıf ö retmenli i ö rencilerinin ö renme
stilleri: Çukurova Üniversitesi örne i. E itimde Kuram ve 
Uygulama, 2(1), 15-25. 

Jensen, G.H. (2003). Learning styles. J.A. Provost ve W.S. 
Anchors (Ed.), Using the MBTI instrument in colleges and 
universities (Rev. ed.) içinde (s. 123-155). Gainesville, FL: 
Center for Applications of Psychological Type. 

Jonassen, D.H. ve Grabowski, B.L. (1993). Handbook of 
individual differences, learning, and instruction. New Jersey: 
Lawrence Erlbaum Associates. 

Kılıç, E. (2002). Baskın ö renme stilinin ö renme etkinlikleri 
tercihi ve akademik ba arıya etkisi. E itim Bilimleri ve 
Uygulama, 1(1), 1-15. 

Kılıç, E. ve Karadeniz, . (2004). Cinsiyet ve ö renme stilinin 
gezinme stratejisi ve ba arıya etkisi. Gazi Üniversitesi E itim 
Fakültesi Dergisi, 24(3), 129-146. 

Kolb, D.A. (1984). Experiential learning: Experience as the 
source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice-Hall. 

Kolb, D.A. (1985). Learning style inventory: Self scoring 
inventory and interpretation booklet. Boston, MA: McBer.  

Kolb, D.A. (1999). Learning-style inventory – version 3. Boston,
MA: Hay & McBer Training Resources Group. 

Kolb, D.A., Baker, R. ve Dixon, N. (1985). Personal learning 
guide: Self study booklet. Boston, MA: McBer. 

Kolb, D.A., Boyatzis, R.E. ve Mainemelis, C. (1999). Experiential
learning theory: Previous research and new directions. 14 
Nisan 2007 tarihinde www.learningfromexperience.com 
adresinden eri ildi. 

Loo, R. (2002). A meta-analytic examination of Kolb’s learning 
styles preferences among business majors. Journal of 
Education for Business, 77(5), 252-256.  

Newby, T.J., Stepich, D.A., Lehman, J.D. ve Russell, J.D. (2000). 
Instructional technology for teaching and learning: Designing 
instruction, integrating computers, and using media (2nd ed.). 
Columbus, OH: Merrill. 

Riding, R. ve Rayner, S. (1998). Cognitive styles and learning 
strategies: Understanding style differences in learning and 
behaviour. London: David Fulton. 

Schmeck, R.R. (1983). Learning styles of college students. R.F. 
Dillion ve R.R. Schmeck (Ed). Individual differences in 
cognition içinde (s. 233-279). New York: Academic Press. 

Terrel, S.R. (2005). Supporting different learning styles in an 
online learning environment: Does it really matter in the long 
run? Online Journal of Distance Learning Administration, 8(2).
16 Temmuz 2007 tarihinde 
http://www.westga.edu/~distance/ojdla/summer82/terrell82.htm 
adresinden eri ildi. 

Wishart, J. (2005). A comparison of preferred learning styles, 
approaches and methods between information science and 
computing science undergraduates. ITALICS, 4(2). 14 Nisan 
2007 tarihinde 
http://www.ics.heacademy.ac.uk/italics/vol4iss2htm adresinden 
eri ildi. 

Wunderlich, R. ve Gjerde, C. (1978). Another look at learning 
style inventory and medical career choice. Journal of Medical 
Education, 53, 45-54. 

Kurbanoðlu ve Akkoyunlu172



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




