
                        BULANIK MANTIK TABANLI DUNN  
                   ÖĞRENME STİLİ MODELİNİN GELİŞTİRİMİ 
 

Muhammet Uysal1, Naciye Mülayim2, Ali Özdemir 1, Ayşegül Alaybeyoğlu3 

1 Celal Bayar Üniversitesi, Matematik Bölümü, Manisa 

2 İzmir Katip Celebi Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği, İzmir 

3 İzmir Katip Celebi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, İzmir 

İletisim adresi: 

aysegul.alaybeyoglu@ikc.edu.tr 
 

Özet: Bu çalışmada; öğrencilerin öğrenme stillerini belirlemek amacıyla bulanık mantık 
tabanlı Dunn öğrenme stili modeli geliştirilmiştir. Dunn öğrenme stili modelinde, çevresel, 
duygusal, sosyolojik, fizyolojik ve psikolojik olmak üzere 5 önemli faktör vardır. Öğrencilerin 
öğrenme stillerinin tespiti amacıyla 5 girişli ve bir çıkışlı Mamdani tipi bulanık mantık sistemi 
kullanılmıştır. Bu sistem Matlab bilgisayar yazılımı ortamında bulanık mantık yöntemi 
kullanılarak modellenmiştir.  
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A Fuzzy Logic Based Dunn Learning Style Model 

 

Abstract:  

In this study, in order to determine learning style of the students, a fuzzy logic based Dunn 
learning model is developed. Dunn learning style has five important factors namely, 
environmental, emotional, sociological, physiological and psychological. In this study, a fuzzy 
logic system which includes these five input parameters and an output namely learning style is 
proposed. Matlab software program is used for modeling the fuzzy logic based system. 
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1. Giriş 
 
Bilim ve teknoloji çağı olan günümüzde, 
eğitim ve öğretime bütün toplumlar büyük 
önem vermektedir. Gerek öğretmenler 
gerekse de öğrenciler, herkes  “başarılı 
olmak” için çaba göstermektedir. Bunun için 
son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalarda,   
karşımıza öğrenme stilleri ve çoklu zekâ gibi 
kavramlar ortaya çıkmıştır. Bu tanımlar her 
öğrencinin farklı özellikte öğrenme 
yeteneğinin olduğunu göstermektedir. Yani 
bir öğrenme gerçekleştirirken bireysel 
farklıların olduğu söz konusudur. 
Öğrencilerin öğrenme konusunda yaşadığı 
sorunlar sadece öğrenciden değil, kullanılan 
yanlış öğretim yönteminden kaynaklanıyor 
olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. 
 
Bu çalışmada bulanık mantık yaklaşımı ile 
Dunn öğrenme stili modeli kullanılarak 
öğrenme stili seçimi gerçekleştirilecektir. 
 
Bulanık mantık birçok farklı çalışma alanında 
kullanılmıştır. [1]’de uçağın son yaklaşma ve 
iniş aşaması için uygun kontrol kuvveti, 
bulanık mantık yardımıyla bulunmaktadır. 
Arzu edilen irtifa ve düşey hız çiftine karşılık 
gelen kontrol kuvvetinin bulunması problemi 
ele alınmaktadır. Uçağın belli bir hızda piste 
teker koyması, uçak ve içinde bulunan yolcu, 
mürettebat, ekipman vb. açısından oldukça 
önemlidir. [2]’de toprak erozyonunun 
tahminlenmesinde bulanık mantık tabanlı 
modellerin kullanımı değerlendirilmiştir. 
[3]’te, metal aksesuar üretimi yapan bir 
firmada, ergonomik koşulların analizi sonucu 
tasarım açısından uygun olmayan iş 
istasyonları incelenmiştir. Çalışanların 
duruşları, Klasik Hızlı Tüm Vücut 
Değerlendirme Yöntemine (Rapid Entire 
Body Assessment-REBA) üçgensel bulanık 
skala eklenmesiyle geliştirilen Bulanık REBA 
(BREBA) yöntemi ile analiz edilmiştir. 
 
Çalışmanın ikinci bölümünde bulanık mantık 
ile ilgili genel bilgiler verilmiştir. Üçüncü 
bölümünde, önerilen bulanık mantık tabanlı 
çıkarım sistemi hakkında bilgiler verilmiştir. 

Dördüncü bölümünde belirlenen girdi 
değerleri ile elde edilen çıktı değeri 
saptanmıştır ve son bölümde ise sonuç 
verilmiştir. 
 
2. Bulanık Mantık 
 
Bulanık mantık, klasik ikili mantığın 
tamamen doğru ve tamamen yanlış doğruluk 
değerleri arasında yer alan "kısmen doğru" 
kavramını da kapsayacak şekilde 
genişletilmesi sonucunda ulaşılan bir üst 
kümedir. Çok net olmayan mantığa dayalı 
önermelerin, mantık süzgecinden geçirilerek 
incelenmesinin yapıldığı bir yöntem olarak da 
tanımlanabilmektedir [4]. 
 
Üyelik fonksiyonları bulanık mantığı 
kullanacak olan kişinin problemine göre 
değişik şekillerde tanımlanabilir. Kullanım 
alanlarının genişliği göz önüne alındığında 
denetlenen sürecin özelliklerine göre uygun 
olan fonksiyon belirlenir [5]. 

 
Şekil 1. Bulanıklaştırma-Durulaştırma birimli 
bulanık sistem[6] 
 
•Giriş/Veri Tabanı: Geliştirilen sistemin 
girdi değişkenlerini ve bunlar hakkındaki tüm 
bilgileri içerir[7,8]. 
•Bulanıklaştırıcı: Sistemden alınan girdi 
bilgilerinin sembolik değerlere dönüştürme 
işleminin yapıldığı aşamadır[7,8].  
• Bulanık Kural Tabanı: Girdi verilerini 
çıktı verilerine bağlayan mantıksal, EĞER- 
İSE türünde yazılabilen kuralların tümünü 
içerir[7,8].  
• Bulanık Çıkarım: Kurallara dayalı giriş ve 
çıkış bulanık kümeleri arasındaki ilişkilerden 
yola çıkarak sistemin bir çıkışlı davranmasını 
temin eden işlemler topluluğunu içeren bir 



aşamadır[7,8].   
• Durulaştırma: Bulanık çıkarım ile bulanık 
küme çıkışları üzerinde ölçek değişikliği 
yapılarak gerçek sayılara dönüştürüldüğü 
aşamadır[7,8].   
 • Çıkış: Bilgi ve bulanık kural tabanlarının 
bulanık çıkarım vasıtasıyla etkileşimi 
sonucunda elde edilen çıktı değerini 
belirtir[7,8].   
 
3. Bulanık Mantık Tabanlı Dunn Öğrenme 
Stili Modeli Geliştirimi 
 
Önerilen bulanık mantık tabanlı sisteme girdi 
verileri olarak Dunn öğrenme stilinde önemli 
olan öğrencinin çevresel, duygusal, 
sosyolojik, fizyolojik ve psikolojik özellikleri 
verilmiş, çıktı verisi olarak da öğrencinin bu 
özelliklerine bağlı olarak öğrenme stili 
belirlenmiştir. Sistem yapısı Şekil 1’de 
belirtilmiştir. 

 

Şekil 2. Bulanık Mantık Tabanlı Dunn 
Öğrenme Stili Modeli 

Sistemde, üyelik fonksiyonlarının 
tanımlanabilmesi için değer aralıklarına göre 
düzeyler tanımlanmıştır. Çevresel uyarıcı 
girdi verisi için üç seviye (düşük, 
orta,yüksek), duygusal uyarıcı girdi verisi 
için üç seviye (düşük,orta,yüksek) ,sosyolojik  
uyarıcısı girdi verisi  için üç seviye 
(düşük,orta,yüksek), fizyolojik uyarıcı girdi 
verisi için üç seviye (düşük,orta,yüksek) ve  
psikolojik uyarıcı içinde aynı  şekilde  üç 
seviye (düşük,orta,yüksek),  çıktı verisi 
olarak da öğrenme  stili seçimi 

bulunmaktadır. Şekil 3’de sistemde kullanılan 
üyelik fonksiyonları verilmiştir. 

 

(a) Çevresel uyarıcı girdi verisi 

 

(b) Duygusal uyarıcı girdi verisi 

 

(c) Sosyolojik uyarıcı girdi verisi 

 

(d) Fizyolojik uyarıcı girdi verisi 



 

(e) Psikolojik uyarıcı girdi verisi 

 

f) Öğrenme stili çıktı verisi 

Şekil 3. Üyelik Fonksiyonları 

Buradaki verilere göre bulanık kümeler ve 
ifadeler oluşturulmuştur. Giriş verilerinin her 
biri için yapılmış bulanık kümeler düşük 
[4,7], orta [7,10] ve yüksek [10,12] 
aralıklarında oluşturulmuştur.  

Giriş verileri çevresel, duygusal, sosyolojik, 
fizyolojik ve psikolojik için üçgen üyelik 
fonksiyonları kullanılmıştır.  

Dunn Öğrenme Stiline göre bireyler iç ve dış 
uyarıcılardan etkilenerek öğrenir. İç 
uyarıcılar duygusal, fizyolojik ve psikolojik 
uyarıcılardır. Dış uyarıcılar ise sosyolojik ve 
çevresel uyarıcılardır. Bu çalışmada iç ve dış 
uyarıcılar dikkate alınarak değerlendirme 
yapılmış ve “çevresel”, “sosyolojik”, 
“duygusal”,  “fizyolojik” ve “psikolojik” 
uyarıcılar değerlendirilmiştir. Bu 
değerlendirmelere göre, bir bireyin dışsal 
uyarılardan etkilenerek öğrenimi söz konusu 
ise içsel uyarı etkilerine “DÜŞÜK” puanı 
verilirken dışsal uyarı etkierine ”ORTA” ve 
“YÜKSEK” puanları verilerek 

değerlendirmeler yapılmıştır. Birey içsel 
uyarılardan etkilenerek öğreniyorsa dışsal 
uyarı etkilerine “DÜŞÜK” puanı verilirken 
içsel uyarıcı etkilerine de ”ORTA” ve 
“YÜKSEK” puanları verilmiştir. Böyle 
mümkün bütün ihtimaller düşünülünce 5 
temel kural olduğu tespit edilmiştir. Tablo 
1’de şu an için tanımlanan 5 kural 
gösterilmektedir. 

 

Tablo 1. Kural Tablosuz 

 
Sistem 5 kural ile çalıştırıldığında, geliştirilen 
bulanık sistemi örnek veriler ile 
değerlendirecek olursak, eğer çevresel 
uyarıcısı 5 puan ise (‘düşük’ bulanık 
kümesine dahildir) duyuşsal uyarıcısı 11 puan 
ise (‘yüksek’ bulanık kümesine dahildir) 
sosyolojik uyarıcısı 6 puan ise(‘düşük’ 
bulanık kümesine dahildir) fizyolojik 
uyarıcısı 9 puan ise (‘orta’ bulanık kümesine 
dahildir) psikolojik uyarıcısı 8 puan  ise 
(‘orta’ bulanık kümesine dahildir) o zaman bu 
öğrenme  stili “duyuşsal”’dır  diyebiliriz. 
 
3. Simülasyon Sonuçları 
 Uygulamadaki gerçekleştirimler MATLAB 
2014 paket programı kullanılarak yapılmıştır. 
Şekil 4’te çevresel 5, duyuşsal 11, sosyolojik 
6, fizyolojik 9 ve psikolojik uyarıcı puanı 8 
ise girdi verileri için elde edilen sonuç ile 
öğrenme stili duyuşsal olarak belirlenmiştir. 
Bu girdi değerleri için kural “If çevresel is 
düşük and duyuşsal is yüksek and sosyolojik 
is düşük and fizyolojik is orta and psikolojik 
is orta then öğrenme stili is duyuşsal” 
şeklindedir. Şekil 4’te bu değerler için elde 
edilen yüzeysel sonuç grafiği verilmektedir. 



 

Şekil 4. Örnek girdi verileri için çıktı değerleri 

 

  
Şekil 5. Örnek girdi verileri için yüzeysel görüntü 
 
4. Sonuçlar 
 
Bu çalışmada bulanık mantık tabanlı 
yaklaşım kullanılarak öğrenme stili belirleme 
sistemi geliştirilmiştir. Öğrencinin öğrenme 
stili modelini bilmesi öğrencinin kısa yoldan 
bilgiye daha çabuk ulaşacağından zamandan 
tasarruf ve başarı sağlayacağı için büyük bir 
öneme sahiptir. 
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