
 ALGI, duyularımızın aldı-

ğı bilgileri yakalayan, işle-

yen ve aktif olarak anlam 

kazandıran bir kabiliyettir. 

Duyusal organlarımız aracı-

lığıyla bize ulaşan uyarılar-

la çevremizi anlamamızı 

sağlayan bilişsel süreçtir. 

Bu önemli bilişsel kabiliyet 

gündelik yaşantımız için 

çok önemlidir çünkü çevre-

mizi anlamamız onun saye-

sinde mümkündür. 

     Algı kendi başına oluşan 

tek bir süreç değildir. Aksine, 

uyarıcıların doğru biçimde 

algılanabilmesi için bir dizi 

aşamadan oluşur.  

 Seçim: Gündelik olarak ma-

ruz kaldığımız bilgi miktarı 

kapasitemizi aşar. Bu se-

bepten, algılamak istediği-

miz bilgileri filtrelememiz 

ve seçmemiz gerekir. Bu 

seçim dikkat, tecrübeler, 

ihtiyaçlar ve tercihler ara-

cılığıyla yapılır. 

 Organizasyon: Neyi algıla-

yacağımızın farkında olduk-

tan sonra, anlam verebilmek 

için uyarıcıları gruplar ha-

linde toplamamız gerekir. 

Algıda sinerji vardır çünkü 

algılananların genel bir 

algısıdır ve ayrı uyarıcı 

özelliklerine bölünemez-

ler. Gestalt prensipleri-

ne göre, uyarıcıların dü-

zenlenmesi rastgele de-

ğildir, belli kriterleri 

takip eder. 

 Yorumlama: Seçilen tüm 

uyarıcıları düzenledikten 

sonra onlara anlam ka-

zandırarak algı sürecini 

tamamlarız. Yorumlama 

süreci tecrübelerimiz ve 

beklentilerimiz tarafın-

dan ayarlanır. 

  

1. Duyum (Sensation) 2. Algı (Perseption) 

olmak üzere 2 düzeyde işleriz. 

Öğrenirken ve düşünürken kullandığımız duygusal bilgi dış dünyadan bize 

nasıl ulaşır? 
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     Duyumlar yaşamın ham maddesidir. 

      Örneğin; 
 

Ses Tonları               Melodi 

Küp şeklinde büyük sarı cisim              Ev 

Soğuk, ıslak damlalar               Yağmur 

 

Duyumları günlük yaşamda sürekli yorumla-

rız. Bu nedenle algı öznelleşir. 

   İnsanlar tüm dünyayı duyu organları yolu ile algılarlar. Her duyuma ilişkin algıları vardır. Tüm 

algılardaki en çarpıcı gerçek; duyusal bilgilerin nesnelere dönüştürülüyor olmasıdır. 

Bu nedenle algı duyumun dikkat ve bilgi haline geçmiş şeklidir. 

1. Şekil-zemin ilişkisi 

2. Yakınlık yasası 

3. Süreklilik yasası 

4. Tamamlama yasası 

5. Benzerlik yasası 

6. Basitlik yasası 

     Algı kendini oluşturan du-

yumların toplamından daha fazla 

bir şey ifade eder. Bütün parça-

dan önce gelir. Örneğin; bir ki-

şiye baktığınızda onu saç, kaş, 

göz, burun olarak değil arkada-

şımız Ali veya Ayşe olarak algı-

larız. Algıda örgütlenme altı ya-

sa üzerine şekillenir. 

Sayfa 2 

ALGIDA ORGANİZASYON (ÖRGÜTLEME) 

ÖĞRENME VE ALGI İLİŞKİSİ 

DUYUM 

                                  Ruhsal Durum  
    Geçmiş Yaşantılar                        Geleceğe İlişkin Beklentiler                                                                  

 

                   

 

       Eğitim                                                   İlgi ve ihtiyaç 

                             Kültür            Ortam 

    Algılama anında bireyin 

içinde bulunduğu ruhsal du-

rumu, geçmiş yaşantıları ve 

geleceğe ilişkin beklentileri 

de sürece katılırlar. Yani 

her birey çevresini 
kendine özel bir şe-
kilde algılar. 

Algı karmaşık bir süreçtir. 

 

ALGI 



     Algı alanımıza giren temel 

uyarıcıyı “şekil”, onu çevreleyen 

ortamı da “zemin” olarak algıla-

rız.  

    Bütün algılamalarda bir şekil 

ve zemin vardır. Şekil, arka yü-

zeyi oluşturan zemin içinde an-

lamını kazanır.  

    Görsel alanda şekil bize daha 

yakındır ve bir nesne izlenimi 

verir, bir biçimi vardır. Zemin 

ise tanımlanması zor bir madde 

izlenimi taşır. Şekil daha etkile-

yici bir izlenim yapar ve daha iyi 

hatırlanır.  

    Şekil ve zeminin birbiriyle 

yer değiştirdiği algılamaları-

mızda vardır. Bir biçimi önce 

şekil olarak görürken sonra 

zemin olarak görebiliriz. An-

cak, bir biçimi aynı anda hem  

şekil hem de zemin olarak 

göremeyiz. 

    Şim dibucüm leyi ok uman ızz or 

laş acak. 

Bu cümleyi okumakta zorluk çekmenizin nedeni, 

harflerin sizin alışılageldiğinizden da-

ha farklı gruplanmasıdır.   

    Birbirine yakın olan uyarıcıla-

rı bir grup gibi algılarız . Görsel 

alanda olduğu gibi, diğer alan-

larda da bu geçerlidir.  

     Algısal alanımızda bulunan ve 

sürekli olan uyarıcılar bir bütün 

oluşturur. Aynı yönde iden bi-

rimler birbiriyle ilişkili görünür.  
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Süreklilik Yasası 

Şekil Zemin İlişkisi 

Yakınlık Yasası 

Sayfa 3 

Zemin şekil 

ilişkisi 

doğuştan gelen 

bir özelliktir. 



    Tamamlanmamış etkinlikler, 

biçimler ve sesler tamamlanarak 

algılanmaktadır. Bir nesnenin 

tümü görülmese de, o nesnenin 

tümü görülüyormuş gibi algılama 

tam olur. 

    Bazen konuşmakta olan biri-
nin sözleri yarım yamalak duyul-
duğu halde, o kişinin ne dediği 
tamamlama kuralına dayanarak 
algılanabilir.  

Öteki unsurlar eşit oldu-

ğunda, birey, basit ve dü-

zenli bir biçimde organize 

edilmiş figürleri algılar.  

Sayfa 4 

Basitlik Yasası 

Bülten Başlığı 

Tamamlama Yasası 

       

Benzerlik Yasası  

B i r b i r i n e 

b e n z e r 

özellikleri olan 

u y a r ı c ı l a r , 

a l g ı sa l  b i r 

b ü t ü n l ü k 

kazanırlar ve 

tek bir grup 

gibi algılanırlar.  



     İnsanın ortamdan ve kendi 

bedeninden gelen çok sayıda 

uyarıcıdan bir veya bir kaçını 

seçip, belirgin olarak algılaması-

na algının seçicilik özelliği de-

nir. 

    Beynimizin giren duyu verile-

rini işleyerek anlamlı bir algı 

oluşturma kapasitesi son derece 

sınırlıdır. Bu nedenle beyin, be-

lirli değişkenlerin etkisi altında 

sürekli seçerek algılar. Yani in-

sanlar, belirli bir anda yer alan 

çeşitli olaylardan sadece bir 

kaçına dikkat ederler. Algısal 

seçimde en önemli işlev dik-
kattir. 

ETKİN DİKKAT 

İradeyle gerçekleştirilen, çaba ürünü 

olan, isteyerek sağlanan dikkattir. 

Örneğin; televizyonda okulların tatil 

olması ile ilgili bir bilgi verilmesi 

EDİLGİN DİKKAT 

Dış etmenlerin, istem dışı faktörle-

rin etkisiyle gerçekleşen dikkattir. 

Örneğin; sireni çalarak geçen bir 

ambulans 

DİKKAT 

İÇ ETMENLER 

 Bireyin özellikleri 

 Eğitim  

 Meslek  

 İlgiler  

 Güdüler  

 Hazır olma 

 Algı dayanağı 

DIŞ ETMENLER 

 Şiddet 

 Büyüklük 

 Zıtlık 

 Tekrar  

 Hareket 

 Değişiklik  

 Renk vb. 

 Önceki öğrenmeler 
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Dikkatin yönünü belirleyen etmenler 

ALGIDA SEÇİCİLİK 

DİKKAT, insanın herhangi bir konu yada nesne üzerinde aklı ve 

duygularıyla yoğunlaşmasına denir. Dikkat ikiye ayrılır. 

Sayfa 5 

Dikkat 

öğrenmeyi 

kolaylaştıran, 

unutmayı 

zorlaştıran bir 

faktördür. 
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Şekil değişmezliği 

    Hangi açılardan bakarsak ba-

kalım bir nesneyi aynı şekilde 

görme eğilimindeyiz.  

Büyüklük değişmezliği  

 Bir nesneyi göründüğü uzaklık-

tan bağımsız olarak aynı büyük-

lükte algılarız.  

Parlaklık değişmezliği  

     Retinaya düşen ışık miktarı 

değişse bile parlaklık algısı aynı 

kalır . 

 

ALGISAL DEĞİŞMEZLİKLER 

 

ALGISAL DEĞİŞMEZLİKLER 

      Algısal değişmezlikler, duyusal uyarıl-

madaki değişmelere rağmen, göreli olarak 

nesneleri sabit ve değişmez olarak algıla-

ma eğilimidir. Bir kez bir nesnenin sabit 

bir algısını oluşturduktan sonra, o nesneyi 

hemen hemen her pozisyonda, uzaklıkta 

ve aydınlanma koşulunda tanıyabiliriz. Ay-

rıca nesneleri, retina üzerindeki görüntü-

nün büyüklüğüne bakmaksızın gerçek bü-

yüklüğünde algılama eğilimindeyiz. 

Renk değişmezliği  

     Duyusal bilgi değişse 

de tanıdık nesnelerin rengi 

aynı kalır.  

Yandaki küplere 

bakın. Aynı küp 

sabah ve akşam 

gözümüze farklı 

renkte görünür. 

Oysa biz, renkler 

hiç değişmemiş 

gibi algılarız. 

SEVDA ÖZTÜRK 

AYDIN 


