


Duyumsama ve Algı

Duyumsama
• Almaçlarımızın (reseptör) ve 

sinir sistemimizin çevremizden 
uyarıcı enerjileri aldığı ve temsil 
ettiği süreç.
• Vücut-çevre arasındaki etkileşim

• Fiziksel uyarıların alımı.

• Özelleşmiş hücre işlevleri

Algılama
• Anlamlı nesneleri ve olayları 

tanımamızı sağlayan duyusal 
bilgileri düzenleme ve 
yorumlama sürecidir.
• Yorum

• Deneyim

• Düşünce

• İnanç



Uyaran

• Ne tür bir uyaran, çevreden algılanabilir bir girdi oluşturur?
1. Işık — Görüş

2. Ses — İşitme

3. Kimyasallar — Tat ve koku

4. Basınç, sıcaklık, ağrı — Dokunma hissi

5. Yönelim, denge — Kinestetik duyular



• Aşağıdan yukarıya işleme
• Duyusal bilgileri almak ve daha 

sonra bir araya getirmek ve 
entegre etmek

• Parçadan bütüne
• Ne görüyorum?

• İlk kez dinlenilen şarkı

• Yukarıdan aşağıya işleme
• Duyusal bilgileri yorumlamak için 

modelleri, fikirleri ve beklentileri 
kullanma

• Bütünden parçaya
• Bu daha önce gördüğüm bir şey mi?

• En sevdiğim şarkı

Dünyayı anlamlandırmak



Bir tablo / 3 boyutlu bir şişe

•Çocuklar ne görür?

• Yetişkinler ne görür?

• İnsan figürleri

• Yunus figürleri

• Fark nedir?
• Erişkinler yukarıdan aşağıya 

işleme modellerinde daha fazla 
işlem yapar. 

• Görülmesi zor nesnelere de 
odaklanır.





Duyusal Eşikler

• Mutlak Eşik: Bir uyaranı zamanın 
yarısında algılamak için gereken 
minimum uyaran yoğunluğu 
seviyesini ifade eder.

• Fark Eşiği: Bir uyaran değişikliğini 
tespit etmek için gereken minimum 
farktır. 
• sadece ayırt edilebilir fark  (just

noticeable difference-JND)  

Eşik altı uyaranlar



Müzik dinlerken eşik…

• Kulaklıktan müzik dinlerken ilk sesi duyduğunuz ses düzeyi mutlak 
eşiktir. 

• Bir örnek; Fark eşiğinin 2 birim olduğu bir durumda;
• 10-11 arasındaki değişikliği hissetmek zordur.
• 10-15 arası daha açık bir şekilde hissedilir. 

• Sonuç: Fark eşiği geçilmiş olur.

• Hangi ses düzeyleri arasındaki fark daha kolay anlaşılır?

• 30-35 arası fark mı? / 5-10 arası fark mı?
• Weber yasası; düşük seslerde fark daha kolay anlaşılır diyor!



Ürün satın alırken hangi değişkenine göre 
tercih yaparsınız? 
• Fiyat

• Boyut

• Tat

• Ağırlık

Fiyat=Boyut > Tat=Ağırlık

Hangisine daha duyarlıyız? 

Bir başka deyişle hangisindeki 
mutlak eşiğimiz daha düşük?



Sinyal algılama teorisi

• Zayıf bir uyaranı algılamak, yalnızca sinyalin gücüne değil, aynı 
zamanda psikolojik durumumuza da bağlıdır.
• Beklentilerimiz, motivasyonlarımız ve uyanıklığımız... 

• Sinyal algılama teorisi, arka plan uyarıcıları arasında zayıf uyarının
varlığını nasıl ve ne zaman tespit ettiğimizi tahmin eder.
• Örneğin, yeni doğan bebeklerin ebeveynleri, diğer kişilere göre hafif bir bebek 

ağlamasını algılayabilir.

Mutlak eşikler, mutlak 
olmadığında…

Bu, eşiklerin değişebileceğini gösterir.



Sinyal VAR

Sinyal YOK

DOĞRU

HAYIR, görmedim.

HATA

DOĞRU REDDETME

EVET, gördüm.

YANLIŞ ALARM

Hayalet Titreşim 
Sendromu



Duyusal Adaptasyon

• Çevremizdeki yeniliği 
algılamak için, duyularımız 

sürekli bir uyaranı 
algılamamaya başlar!
• Ayakkabıdaki taş

• Saatin tik takları 



Duyusal Adaptasyon



Algısal Küme (Perceptual Set)

• Görmeyi beklediğimiz şeylerin gördüklerimizi etkilemesi 
durumudur. 
• Algı beklentiler, düşünceler, inançlar ve ilgi alanlarından etkilenir. 

• Algı kümesi, nesneleri veya durumları belirli bir referans 
çerçevesinden algılama eğilimi anlamına gelir

• Yukarıdan aşağıya işleme





Old woman Young womanYAŞLI KADIN GENÇ KADIN



ALGISAL KÜME, ESNETİLEBİLİR…



Algıda Bağlam Etkisi

• Boyut algısı bağlama bağlıdır.



Duygu, Fiziksel Durum ve Motivasyonun Algıya Etkisi

• Deneyler şunu gösteriyor:
• Yorgun olduğunuzda hedefler daha uzak görünür.

• Ok ağır olduğunda hedef daha uzak görünür.

• Ağır bir çanta + hüzünlü müzik / yalnızlık → Tepe 
daha dik görünür.

• Arzu ettiğiniz bir şey daha yakın görünüyor.



Görme: Enerji, Duyum ve Algı

• Elektromanyetik radyasyon 
dalgalarıyla karşılaşıyoruz.

• Gözlerimiz bu dalgaların 
bazılarına tepki verir.

• Beynimiz bu enerji dalgası 
duyumlarını renklere dönüştürür.



Renk/Ton ve Parlaklık

• Elektromanyetik dalgaların 
dalga boyunu/frekansını renk 
veya ton olarak algılarız.

• Bu dalgaların 
yüksekliğini/genliğini yoğunluk 
veya parlaklık olarak algılarız.



Göz

• Mumdan gelen ışık korneadan ve göz bebeğinden geçer. 

• Mercek tarafından odaklanır ve ters çevrilir. 

• Işık retinaya düşer. 

• Optik sinir yoluyla gönderilmek üzere sinirsel uyarılara dönüşür.

• Lens sert değildir; odaklanmak için şekil değiştirebilir.



Renkli görüş

• Young-Helmholtz Trikromatik (Üç Renkli) Teorisi

• Kırmızı, yeşil ve mavi olmak üzere üç tür renk 
alıcı konisi vardır. 

• Algıladığımız tüm renkler, bu konilerin 
kombinasyonlarını uyaran ışık dalgaları 
tarafından oluşturulur.



Renk körlüğü

• Kırmızı koniler veya yeşil koniler eksik olan 
insanlar kırmızıyı yeşilden ayırt etmekte 
zorlanır.

• Rakip süreç teorisi, siyahı algılamanın tersi 
olarak beyazı algılamanın sinirsel sürecini 
ifade eder; 

• Benzer şekilde sarıya karşı mavi ve 
kırmızıya karşı yeşil rakip süreçlerdir.

Köpekler Kırmızı almaçlar (-)



Rakip-Süreç Teorisi Testi

Ortadaki noktaya bakalım…



Algısal Organizasyon

• Algılanan renkleri ve çizgileri nesneler halinde organize etmemizi 
sağlayan algısal süreçlerimiz var:
• Eksik parçaları bütünler halinde gruplama

• Arka planda duran figürleri görmek

• Şekli, hareketi ve derinliği algılamak

• Görsel bilgilerdeki değişikliklere rağmen şekil ve renk sabitliğini korumak

• Görsel yorumlamaya rehberlik etmek için deneyimi kullanma

Işık dalgalarını zihinsel görüntülere/filmlere 
dönüştürmek...



Algının Rolü

• Duyularımız sağdaki mavi bilgiyi alır. 
Ancak, algısal süreçlerimiz bunu 
şuna çevirir:

• Önde yüzen bir küp ve mavi daire 
noktaları olan beyaz kağıt

• İçinde açılı çizgiler olan mavi 
noktalar 

•Küp?



Şekil-Zemin Algısı

• Çoğu görsel sahnede, bir arka plana karşı duran nesneleri ve figürleri
seçeriz.

• Bazı sanatlar bize neyin figür ve neyin “zemin” olduğu konusunda iki 
eşit seçenek vererek bu yeteneği karıştırır:

Kadeh mi yoksa
iki yüz mü? Adım atan adam

mı, oklar mı?



Gruplandırma: Gestaltları Nasıl Yapıyoruz?

• “Gestalt”, parçalarının toplamından daha fazlası olan bir “bütün” 
oluşturan anlamlı bir örüntü/yapılandırmayı ifade eder.

• Görsel bilgiyi “bütünler” halinde gruplamanın yollarından üçü yakınlık, 
süreklilik ve kapatmadır (closure).



Görsel Uçurum: Derinlik Algısı Testi

• Bebekler bu yeteneği emekleme çağında geliştiriyor gibi görünüyor.

Yeni doğmuş hayvanlar bile algılanan uçurumdan korkar.



2 Boyutlu Bir Görüntüden Derinlik Algılama: 
Binoküler Yöntemler
• İki gözümüz var.

• Bu bize retinal eşitsizlik verir; iki gözün görüşleri 
biraz farklıdır.

Monoküler (sadece bir göze ihtiyaç 
duyan) işaretleri kullanarak

2 boyutlu bir görüntüden derinliği 
nasıl algılarız?...



Monoküler İşaret: İnterpozisyon

• İnterpozisyon (araya girme):

• Bir nesne diğerinin görüşünü engelliyor gibi 
göründüğünde, engelleyen nesnenin 
gözlerimizle engellenen nesne arasında bir 
konumda olduğunu varsayıyoruz.



Monoküler İşaret: Göreceli 
Boyut

• Bilinen nesneleri (bilinen boyuttaki) 
daha küçük göründüklerinde;
• daha uzakta olarak yorumlamayı 

sezgisel olarak biliyoruz.



Monoküler İpuçları: Doğrusal Perspektif ve 
Araya Yerleştirme

• Sıralar birleştiği için 
uzaktaki çiçekler daha 
uzak görünüyor. 

• Beynimiz bunu bir 
mesafe işareti olarak 
okur.



Doğrusal Perspektif 
Kullanan Püf Noktaları

• Bu iki kırmızı çizgi aynı 
boyuttadır.

• Ancak mesafe algımız 
uzunluk algımızı etkiler.



Monoküler İpuçları: Gölgelendirme Etkileri

• Gölgeleme, derinlik algımıza 
yardımcı olur.



Monoküler İpuçları: Göreli Hareket

• Hareket ederken uzakta olan 
nesneleri söylemek daha kolaydır. 

• Çünkü onları geçmek daha uzun 
sürer.



Algısal Sabitlik

• Nesneleri farklı ışık koşullarında, farklı mesafelerde ve açılarda bile 
aynı şekilde görme yeteneğimize algısal sabitlik denir. 

• Algısal sabitlik yukarıdan aşağıya bir süreçtir.

• Örnekler:
• Renk ve parlaklık sabitliği

• Şekil ve boyut sabitliği



Renk Sabitliği

• Değişen aydınlatmada tutarlı bir renk görme 
yeteneğimiz vardır.

• Üç tarafı da sarı olarak görmemize yardımcı 
olur.

• Beynimiz gölgelemeyi telafi eder.

• Sonuç olarak, bu telafi aşamasında aynı 
renkli üç mavi noktayı üç farklı renk olarak 
yorumlanır.



Parlaklık Sabitliği

• Bu ekranda, A ve B kareleri 
tam olarak aynı gri tonundadır.

• Peki B neden daha açık 
görünüyor?



Şekil Sabitliği

• Şekil sabitliği, farklı duyusal görüntüler almasına rağmen nesneleri 
sabit bir şekilde algılamadır. 

• Kapı dikdörtgendir. Açılmaya devam etse de biz onun dikdörtgen 
olduğunu düşünürüz.



Ay Yanılsaması

• Ay ufukta tepeden daha büyük 
görünür.

• Neden?

• Ay, bu canavarlardan biri gibi, daha 
uzakta gördüğümüz için daha büyük 
görünüyor.



Boyut Sabitliği

• Retinadaki görüntü küçülse bile nesneleri aynı boyutta görmemize 
yardımcı olmak için mesafeyle ilgili bağlam ipuçlarını kullanma 
yeteneğine sahibiz.

• Ames odası, 
• Aynı boydaki iki kızın çok farklı boyda görünmesini sağlamak için mesafe 

ipuçlarını manipüle etmek için tasarlandı.
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İşitme/İşitme: Sesle Başlamak

Ses dalgasının
yüksekliği veya

yoğunluğu; yüksek ve
yumuşak olarak

algılanır (ses seviyesi)

Ses kalitesi veya 
rezonans olarak 

algılanır

Ses dalgasının
uzunluğu; yüksek ve
alçak sesler olarak

algılanır (perde)
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Ses Dalgaları Kulağa Ulaşır
Dış kulak sesi toplar 

ve kulak zarına 
iletir.

Orta kulakta, ses dalgaları kulak zarına çarpar. Örs, çekiç ve üzengi 
kemiklerini titreşimi başlar. 

Üzengi bu titreşimleri kokleanın oval penceresine gönderir.

İç kulakta, sıvı dalgaları oval 
pencereden kokleanın

“tüy/saç (hair)” alıcı hücreleri 
üzerinden hareket eder. 

Bu hücreler, işitsel sinirler 
aracılığıyla beynin temporal

lobuna sinyaller gönderir.



İşitme Kaybını Önleme

• Yüksek seslere maruz kalmak iç 
kulağa, özellikle tüy hücrelerine zarar 
verebilir.

• Orta ve iç kulak yapıları da 
hastalıktan zarar görebilir.

• Önleme yöntemleri, 85 desibelin 
üzerindeki gürültülere maruz kalmayı 
sınırlamayı ve kulak enfeksiyonlarını 
tedavi etmeyi içerir.



Ses Algısı: Yükseklik

• Gürültü, daha yoğun ses titreşimlerini 
ifade eder. 

• Bu, daha fazla sayıda tüy hücresinin 
beyne sinyal göndermesine neden 
olur.

• Yumuşak (soft) sesler yalnızca belirli 
tüy hücrelerini harekete geçirir.

• Daha yüksek (louder) sesler bu tüy 
hücrelerini VE komşularını hareket 
ettirir.



Ses Algısı: Perde

• İç kulak ses frekansını nöral frekansa nasıl çevirir?

YER TEORİSİ
Yüksek ses frekanslarında, 

perdeye bağlı olarak 
kokleada farklı konumlarda 

sinyaller üretilir. Beyin, 
sinyallerin geldiği yeri 
okuyarak perdeyi okur.

FREKANS TEORİSİ
Düşük ses frekanslarında, 

tüy hücreleri, sesin 
alındığı oranda sinyaller 

gönderir.

VOLLEY PRENSİBİ
Ultra yüksek frekanslarda, 

alıcı hücreler art arda 
ateşlenir ve daha yüksek 

ateşleme hızlarına ulaşmak 
için sinyalleri birleştirir.



Tatlı:
Enerji kaynağı

Ekşi:
Potansiyel toksik 
azaltıcı

Umami: (tatlı)
Dokuyu büyütmek
ve onarmak için
proteinler

Tuzlu: 
Fizyolojik süreçler için
gerekli olan sodyum

Acı:
Potansiyel
zehirler

TAT

Dilimizde, her biri hayatta

kalma işlevlerine sahip

olabilecek BEŞ farklı tat türü

için alıcılar bulunur.
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Tat Nörokimyası

• Farklı tipte tat alıcı hücreleri vardır.

• Bu hücreler, temporal loba iletilerini 
gönderir.

• Dilini yandığında…
• Reseptörler her iki haftada bir çoğalırlar. 

Ancak yaşla birlikte tat tomurcukları 
daha az sayıda ve daha az hassas hale 
gelir.

• Yukarıdan aşağıya süreçler 
nörokimyayı geçersiz kılabilir; 
beklentiler tadı etkiler.



Farklı duyuları birbirine karıştırmak

• Duyusal etkileşim, farklı duyular 
birbirini etkilediğinde ortaya 
çıkar.

• Örneğin:
• Bir ses patlaması, loş bir ışık 

kaynağını daha görünür hale getirir.

• Lezzet sadece tat değildir. 
• KOKU+TAT

• Sinestezi (birleşik duyu), bir 
algının FARKLI bir bir duyu 
tarafından tetiklenmesi ve 
etkilenmesi durumudur.

• Sesleri Görmek, Renkleri Duymak

• En sık harf sinestezisi
• 7 sayısını sarı, 3 sayısını kırmızı

• «Rock müzik - mor görünüyor"  



Vücut Pozisyonunu ve Hareketini Algılama

• Kinestezi ("hareket hissi"), tek tek vücut 
parçalarının birbirine göre hareketini ve 
konumunu algılamak anlamına gelir.

• Nasıl çalışır: Eklemlerdeki ve kaslardaki 
sensörler, deriden, gözlerden ve kulaklardan 
gelen sinyallerle koordineli sinyaller gönderir.

• Kinestezi olmasaydı, hareketi koordine etmek 
için uzuvlarımızı sürekli izlememiz gerekirdi.



Vücut Pozisyonunu ve Hareketini Algılama

• Vestibüler duyu, denge hissi de dahil olmak üzere, 
yerçekimine göre başın ve vücudun konumunu 
algılama yeteneğini ifade eder.

• Nasıl çalışır: 
• İç kulaktaki sıvı dolu bölmeler (vestibüler keseler ve yarım 

daire kanalları), başın konumu hakkında beyinciğe 
mesajlar gönderen saç benzeri (hairlike) reseptörlere 
sahiptir.

• Vestibüler duyu, dengede kalmamıza ve dik 
durmamıza yardımcı olur.



Algı yetisi asla bir 
fotoğraf makinesine 

benzetilemez.

Algılar her zaman 
kişinin kendine 

özgülüğünden bir 
şeyler içerir.


