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1-Önce Soruları Tıklayın Yanıtlamaya Çalışın.  
2-Verdiğiniz Yanıtların Şıklarını Kenara Yazın. 
3-Sonra  Yanıtlarınızı Kontrol Ediniz.
4-Yanlış Yanıtları Muhakeme Ediniz.

• 5-Gösteriyi İzleyin Tekrar Aynı İşlemi Yapınız.



GESTALT KURAMINDA GESTALT KURAMINDA 
ÖÖĞĞRENME RENME 

KOFFKAKOFFKA WERTHEWERTHEİİMERMER



ALGI YASALARIALGI YASALARI

ŞŞekilekil--zemin ilizemin ilişşkisikisi
YakYakıınlnlıık yasask yasasıı
SSüüreklilik yasasreklilik yasasıı
Tamamlama yasasTamamlama yasasıı
Benzerlik yasasBenzerlik yasasıı
Basitlik yasasBasitlik yasasıı



ŞŞEKEKİİLL--ZEMZEMİİN(FigN(Figüürr--groundground) ) 
İİLLİŞİŞKKİİSSİİ

ÇÇevrede dikkatimizi evrede dikkatimizi 
ççeken obje eken obje şşekil olarak ekil olarak 
bilinirken,onu bilinirken,onu ççevreleyen evreleyen 
ortam zemin olarak ortam zemin olarak 
adlandadlandıırrııllıır.r.öörnerneğğin,bu in,bu 
sayfada okumakta sayfada okumakta 
olduolduğğunuz yazunuz yazıılar lar 
şşekil,yazekil,yazıınnıın arkasn arkasıındaki ndaki 
alan ise zemindir.alan ise zemindir.

DEVAMDEVAM



YAKINLIK (YAKINLIK (ProximityProximity) YASASI) YASASI

Bu yasaya gBu yasaya gööre birbirine yakre birbirine yakıın olan n olan 
uyaruyarııccıılar alglar algıısal alansal alanıımmıızda birlikte zda birlikte 
gruplandgruplandıırrıılmaktadlmaktadıır.r.öörnerneğğin in şşekil I ekil I 
noktalar snoktalar süüttüün olarak,n olarak,şşekil II noktalar ekil II noktalar 
ssııralar olarak gralar olarak göörrüülmektedir.           lmektedir.           DEVAMDEVAM



SSÜÜREKLREKLİİLLİİK (K (ContinuityContinuity) YASASI) YASASI
SSüüreklilik yasasreklilik yasasıına gna gööre re 
bir alandaki bir alandaki ööğğeler eler 
yada elementler aynyada elementler aynıı
yyöönde giden bir nde giden bir öörrüüntntüü
veya akveya akışış bir bir şşekil ekil 
olarak algolarak algıılanlanıır. r. DEVAMDEVAM



TAMAMLAMA (TAMAMLAMA (ClosureClosure) YASASI) YASASI

GestaltGestalt kuramkuramıına na 
ggööre re 
tamamlanmamtamamlanmamışış
maddeler maddeler 
tamamlanmtamamlanmışış gibi gibi 
algalgıılanmakta ve lanmakta ve 
ananıımsanmaktadmsanmaktadıır.r.

DEVAMDEVAM



BENZERLBENZERLİİK(K(SimilaritySimilarity) YASASI) YASASI

Benzer biBenzer biççimde veya imde veya 
renkte olan nesneler renkte olan nesneler 
birlikte birlikte 
gruplandgruplandıırarak rarak 
algalgıılanmaktadlanmaktadıır.r.şşekildekild
eki birbirini izleyen eki birbirini izleyen 
birimler gruplar birimler gruplar 
şşekilde gekilde göörrüülmekte ve lmekte ve 
isimlendirilmektedir.isimlendirilmektedir.

DEVAMDEVAM



BASBASİİTLTLİİK (K (SimplicitySimplicity) YASASI) YASASI
Bu yasaya gBu yasaya gööre re 
didiğğer er ööğğeler eeler eşşit it 
olduolduğğu takdirde u takdirde 
birey basit,dbirey basit,düüzenli zenli 
bir bir şşekilde organize ekilde organize 
edilmiedilmişş figfigüürleri rleri 
algalgıılama lama 
eeğğilimindedir.ilimindedir.



PRGNANZ YASASIPRGNANZ YASASI

GestaltGestalt kuramckuramcıılarlarıı
algalgıısal sal öörgrgüütlemeye tlemeye 
yardyardıımcmcıı olan olan 
yasalaryasalarıın hepsini n hepsini 
kapsayan daha kapsayan daha 
genel bir yasa genel bir yasa 
oluoluşşturmuturmuşştur ve tur ve 
bunabuna pragnanzpragnanz
yasasyasasıı adadıınnıı
vermivermişştir.tir.



ALGISAL DEALGISAL DEĞİŞĞİŞMEZLERMEZLER

Bir objeyi koBir objeyi koşşullar ullar 
dedeğğiişşmesine ramesine rağğmen men 
aynaynıı obje obje olarkolark
ggöörmemize rmemize algalgıısal sal 
dedeğğiişşmezlikmezlik
denir.denir.öörnerneğğin,yandaki in,yandaki 
ay resminde ayay resminde ayıın bir n bir 
kkıısmsmıınnıın gn göörrüünmesine nmesine 
rarağğmen biz bunu men biz bunu 
bbüüttüün olarak algn olarak algıılarlarıız.z.



UNUTMAUNUTMA

GestaltGestaltççıılarlar unutmayunutmayıı iki iki 
nedene nedene 
babağğlamaktadlamaktadıır.bunlardan r.bunlardan 
birincisi:test etme sbirincisi:test etme sıırasrasıında nda 
bellek izini geriye getirme, bellek izini geriye getirme, 
ananıımsama ile ilgili msama ile ilgili 
ggüçüçllüüktktüür.ikincisi ise bellek r.ikincisi ise bellek 
izinin yeniden dizinin yeniden düüzenlenmesi zenlenmesi 
ssıırasrasıında,orijinal olaynda,orijinal olayıın n 
kaybedilmesi,bozulmaskaybedilmesi,bozulmasııddıır.r.



İİÇÇGGÖÖRRÜÜSEL SEL ÖÖĞĞRENMERENME
ÇöÇözzüüm m ööncesinden ncesinden 
çöçözzüüme geme geççiişş ani tamdani tamdıır.r.
İİççggöörrüüyleyle edinilen edinilen çöçözzüüme me 
dayaldayalıı performans performans 
genellikle genellikle ppüürrüüssssüüzz ve ve 
hatashatasıızdzdıır.r.
İİççggöörrüüyleyle kazankazanıılan lan 
problem problem çöçözzüümmüü uzun uzun 
ssüüre hatre hatıırlanrlanıır.r.
Bilgi transfer edilebilir.Bilgi transfer edilebilir.

Arkhimedes Suda bir topun kaldırma gücü



ÜÜRETRETİİCCİİ DDÜÜŞŞÜÜNMENME

GestaltGestalt
kuramckuramcıılarlarıından ndan 
wertheimerwertheimer’’ee ait ait 
bir kuramdbir kuramdıır.r.
Geometride Geometride 
problemlerden problemlerden 
biri,bir paralel biri,bir paralel 
kenar alankenar alanıınnıın n 
bulunmasbulunmasıı ile ile 
ilgilidir.ilgilidir.
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