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ÖÖğğrenme renme İİle le İİlgili Kavramlarlgili Kavramlar

Öğrenme: Yaşantı
sonucu davranışta 
meydana gelen 
nispeten sürekli bir 
değişikliktir. 
Tanımda 
görüleceği üzere üç
önemli öğe vardır



ÖÖğğrenme davranrenme davranışışta ta 
bir debir değğiişşiktir. iktir. 
Tekrar ya da yaTekrar ya da yaşşantantıı
sonucu meydana sonucu meydana 
gelen bir degelen bir değğiişşikliktir. ikliktir. 
Herhangi bir olayHerhangi bir olayıın n 
ya da durumun ya da durumun 
ööğğrenme adrenme adıınnıı
alabilmesi ialabilmesi iççin in 
dedeğğiişşikliikliğğin nispeten in nispeten 
ssüürekli olmasrekli olmasıınnıın n 
geregereğği i 
vurgulanmaktadvurgulanmaktadıır, r, 
yani bir syani bir süüre devam re devam 
etmelidir.etmelidir.



ÖÖğğrenme renme ççevreye uyum sevreye uyum süürecidirrecidir

Bu bakBu bakıımdan mdan ööğğrenme; renme; 
davrandavranışışlarlarıı, ihtiya, ihtiyaççlarlarıı, , 
daha iyi kardaha iyi karşışılayacak layacak 
bibiççimde dimde düüzene koyma ya zene koyma ya 
da yeni bir durum da yeni bir durum 
karkarşışıssıında bunlarnda bunlarıı yeniden yeniden 
öörgrgüütleme anlamtleme anlamıına gelir. na gelir. 
ÖÖğğrenme olabilmesi irenme olabilmesi iççin in 
belli bir olgunluk seviyesi belli bir olgunluk seviyesi 
şşarttarttıır. r. 



Organizma iOrganizma iççinde var olan inde var olan 
yeteneklerin kendiliyeteneklerin kendiliğğinden inden 
geligelişşmesine ve varabilecemesine ve varabileceğği i 
ddüüzeye varmalarzeye varmalarıına na 
““olgunlaolgunlaşşmama”” diyoruz. diyoruz. 
SonuSonuçç olarak olgunlaolarak olgunlaşşma ma 
iiççin; in; ““organizmanorganizmanıın n 
temelindeki potansiyel temelindeki potansiyel 
ggüçüçlerin glerin gööreve hazreve hazıır bir r bir 
duruma uladuruma ulaşşmasmasııddıırr””
diyebiliriz. diyebiliriz. ÖÖrnerneğğin, in, 
konukonuşşma yada yma yada yüürrüümeyi meyi 
ööğğrenmek irenmek iççin ilgili in ilgili 
organlarorganlarıın bu in bu işşlevi yerine levi yerine 
getirecek yeterliligetirecek yeterliliğğe e 
ulaulaşşmasmasıı gerekir.gerekir.



ÖÖğğrenmenin Nitelirenmenin Niteliğğii
ÖÖğğrenme davranrenme davranışışta bir ta bir 
dedeğğiişşmenin meydana gelmesi menin meydana gelmesi 
halidir. halidir. 
DavranDavranışıştaki detaki değğiişşme oldukme oldukçça a 
kalkalııccıı ve uzun sve uzun süürelidir. Yani relidir. Yani 
ööğğrenme oldukrenme oldukçça kala kalııccıı bir bir 
davrandavranışış dedeğğiişşikliikliğğidir. idir. 
ÖÖğğrenme bireyin aktif renme bireyin aktif 
oluoluşşunun, bir takunun, bir takıım m 
edimlerde bulunmasedimlerde bulunmasıınnıı veya veya 
yaptyaptığıığı egzersizlerin egzersizlerin 
sonucudur sonucudur 



ÖÖğğrenme renme 
gergerççekleekleşşmimişş ise ise 
transfer edilmesi de transfer edilmesi de 
ssööz konusudur. z konusudur. 
ÖÖğğrenme dorenme doğğrudan rudan 
dodoğğruya gruya göözlenemez. zlenemez. 
GGöözleyebildizleyebildiğğimiz imiz 
bireyin bireyin 
performansperformansııddıır. r. 
Performans ise Performans ise 
ööğğrenme ile birlikte renme ile birlikte 
babaşşka deka değğiişşkenlerin kenlerin 
de ortak de ortak 
fonksiyonudur.fonksiyonudur.



ÖÖğğrenme kirenme kişşinin daha inin daha 
sonra karsonra karşışılalaşşacaacağığı
durumlara farkldurumlara farklıı bir bir 
yaklayaklaşışım m 
ggööstermesidir. stermesidir. 
ÖÖğğrenme davranrenme davranışıışın n 
referans referans 
ççererççevesindeki ievesindeki işşaret aret 
ve ipuve ipuççlarlarıında nda 
dedeğğiişşme demektir. me demektir. 



ÖÖğğrenilmirenilmişş DavranDavranışış ile Doile Doğğuuşştan Getirilen tan Getirilen 

(i(iççggüüddüüsel ve sel ve RefleksiveRefleksive) Davran) Davranışışlarlarıın Farkn Farkıı

Refleks bir uyarRefleks bir uyarııccııya ya 
karkarşışı meydana gelen meydana gelen 
istem distem dışıışı tepki olarak tepki olarak 
tantanıımlanabilir. mlanabilir. ÖÖrnerneğğin; in; 
ggöözzüümmüüze hze hıızla bir zla bir 
nesne yaklanesne yaklaşşttığıığında gnda gööz z 
kapaklarkapaklarıınnıı otomatik otomatik 
olarak kapatma gibi. olarak kapatma gibi. 
ResleksResleks davrandavranışıışı
ööğğrenilmemirenilmemişştir, bir tir, bir 
yayaşşantantıı sonucundan sonucundan 
ççok, organizmanok, organizmanıın n 
genetik olarak getirdigenetik olarak getirdiğği i 
bir bir öözellizelliğğidiridir. . 



YaYaşşantantıı; ; Bireyin Bireyin 
ççevresiyle belli bir evresiyle belli bir 
ddüüzeydeki zeydeki 
etkileetkileşşimleri imleri 
sonucunda bireyde sonucunda bireyde 
kalan izdir. Ekalan izdir. Eğğer bu er bu 
etkileetkileşşim sonucu, im sonucu, 
bireyin davranbireyin davranışıışında nda 
bir debir değğiişşme meydana me meydana 
geliyorsa buna geliyorsa buna 
“ö“öğğrenme yarenme yaşşantantııssıı””
denir. denir. 



ÖÖğğrenmenin Biyolojik renmenin Biyolojik 
TemelleriTemelleri

Sinir Sistemi :Sinir Sistemi :
Bir insanBir insanıın yan yaşşamamıınnıı
ssüürdrdüürebilmesi irebilmesi iççin in 
ççevresiyle sevresiyle süürekli olarak rekli olarak 
iliilişşki iki iççinde bulunmasinde bulunmasıı ve ve 
organizmanorganizmanıın alt n alt 
sistemleri arassistemleri arasıındaki ndaki 
etkileetkileşşimlerin simlerin süürmesi rmesi 
gerekir ki, bunu sagerekir ki, bunu sağğlayan layan 
bbüüttüünlenleşştirici sistemlerin tirici sistemlerin 
en en öönemlisi sinir nemlisi sinir 
sistemidir. sistemidir. 



NNööron: ron: Sinir sistemini Sinir sistemini 
oluoluşşturan turan öözgzgüül yapl yapıısal ve sal ve 
iişşlevsel birimlere (hlevsel birimlere (hüücre) cre) 
nnööron denir. ron denir. İİnsan nsan 
beyninde 10 milyar beyninde 10 milyar 
dolaydolayıında nnda nööron ile doron ile doğğar, ar, 
sonraki ysonraki yııllarda beynin llarda beynin 
bbüüyyüümesi nmesi nööronlarronlarıın n 
bbüüyyüümesi ve aralarmesi ve aralarıındaki ndaki 
babağğlantlantıılarlarıın n ççooğğalmasalmasııyla yla 
gergerççekleekleşşir.ir.ÖÖğğrenme, renme, 
beyinde bir takbeyinde bir takıım kimyasal, m kimyasal, 
elektriksel deelektriksel değğiişşiklikler ve iklikler ve 
sinir sisteminde yeni sinir sisteminde yeni 
sinaptiksinaptik babağğlarlarıın kurulmasn kurulmasıı
ile aile aççııklanmaya klanmaya 
ççalalışıışılmaktadlmaktadıır. r. 



Sinir sistemi 2 gruba Sinir sistemi 2 gruba 
ayrayrııllıır: r: 
1. Merkezi Sinir Sistemi 1. Merkezi Sinir Sistemi 
A) Beyin (A) Beyin (cerebrumcerebrum). ). 

I. Arka beyin: I. Arka beyin: MedullaMedulla, , 
beyincik, beyincik, ponspons

II. Orta beyin:Beyin II. Orta beyin:Beyin 
sapsapıı, RAS (, RAS (RetikRetiküülerler
Aktivasyon Sistemi)Aktivasyon Sistemi)

III. III. ÖÖn Beyin: n Beyin: TalamusTalamus, , 
hipotalamushipotalamus, , limbiklimbik
sistem, beyin kabusistem, beyin kabuğğu u 
(korteks) (korteks) 
B) Omurilik (B) Omurilik (İİstem dstem dışıışı
davrandavranışışlar yani lar yani 
reflekslerin merkezi) reflekslerin merkezi) 



ÇÇevresel sinir sistemi evresel sinir sistemi 
A) Somatik Sinir A) Somatik Sinir 
Sistemi: DSistemi: Dışış ddüünya ile nya ile 
uyaruyarııccıı--tepki etkiletepki etkileşşimi imi 
sasağğlarlar
B) Otonom Sinir B) Otonom Sinir 
Sistemi: Sistemi: İİçç organlar, organlar, 
salgsalgıı bezlerinin bezlerinin 
ççalalışışmasmasıınnıı sasağğlar. lar. 



Sinir Sisteminin GSinir Sisteminin Göörevlerirevleri
VVüücudu olucudu oluşşturan turan 
organlarorganlarıın uyumlu n uyumlu 
bir bir şşekilde ve ekilde ve 
ihtiyaca gihtiyaca gööre re 
ççalalışışmalarmalarıınnıı
sasağğlar. lar. 
VarlVarlığıığımmıızzıın dn dışış
ortamla olan ortamla olan 
iliilişşkilerini kilerini 
ddüüzenler.zenler.



Beyin ve GeliBeyin ve Gelişşmesimesi
CEREBRUM: Sinir hCEREBRUM: Sinir hüücreleri ve creleri ve 
onlaronlarıın uzantn uzantıılarlarıından ndan 
meydana gelmimeydana gelmişştir. tir. MiyelinMiyelin
(k(kııllııf) yoktur. Kesit yapf) yoktur. Kesit yapıılacak lacak 
olursa, koyu renkte gri, iolursa, koyu renkte gri, içç kkıısmsmıı
ise aise aççıık renkte gk renkte göörrüünnüür. Dr. Dışıştaki taki 
korteks (korteks (serebralserebral korteks) korteks) 
adeta kadeta kıırrışıışık bir kumak bir kumaşışı andandıırrıır, r, 
yani kyani kııvrvrıım km kııvrvrıımdmdıır. Bu kr. Bu kııssıım m 
beyin kabubeyin kabuğğunu oluunu oluşşturur. turur. İİçç
kkııssıımdaki beyaz kmdaki beyaz kıısma ise sma ise 
medullamedulla adadıı verilir. verilir. 



Beyin iki yarBeyin iki yarıım km küüreden meydana gelmireden meydana gelmişştir. Her tir. Her 
yaryarıım km küüre 4 lobre 4 lob’’dan (yumrudan) oludan (yumrudan) oluşşur. Bu ur. Bu 

loblar loblar şşunlar:unlar:
FrontalFrontal Lob: Beynin Lob: Beynin öön n 
kkıısmsmıındadndadıır, alnr, alnıımmıızzıın n 
arkasarkasıına gelir, konuna gelir, konuşşma ma 
merkezidir. Buna almerkezidir. Buna alıın n 
lobu da denir. lobu da denir. 
TemporalTemporal Lob (Lob (ŞŞakak akak 
Lobu): Lobu): ŞŞakaklar akaklar 
hizashizasıındadndadıır. r. İşİşitmeyi itmeyi 
sasağğlar, ses duyumlarlar, ses duyumlarıınnıı
iletir. Buna yan lob da iletir. Buna yan lob da 
denir. denir. 



ParietalParietal Lob: Duyu Lob: Duyu 
ve hareket ve hareket 
merkezidir. Buna merkezidir. Buna 
ççeper lob da denir. eper lob da denir. 
OksipitalOksipital Lob: GLob: Göörme rme 
ve ve ışıışık merkezidir, k merkezidir, 
dolaydolayııssııyla gyla göörmeyi rmeyi 
sasağğlar, buna ense lar, buna ense 
lobu da denir. lobu da denir. 



Beynin GBeynin Göörevlerirevleri

Beyin zekanBeyin zekanıın, bilincin n, bilincin 
((şşuurun), alguurun), algıınnıın (n (idrakidrakıınn), ), 
iradenin merkezidir. Ayriradenin merkezidir. Ayrııca ca 
istemli ve istemsiz (iradeli istemli ve istemsiz (iradeli 
ve iradesiz) motor ve iradesiz) motor 
hareketlerin yaphareketlerin yapıılmaslmasıınnıı
sasağğlar. Konular. Konuşşma ve ma ve 
ddüüşşüünme gibi karnme gibi karışıışık k 
olaylarolaylarıı idare eder. Duyu idare eder. Duyu 
organlarorganlarıından gelen ndan gelen 
uyaruyarııccıılarlarıı anlamlaanlamlaşşttıırrıır ve r ve 
duygu haline getirir. duygu haline getirir. 



KORTEKS (Beyin KORTEKS (Beyin 
kabukabuğğu/zaru/zarıı): Yukar): Yukarııda, da, 
beynin iki yarbeynin iki yarıım km küüreden reden 
meydana geldimeydana geldiğği i 
belirtilmibelirtilmişşti. Bu yarti. Bu yarıım m 
kküüreler gri bir madde ile reler gri bir madde ile 
kaplkaplııddıır. Bu gri madde r. Bu gri madde 
yani korteks: (yani korteks: (serebralserebral
cortexcortex:  beyin kabu:  beyin kabuğğu) u) 
insan davraninsan davranışışlarlarıınnıı
kontrol eder. Algkontrol eder. Algıılama, lama, 
bilinbilinççli davranli davranışışlar, lar, 
ööğğrenme, hatrenme, hatıırlama, rlama, 
ddüüşşüünme, heyecan, nme, heyecan, 
bilinbilinççlilik ve kililik ve kişşilik ilik 
bbüüttüünlnlüüğğüü vb. gibi vb. gibi 
fonksiyonlarfonksiyonlarıı ifade eder. ifade eder. 



ÖÖğğrenmede Duyu Organlarrenmede Duyu Organlarıınnıın Roln Rolüü

İİnsan duyularnsan duyularıı şşunlardunlardıır; r; 
GGöörme, rme, 
İşİşitme, itme, 
Tat, Tat, 
Koku ve Koku ve 
Dokunma, Dokunma, 



Ancak deri duyusu bir Ancak deri duyusu bir 
dedeğğil dil döört tanedir. Bilim rt tanedir. Bilim 
adamlaradamlarıı dokunma dokunma 
duyusunu; duyusunu; 
SSııcak,cak,
SoSoğğuk, uk, 
AAğğrrıı (ac(acıı--ssıızzıı), ), 
iiççin din döört ayrrt ayrıı duyusal duyusal 
kanal saptamkanal saptamışışlardlardıır. r. 
BunlarBunlarıı ek olarak ek olarak 
geleneksel duyu geleneksel duyu 
ssıınnııflamasflamasıında nda 
bulunmayan iki duyu bulunmayan iki duyu 
daha varddaha vardıır. Bu ikisi;r. Bu ikisi;
KinestetikKinestetik, , 
BestibBestibüüllerller, , 



Bu duyularBu duyularıın ikisine n ikisine 
birden birden poprioseptifpoprioseptif
duyular denir. duyular denir. KinestetikKinestetik
duyu organlarduyu organlarıı kaslarda, kaslarda, 
krikrişşlerdelerde, eklemlerde , eklemlerde 
bulunur. Bu duyu bulunur. Bu duyu 
organlarorganlarıı kol ve kol ve 
bacaklarbacaklarıın pozisyonu ile n pozisyonu ile 
kaslarkaslarıın gerilimine ilin gerilimine ilişşkin kin 
bilgiler verir. bilgiler verir. VestibVestibüülerler
duyu dengenin duyu dengenin 
ssüürdrdüürrüülmesindeki ana lmesindeki ana 
duyu olup baduyu olup başışın hareketi n hareketi 
ve pozisyonu hakkve pozisyonu hakkıında nda 
bilgi verir. bilgi verir. 



BBüüttüün bunlarn bunlarıın anlamn anlamıı
nedir? nedir? ÖÖğğrenme renme 
ssıırasrasıında ortamda nda ortamda 
sunulan uyarsunulan uyarııccıılar lar 
duyu organlarduyu organlarııyla yla 
alalıınnıır, sinir sistemi r, sinir sistemi 
taraftarafıından beyinde ndan beyinde 
ilgili merkezlere iletilir ilgili merkezlere iletilir 
(duyum) ve orada bir (duyum) ve orada bir 
anlama kavuanlama kavuşşur (algur (algıı) ) 
ve buna gve buna gööre tepkide re tepkide 
bulunuruz (davranbulunuruz (davranışış). ). 
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