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İNSANDA SİNİR SİSTEMİ

Enterik sinir sistemi
İç ve dış uyarılar

Duyu reseptörleri

Motor Bölümü Duyu Bölümü



BEYİN

(Uç Beynin Lobları)

Alın (Ön lob)

İstemli kas hareketleri

Yazma ve konuşma 

merkezi

Yan kafa (Parietal lob)

Dokunma, acı, basınç ve sıcaklığın 

algılanması, tat duyuları

Konuşmanın algılanması ve 

anlaşılması

Yazılan kelimelerin manasının 

anlaşılması

Şakak (Temporal lob)

Duyma ve koklama merkezi

Hafıza merkezi

Arka kafa (Oksipital lob)

Görme merkezi



Beyindeki merkezlerin büyüklüğü kontol ettiği 

organın büyüklüğüyle değil, o organda bulunan 

reseptör sayısıyla doğru orantılıdır. Vücudumuzda 

bulunan reseptörlerin %70’inden fazlası fotoreseptör

olup, gözde retina gibi çok küçük bir alanda 

konumlanmışlardır.

Uç beynin arka lobu haricinde diğer lobları birden fazla sayıda 

merkezi kontrol ederken arka lob sadece bir olayı kontrol 

etmek için fazlasıyla büyüktür. Bunun nedeni nedir?

NOT



BEYİN

(Beyni ve Omuriliği Saran Zarlar)

Sert zar

Örümceksi zar

İnce zar

MENİNGENS

BOS (Beyin Omurilik Sıvısı)

Örümceksi zar ile ince zar arasında bulunur.

Kan basıncı etkisiyle kılcallardan çıkan sıvıdan 

oluşur.

Beyin ve omuriliği darbelere karşı korur.

Nöronlar ve kılcallar arasında madde alışverişi 

yapar.

MSS'de iyon derişimini dengede tutar.

Beyinden 12 çift sinir çıkar. 
Bunlardan en önemlisi iç organları 
uyarmaya giden 10. çift sinirdir. Bu 
sinire vagus siniri denir.



Uç beyin (Korteks)

• Dışta boz, içte ak madde vardır. 

Boz madde dendrit ve hücre 

gövdesinden, ak madde ise 

miyelinli aksonlardan oluşur.

• Yarı küreleri üstten bağlayan 

köprüye nasırlı cisim, alttan 

bağlayan köprüye beyin üçgeni 

denir.

• Yarı küreleri enine bölen derin 

beyin kıvrımına rolondo yarığı, 

boyuna bölen derin beyin 

kıvrımına silviyüs yarığı denir.

• 5 duyu merkezidir.

• İstemli ve bilinçli hareketlerden 

sorumludur.

• Hafıza, zeka, hayal, his, irade, 

heyecan, öğrenme merkezidir.

Talamus

Hipotalamus

• Koku duyusu hariç bütün 

duyuların toplanma ve uç 

beyine dağıtım merkezidir.

• Karbonhidrat-yağ 

metabolizmasını düzenler.

• Günlük ritmin ayarlanması

• Duyu ve davranışların 

ayarlanması

Hipofiz bezi

Orta Beyin

• Ön ve arka beyin arasında köprüdür. 

• Görme ve duyma reflekslerini düzenler.

• Kas tonusunu, vücut duruşunu düzenleyen merkezleri vardır.

Epitalamus

• BOS'u oluşturan kan 

damarları vardır.

• Epifiz bezini kontrol eder.

• Epifiz bezi salgıladığı 

melatonin hormonu ile 

biyolojik saati kontrol eder.

Epifiz bezi

• Hipofizi RF ile uyararak 

endokrin sistemi kontrol eder.

• Hipofizin arka lob hormonlarını 

sentezler.

• Vücut sıcaklığını düzenler.

• Kan basıncını ayarlar.

• Vücudun su-tuz dengesini 

düzenler.

• Uyku, iştah ve heyecanı 

düzenler.

BEYİN

(Ön ve Orta Beyin)

Nasırlı cisim



Beyincik

Pons

Omurilik soğanı

• Hayat ağacı olarak da 

adlandırılır.

• Yapısı uç beyine benzerlik 

göstermekte olup dışta 

boz, içte ak maddesi 

vardır.

• İki yarı küreden oluşur.

• Yarı küreler uç beyin gibi 

kıvrımlara sahiptir.

• Denge ve hareket 

merkezidir.

• Göz ve kulaktan gelen 

(yarım daire kanalları) 

impulsları

değerlendirerek vücut 

duruşu belirler.

• Uç beyinle birlikte 

çalışarak istemli 

hareketleri kontrol eder.

• Varolii köprüsü olarak 

da adlandırılır.

• Beyinciğin iki yarı 

küresini birbirine 

bağlayarak aralarında 

impuls iletimi sağlar.

• Vücudun sağ ve sol 

tarafındaki kasların 

kontrolü ve solunum 

sistemi ile ilgili 

merkezlere sahiptir.

• Hayat düğümü olarak da adlandırılır.

• Yapısı omuriliğe benzemekte olup, dışta ak, içte boz 

maddesi vardır.

• İstemsiz çalışan organların kontrolünü sağlayan 

merkezleri vardır.

• Kalp atışı, damarların büzüşüp gevşemesi, soluk alıp 

verme, yutma, çiğneme, kusma, hapşurma, öksürme, 

gibi refleksleri kontrol eder.

• Beyin yarı kürelerinden çıkıp, vücuda giden sinirler 

buradan çapraz yaparak gerçer. Bu nedenle Sağ yarı 

küre vücudun sol tarafını, sol yarı küre de vücudun 

sağ tarafını kontrol eder.

BEYİN

(Arka Beyin)

Orta beyin, pons ve omurilik 
soğanı beyin sapını oluşturur.


