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Reseptör 

Çeşitleri

Mekanoreseptörler

Kemoreseptörler

Termoreseptörler

Fotoreseptörler

Örn: Deride ağrı, basınç, dokunma
Kulakta işitme ve denge

Örn:

Örn:

Örn: Tat ve koku

Deri

Göz

• Reseptör adını verdiğimiz hücreleri taşıyan ve etraftan gelen uyarıları algılayıp ilgili 

merkezlere gönderen organlardır.

• Eğer bir reseptör, şiddeti değişmeyen bir uyarı ile sürekli uyarılırsa reseptörün 

oluşturduğu impuls sayısı giderek azalır ve sonunda artık hiç impuls oluşturmaz.

• Bu olaya ............................................................ denir. İnsanın ağzındaki diş protezine bir 

süre sonra alışması buna örnek verilebilir.

reseptör adaptasyonu 

DUYU ORGANLARI



İnsan gözü 3500-7500 Ao dalga boyundaki ışık ışınlarını algılar.
Göz ............................ ve ....................................................... olmak üzere iki kısma ayrılarak incelenir.
Göze yardımcı kısımlar, .....................................................................................................dır.

göz küresi göze yardımcı kısımlar

kirpik, kaş, göz kapağı, göz yaşı bezleri, göz kasları

GÖRME DUYUSU

Sert tabaka (sklera)

Damar tabaka (koroyit)

Ağ tabaka (retina)

Mercek bağları (Asıcı bağlar)

Kornea 
(Saydam 
tabaka)

Göz bebeği

Mercek

İris

Kirpiksi kaslar 
(Kirpiksi cisim)

Arka oda (Camsı cisim, vitröz sıvı)

Optik sinirler

Sarı benek (sarı 
nokta)

• Oluşturduğu hidrostatik basınçla göz 
küresine şekil verir.

• Damarların ulaşamadığı kornea ve 
merceği besler.

Kör nokta

Ön oda(Aköz sıvı)



DAMAR TABAKA (KOROYİT)
• Gözün beyaz kısmıdır.

• Gözü dış etmenlere karşı korur.

• Gözün önüne doğru saydamlaşıp 
kubbeleşerek korneaya (saydam 
tabaka) dönüşür.

• Kornea ışınların ilk kırıldığı yerdir.

• Kan damarlarıyla gözü besler.

• Gözün önüne doğru farklılaşarak 
gözün renkli kısmı olan irise dönüşür.

• İris düz kaslardan oluşmuş olup 
ortası boşluktur. Bu boşluğa göz 
bebeği denir.

• Göz bebeği büyüyüp küçülerek göze 
giren ışık miktarını ayarlar.

• İçerdiği melanin pigmentleri 
sayesinde fazla ışığı soğurarak 
gözün içini karanlık tutar. böylece 
olası yansımaların önüne geçer.

AĞ TABAKA (RETİNA)

• Fotoreseptörler, duyu ve ara nöronları 
ile nöroglia hücrelerinden oluşur.

• Üzerinde bulunan sarı benek görüntünün en 
net oluştuğu kısım iken kör nokta 
görüntünün oluşmadığı tek kısımdır.

• Çubuk (çomak) ve koni olmak üzere iki 
çeşit reseptörü vardır.

Göz Küresini Oluşturan Tabakaların Özellikleri

SERT TABAKA

• Gözün önüne doğru oluşan kirpiksi 
kaslar ve onların bağlantılı olduğu 
mercek bağları sayesinde merceğin 
odak noktası değiştirilerek yakına ve 
uzağa göz uyumu yapılmasını sağlar.



Çubuk (Çomak) reseptörler

Koni reseptörler

125 milyon civarında bulunurlar.

Genellikle sarı beneğin etrafına 
doğru dizilim gösterirler.

Loş ışıkta etkindirler.

Cisimlerin şekillerini algılar, renk 
algılamazlar.

6,5 milyon civarında bulunurlar.

Parlak ışıkta etkindirler.

Cisimlerin renklerini algılarlar.
Kırmızı, yeşil ve mavi olmak 
üzere üç tip koni vardır.

Genellikle sarı beneğin merkezine 
doğru dizilim gösterirler.

Retinada Bulunan Reseptörler ve Sinir Hücrelerinin Özellikleri

Horizontal

Bipolar

Amakrin

Gangliyon

Her bipolar hücre birkaç çomak ve koniden bilgi alır, her gangliyon hücre birkaç 
bipolar hücreden bilgi toplar. Horizontal ve amakrin hücreler ise retinayı geçen 

bilgileri bütünleştirir. İmpulslar en son gangliyon hücrelerin aksonlarından oluşan 
optik sinirlere göz küresinden çıkarak merkeze impulsları ulaştırır.



Görme Olayı

Işık ışınları Kornea Ön oda Göz bebeği

Göz merceğiCamsı cisimSarı benek

Uç beynin görme merkezi 

(Arka kafa lobu)

Optik sinirler

TalamusOptik kiyazma



BİR CİSMİ İKİ GÖZ İLE TEK GÖRME:
İki gözden çıkan optik sinirler beyin 

kabuğuna yakın bir bölgede optik kiyazma
adı verilen kısımda birleşirler. Her gözden bir 
çift sinir çıkar. Optik kiyazmada birer tanesi 
çapraz yapar ve diğer beyin yarımküresine 
yönlenir. Kortekste her iki yarımkürede de 

birer görme merkezi bulunur. Her iki gözden 
gelen sinirler görüntüyü bu merkezlerde 

çakıştırırlar. Böylece tek bir görüntünün, düz 
ve 3 boyutlu oluşumu sağlanır. 

Sol gözün sol görüş alanı için sol göz optik 
kiyazmadan çapraz yaparak sağ göz çapraz 
yapmadan geçer, sağ yarı küredeki optik 

lobda geğerlendirilir. Sağ görüş alanı için de 
sağ göz optik kiyazmadan çapraz yaparak sol 

göz ise çapraz yapmada geçer. Sol yarı 
küredeki optik lobda dğerlendirilir.

NOT

Sağ Görme AlanıSol Görme Alanı

Optik sinirler

Optik kiyazma

Talamus

Birincil görme 
korteksi

Sol yarı 
küre

Sağ yarı 
küre

Sağ gözSol göz



NOT

Çubuk reseptörlerin daha çok sarı beneğin 

çevresinde, koni reseptörlerin ise daha çok sarı 

beneğin merkezinde dizilmesinden kaynaklanır

Gözün önünden hızlı bir şekilde geçen 

kırmızı renkli bir topun önce şekli sonra 

rengi algılanır. Bunun nedeni nedir?



Uzak ve yakındaki cisimleri net görebilmek için merceğin odak uzaklığını değiştirmesidir. Ona bu 
konuda yardımcı olan yapılar ise kirpiksi kaslar ve mercek bağlarıdır.

Yakına bakarken

• Kirpiksi kaslar kasılır.
• Mercek bağları gevşer.
• Mercek şişkinleşerek

kırıcılığı artar.
• Göz bebeği küçülür.

Uzağa bakarken

• Kirpiksi kaslar gevşer.
• Mercek bağları kasılır.
• Mercek incelerek kırıcılığı 

azalır.
• Göz bebeği büyür.

Göz Uyumu Nedir?

Kirpiksi kaslar
kasılır

Mercek bağları
gevşer

Kirpiksi kaslar 
gevşer

Mercek bağları
kasılır

Mercek 
şişkinleşerek
kırıcılığı artar.

Mercek 
incelerek 

kırıcılığı azalır



Aydınlık bir ortamdan karanlık bir ortama geçildiğinde gözlerimizin 
kamaşma nedeni çubuk reseptörlerde bulunan, yapısında A vitamini olan 

rhodopsin proteininin ışıklı ortamda parçalanması ve karanlığa geçince 
yeniden üretilmesi için zamana ihtiyaç duyulmasından kaynaklanır. Aynı 

olay karanlıktan aydınlığa geçerken de tam tersini yapmak için gerçekleşir.

MERAK EDİLENLER

GÖZ KAMAŞMASI



MERAK EDİLENLER

KÖR NOKTAYA RAĞMEN HER KAREYİ NASIL GÖRÜRÜZ?

Kör nokta retinada görüntünün oluşmadığı tek yer olmasına rağmen bizler baktığımız 
alandaki her kareyi görebiliyoruz. Normalde hep bir kareyi görmememiz gerekirken 

böyle bir durumla karşılaşmayız. Bunun nedeni beynin görme merkezinin kayıp parçayı 
bulup kendisinin yerleştirmesinden kaynaklanır.

3 TİP KONİYE RAĞMEN DİĞER RENKLERİ NASIL GÖRÜRÜZ?

Etrafımızı renkli algılamamızı sağlayan 3 tip koni reseptörümüz olmasına rağmen bizler 
farklı renkleri de görebilmekteyiz. Diğer renkleri görebilmemizin nedeni konilerin ikişer, 

üçer çalışarak ara renkleri de algılamamızı sağlamalarından kaynaklanır.

HER HAYVAN ETRAFI RENKLİ Mİ GÖRÜR?

İlkel balıklar ve kurbağalar tam renk körü olan canlılardır. Ancak bilinenin aksine köpekler 
ve kediler etrafı renkli görürler. Bu canlıların bizden farklı olarak iki tip konisi vardır. Yani 

bu canlılar kırmızı yeşil renk körü olan insanlar kadar renkli görebilirler.



1. MİYOP
• Optik eksenin önden arkaya olan çapı 

uzamıştır.
• Merceğin şişkinleşerek kırıcılığı artmıştır.
• Görüntü sarı beneğin önüne düşer.
• Uzağı net görmezler.
• Kalın kenarlı merceklerle düzeltilir.

2.HİPERMETROP
• Optik eksenin önden arakaya olan çapı 

kısalmıştır.
• Mercek incelerek kırıcılığı azalmıştır.
• Görüntü sarı beneğin arkasına düşer.
• Yakını net göremezler.
• İnce kenarlı merceklerle düzeltilir.

3.ASTİGMAT
• Mercek veya kormeada meydana gelen 

kavisleşmelerden dolayı ışınlar düzgün 
kırılamaz.

• Bulanık görmeye neden olur.
• Silindirik merceklerle düzeltilir.

Görme Kusurları

Sağlıklı göz Miyop

Hipermetrop Astigmat



3.Presbitlik: Yaşlanmayla birlikte ortaya çıkar. 40 yaş ve üzerindeki hemen her 
insanda görülür. Göz merceğinin esnekliği azaldığı için göz uyumu azalır. 

Mercek ışığı az kırdığı için görüntü retinanın arkasına düşer. Presbitlik ince 
kenarlı mercek kullanılarak düzeltilir.

4.Şaşılık: Göz küresini hareket ettiren kaslardan bir kısmının normalden daha 
uzun veya normalden daha kısa olması durumudur. İki göz aynı noktaya 

birlikte odaklanamaz, farklı eksenlere bakar. Ameliyatla düzeltilebilir.
5.Göz Tansiyonu (glokom): Göz içi sıvı basıncının yüksek olmasına bağlı 

olarak, atardamarların gözün retina (ağtabaka) hücrelerini besleyememesi ve 
bunun sonucunda bu hücrelerin giderek ölmesi durumudur. Erken teşhiste 

tedavisi mümkündür.
6.Katarakt: Göz merceğinin saydamlığını yitirmesinden kaynaklı yeterince ışık 

ışınının retinaya ulaşamaması durumudur. Ameliyatla düzeltilir.
7. Kırmız-Yeşil Renk Körlüğü (Daltonizm): Koni reseptörlerin eksik olması ya 
da düzgün çalışmaması nedeniyle kırmızı ve yeşil renklerin ayır edilemediği 
kalıtsal bir hastalıktır. X kromozomuna bağlı çekinik olarak aktarılır. Tedavisi 
yoktur. Bir gözlük firması renk körü olan insanlar için gözlük yapmıştır ancak 

bazı hastalarda işe yaramamaktadır.

Görme Kusurları


