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İŞİTME DUYUSU 

Kulak kepçesi

Ses dalgalarını 
toplayarak dış kulak 

yoluna iletir.
Sesin yönünü tayin 

eder.

Dış kulak yolu

Ürettiği kulak kiri ile toz 
ve mikroorganizmaları 

tutar.
Ses dalgalarını kulak 

zarına iletir.

Kulak zarı
Gelen ses 
dalgalarını 
titreştirir.

Çekiç-örs-üzengi

Kulak zarından gelen 
titreşimlerin kuvvetini 

arttırır.

Yarım daire 
kanalları

Tulumcuk ve 
kesecik

Salyangoz 
(Kohlea)

İşitmeden 
sorumlu

Dengeden 
sorumlu

Östaki borusu

Yutağa açılır. Dış kulaktan ve 
yutaktan gelen basınç dalgalarını 

dengeleyerek kulak zarının 
yırtılmasını engeller



İÇ KULAĞA YAKINDAN BAKIŞ

İşitme 
sinirleri

Vestibüler
kanal

Kohlear
kanal

Korti
organı

Timpanik
kanal

Yarım daire kanalları
Ampulada endolenf, içte kupula sıvısı

Tulumcuk ve 
kesecik

Otolit taşları

Denge sinirleri

Salyangoz

Oval pencere

Salyangozda iç içe geçmiş içi sıvı dolu kanallar 
bulunur. Üstteki kanal vestibüler, alttaki kanal 

timpanik, içteki kanal ise kohlear kanaldır. 
Vestibüler ve timpanik kanalda perilenf, kohlear

kanalda endolenf sıvısı bulunur. Oval 
penceredeki zar titreştiğinde titreşimler sırasıyla 
vestibüler, timpanik ve kohlear kanaldaki sıvıları 

titreştirir. Kohlear kanalda üstü çatı zar, altı 
temel zar ile kaplı korti organındaki zarlarda 

oluşan titreşimler bu yapının içindeki silli
mekanoreseptörleri uyarır. Oluşan impulslar

işitme sinirleri ile talamusa, oradan da uç beynin 
işitme merkezine iletilir.

İşitme sinirleri



Ses dalgaları Kulak kepçesi Dış kulak yolu Kulak zarı

Oval pencereSalyangozİşitme sinirleri

Talamus

Uç beynin işitme merkezi (Şakak lobu)

Çekiç-örs-üzengi

Titreşimlerin sıvıda yarattığı basıç

dalgaları sırasıyla vestibüler, timpanik ve 

kohlear kanaldan geçerek, korti

organındaki silli duyu hücrelerini uyarır.

İşitme Olayı



VÜCUDUN YER ÇEKİMİNE KARŞI  

YAPTIĞI KONUM 

DEĞİŞİKLİKLERİNDE (Statik Denge)

...................................

.......................

..............................

Tulumcuk ve kesecikteki otolit 

taşları hareket eder

Silli duyu hücreleri

Denge sinirleri

Uç beyin ve Beyincik

Vücudun konum 

değişikliği algılanır.

İmpuls

İmpuls

VÜCUT VE BAŞIN DÖNME 

HAREKETLERİ İLE OLUŞAN KONUM 

DEĞİŞİKLİĞİNDE (Dinamik Denge)

................................

.......................

..............................Silli duyu hücreleri

Denge sinirleri

İmpuls

İmpuls

Vücudun dönme 

hareket yönü 

algılanarak hareketin 

dengeli yapılması 

sağlanır.

Yarım daire  kanallarındaki 

ampulada bulunan endolenf

sıvısı tersine dönerek kupulaya

baskı yapar.

Denge Olayı 

Uç beyin ve Beyincik

Dinamik denge

Statik denge


