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DUYU ORGANLARI 

*Dış çevreden gelen uyarıların algılanmasını sağlayan deri, göz, burun, dil ve kulağa duyu organları denir.  

*Çevredeki varlıkların doku, renk, tat, koku gibi özellikleri duyu organlarıyla algılanır.  

*Duyu organlarında duyu reseptörleri bulunur.  

*Duyu reseptörleri ve duyu organları, canlının çevreye uyumunu kolaylaştırır.  

*Dış çevreden gelen uyarıları alanlarına dış reseptör, iç çevreden gelen uyarıları alanlarına ise iç reseptör denir. Örneğin 

derideki çevre sıcaklığı değişimlerini algılayan reseptörler dış reseptördür. Vücut sıcaklığının sabit tutulması için 

hipotalamusta bulunan kanın sıcaklığını algılayan reseptör ise iç reseptördür.  

*Reseptörler uyarıları alır. Alınan uyarılar sinir hücresine iletilir ve impulsa dönüşür. İmpulslar, nöronlarla beyinde ilgili 

merkezlere iletilir, anlamlandırılır ve tepki meydana getirilir.  

*Duyu reseptörleri algıladıkları uyarı çeşidine göre; mekanoreseptör, ağrı reseptörü, termoreseptör, fotoreseptör ve 

kemoreseptör olmak üzere beşe ayrılır.  

*Deride, kulakta ve dilde bulunan basınç, hareket, dokunma, ses gibi uyarılara karşı duyarlı olan reseptörlere mekano-

reseptörler denir.  

*Ağrı duyusunun algılanmasını sağlayan reseptörlere ağrı reseptörü denir.  Beyin dışında tüm vücudumuzda bulunur. 

*Sıcak, soğuk gibi ısı değişimlerine karşı duyarlı reseptörler termoreseptörlerdir.  

*Işığa karşı duyarlı reseptörler fotoreseptörlerdir. Gözde ışığa karşı duyarlı fotoreseptörler, elektromanyetik reseptör 

çeşidine örnektir.  

*İç ve dış çevredeki koku ve tadın oluşmasını sağlayan kimyasallara karşı duyarlı reseptörler kemoreseptörlerdir. İnsan 

beyninde yer alan susuzluk hissinin oluşmasında görevli ozmoreseptörler iç kemoreseptörlerdir. 
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GÖZ 

*Göz, görmeyi sağlayan duyu organıdır.  

*Göz küresi ve yardımcı yapılardan meydana gelir. 

* Göz küresi; dıştan içe doğru sert tabaka, damar tabaka ve ağ tabaka olmak üzere üç tabakadan oluşur. 
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Sert tabaka (sklera):  

*En dıştaki tabakadır.  

*Bağ dokudan oluşur.  

*Gözü dış etkilere karşı korur.  

*Göz küresinin şeklini oluşturur.  

*Göz kaslarının bir ucu bu tabakaya tutunarak göz küresini hareket ettirir.  

*Gözün beyaz kısmıdır, bu nedenle bu kısma göz akı da denir.  

*Kan damarı içermez.  

*Bu tabaka gözün ön tarafında saydamlaşır, şişkinleşir, ışığı kıran korneayı (saydam tabaka) oluşturur.  

*Kornea göze gelen ışığın ilk kırıldığı yerdir. Kırılan ışığın göz merceğine ulaşmasını sağlar. 

Damar tabaka (koroid):  

*Sert tabaka ile ağ tabaka arasında yer alır.  

*Gözü besleyen kan damarları bu tabakada bulunur.  

*Damar tabaka gözün ön tarafında renkli iris tabakasını oluşturur. Düz kaslardan oluşan ve göz bebeğinin büyüklüğünü 

ayarlayan pigmentli perdeye iris denir.  

*İristeki melanin pigmentinin miktarı ve dağılımı gözün rengini belirler.  

*Göze ışığın girmesini sağlayan açıklığa göz bebeği denir. Göz bebeği, göze gelen ışığın ayarlanmasını sağlar. Loş ışıkta 

genişleyip parlak ışıkta daralması göz bebeği refleksi olarak adlandırılır.  
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*İrisin arkasında göz merceği bulunur. Bu mercek ince kenarlı mercek yapısındadır. Göze gelen ışığı ikinci kez kırarak ağ 

tabakada bir noktada toplanmasını sağlar.  

*Damar tabaka iris etrafında kalınlaşarak kirpiksi cisim denen bir yapıyı oluşturur.  

*Kirpiksi cisimde düz kaslar bulunur. Mercek, asıcı bağlar ile kirpiksi cisme bağlanır. Burada bulunan kaslar kasılıp 

gevşeyerek göz merceğinin kalınlığını ayarlar.  

*Yakındaki bir cisme bakıldığında kirpiksi cisimdeki düz kaslar kasılır, asıcı bağlar gevşer, mercek kalınlaşırak küre 

biçimini alır, göz bebeği küçülür.  

*Uzaktaki bir cisme bakıldığında kirpiksi cisimdeki düz kaslar gevşer, asıcı bağlar kasılır, mercek incelerek yassılaşır, göz 

bebeği büyür.  

*Uzaktaki ya da yakındaki cisimlerin görüntüsünün retina üzerine düşürülmesi için göz merceğinin kalınlığının 

ayarlanmasına göz uyumu denir. 

*Gözde saydam tabaka ile iris arasındaki boşluğa ön oda, iris ile göz merceği arasındaki boşluğa ise arka oda denir. Her 

iki odanın içi de kirpiksi cisim tarafından salgılanan sıvıyla doludur. Bu sıvı göze şekil verdiği gibi saydam tabakanın ve 

merceğin beslenmesini de sağlar.  

*Mercek ile ağ tabaka arasındaki boşluğa karanlık oda denir. Bu boşluk camsı cisim denen bir sıvıyla doludur, gözün 

şeklinin sabit kalmasını sağlar.  

*Ön ve arka oda içindeki sıvının dengesinin bozulması ile sıvı basıncı artabilir. Bu duruma göz tansiyonu denir. 
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Ağ tabaka (retina):  

*Fotoreseptörler ve görme sinirlerinin bulunduğu tabakadır.  

*Retinada bulunan fotoreseptörler koni ve çubuk hücreleri olmak üzere iki çeşittir.  

*Koni reseptörleri, parlak ışıkta renkli ve ayrıntılı görmeyi sağlar. Mavi, yeşil ve kırmızı ışığı algılayan üç çeşit koni 

reseptör bulunur. Bu reseptörlerden birkaçı birlikte çalıştığında diğer renkler algılanır.  

*Koni hücrelerinden sorumlu genlerde meydana gelen bozukluklar sonucu koni hücrelerinden biri ya da birkaçının 

bulunmamasına renk körlüğü (daltonizm) denir. Koni hücrelerinin hiç bulunmamasına tam renk körlüğü denir. Renk 

körlüğü X kromozomunda çekinik bir genle taşınan kalıtsal bir hastalıktır.  

*Çubuk hücreleri, renklere karşı duyarlı olmayıp ışığa karşı duyarlı olan fotoreseptörlerdir.  

*Çubuk hücreleri, cisimleri siyah beyaz görmeyi ve cisimlerin kaba taslak algılanmasını sağlar.  

*Çubuk reseptörler az ışıkta bile çalıştığından geceleri görmemizi sağlar.  

*Ürettiği rodopsin pigmenti (görme pigmenti) az ışıkta cismin şeklinin algılanmasını sağlar. Rodopsin karanlıkta üretilip 

ışıkta yıkılan bir moleküldür. Karanlıktan aydınlığa aniden çıkıldığında gözün aydınlığa alışması için geçen süreye göz 

kamaşması denir. Rodopsin A vitamini eksikliğinde üretilemez. Böylece gece körlüğü (az ışıkta görememe) denen bir 

durum meydana gelir.  

*Koni reseptörlerin yoğun olarak yer aldığı ve ışınların kırılarak retinada toplandığı bölgeye sarı nokta (sarı benek) denir. 

Koni reseptörleri sarı nokta merkezinde, çubuk reseptörleri ise sarı noktanın çevresinde daha yoğundur. Bu nedenle yan 

tarafından gözün önüne getirilen cismin önce şekli, sonra rengi algılanır.  

*Optik sinir adı verilen görme sinirlerinin göz küresinden çıktığı noktada fotoreseptör bulunmadığı için görüntü 

algılanmaz. Bu noktaya kör nokta denir.  

*Retinada koni ve çubuk hücreler ile impuls oluşumunda görevli nöronlar ve gangliyon hücreleri bulunur.  
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*Gangliyon hücrelerinin aksonları birleşerek optik siniri oluşturur. Her iki gözden gelen optik sinirlerin birleştiği beyin 

kabuğundaki bölgeye optik kiyazma denir. 

 

*Göze gelen ışınlar ilk olarak korneada kırılır. Göz bebeğinden geçerek göz merceğine gelir. Burada ikinci kez kırılan ışık 

retina üzerinde sarı beneğe düşer.  

*Göz merceğinden dolayı görüntü retinada ters olarak meydana gelir.  

*Fotoreseptörler, gelen ışığın etkisiyle uyarılır, impuls oluşturur.  

*İmpuls, görme sinirleriyle önce talamusa sonra beyin kabuğundaki görme merkezine iletilir, orada değerlendirilir. 

*Görüntü düz, renkli ve net olarak algılanır.  

*Optik kiyazmada optik sinirler, her iki gözün sol görme alanındaki görüntülerin impulslarını sağ optik loba; sağ görme 

alanındaki görüntülerin impulslarını sol optik loba iletir . 
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Göze gelen ışınlar ile gözden çıkan sinirlerin izlediği yol şöyledir 

 

Göze Yardımcı Yapılar 

*Kaşlar, kirpikler, göz kapakları, göz kasları ve gözyaşı bezleri, göze yardımcı yapılardır.  

*Kaşlar ve kirpikler, yabancı maddelere ve güneş ışığına karşı koruma sağlarken göz kapakları, mekanik etkilerden gözü 

korur.  

*Gözyaşı bezleri ve gözyaşı, gözü nemlendirir. İçerdiği lizozim enzimiyle mikroorganizmalara karşı gözü korur.  

*Gözün hareketi göz kasları sayesinde gerçekleşir. 

 

 

 

 



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

8 
 

Göz Kusurları 

*Göz merceğinde ya da göz küresinde doğuştan var olan ya da sonradan meydana gelen bozulmalar göz kusurlarına 

neden olur.  

*Miyopi, hipermetropi, astigmatizm, presbitlik, şaşılık ve katarakt bunlardan bazılarıdır. 

Miyopi:  

*Göz yuvarlağının önden arkaya doğru çapının normalden daha uzun olması ya da göz merceğinin normalden şişkin 

olmasından kaynaklanır.  

*Görüntü, retinanın önüne düştüğünden yakın iyi görülür, uzak ise iyi görülemez.  

*Bu kusur, kalın kenarlı (iç bükey) mercekle düzeltilir. 
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Hipermetropi:  

*Göz yuvarlağının önden arkaya doğru olan çapının normalden kısa olması ya da göz merceğinin normalden ince 

olmasıyla oluşur.  

*Görüntü, retinanın arkasına düştüğünden uzak iyi görülürken yakın iyi görülemez.  

*Bu göz kusuru, ince kenarlı (dış bükey) mercekle düzeltilir. 

 

Astigmatizm:  

*Göz merceği ya da korneada oluşan pürüzlü yüzeylerden dolayı ışınlar retinada 

birden fazla yerde odaklanır.  

*Bu nedenle astigmatlı kişiler, hem uzağı hem de yakını bulanık görürler.  

*Bu göz kusuru silindirik mercekle düzeltilir. 
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Presbitlik:  

*Yaşa bağlı olarak göz merceğinin esnekliğini kaybetmesi ve gözün uyum 

yeteneğinin azalmasıyla ortaya çıkar.  

*Kişiler artık yakını iyi göremezler.  

*Bu göz kusuru ince kenarlı mercekle düzeltilir. 

 

 

 

Şaşılık:  

*Göz kaslarının uyumlu kasılmamasından dolayı gözlerin farklı yönde hareket etmesiyle oluşur.  

*Şaşılık ameliyatla düzeltilir. 

Katarakt:  

*Göz merceğinin saydamlığının kaybolmasıdır.  

*Orta yaş üzeri bireylerde bulanık görmeye sebep olan bir kusurdur.  

*Bu kusur ameliyatla düzeltilir. 

 

 

 


