


Arabeyin 
 
Ön beyni oluşturan ikinci kısımdır. Beyin yarımküreleri arasında kalan ara beyin,  
 
 talamus,  
 epitalamus ve  
 hipotalamus  
 
adı verilen üç kısımdan ibarettir. 
 
Talamus 
 
Ara beynin % 80 ‘ini oluşturan talamus, duyu organlarından gelen duyuları alarak değerlendirir ve bunları 
sınıflandırarak serebral korteksin gerekli merkezlerine gönderir. ( Koku duyusu hariç ) ( koku duyusu önce 
serebral kortekse gider ) 
 
Omurilikten ve beynin alt kısmından gelen sinirler ile ön beynin duyu merkezlerine giden sinirler buradan 
çıkar. 
 
Kişinin uyanık kalmasını sağlayan impuls yolları talamus üzerinden beyin korteksine ulaşır.  



Hipotalamus 
 
Talamusun altında yer alır.  Homeostazinin sağlanmasında en önemli merkezdir.  
 
Hipotalamus vücutta şu işlevlerin yerine getirilmesinden sorumludur. 
 
 Açlık,  tokluk ve susamanın kontrolü ( iştahın ayarlanması ) 
 Türün devamı için üreme davranışlarının kontrolü 
 Hipofiz bezi ön lobunun çalışmasının düzenlenmesi ( salgılatıcı faktörler RF aracılığı ile ) 
 Vücut ısısının düzenlenmesi 
 Uyku ve uyanıklığın ayarlanması 
 Heyecan, korku ve stresin kontrolü ( duygusal davranışlar ) 
 İdrar miktarının ayarlanması ( ADH salgısı ) 
 Kan basıncının ayarlanması 
 Kalp atım hızının ayarlanması 
 Uterus kasılması ve süt çıkışı ( Oksitosin salgısı ) 
 
Epitalamus 
 
Melatonin salgılamakla görevli epifiz bezini ( pineal cisim ) içerir. Melatonin hormonu vücudun uyku 
düzenini ayarlamakla görevli olduğu gibi bağışıklık sisteminin güçlenmesini de sağlar. 
 
 



Orta beyin 
 
Orta beyin, ponsun üzerinde, beyincik ve ara beyin arasında kalan bölgedir.  
 
Orta beyin; ön beyin, beyincik, pons, omurilik soğanı ve omurilik ile bağlantı kuran sinirlerin geçtiği yerdir.   
 
Bundan dolayı, ön ve arka beyin arasında köprü görevi görür.  
 
Orta beyin görme ve duyma reflekslerini kontrol eder. Örneğin ışıkta göz bebeklerinin daralması, herhangi 
bir seste köpeğin kulaklarının dikleşmesi bu merkezler tarafından gerçekleştirilir. Görme alanına giren bir 
cismin farkedilmesi sonucu başın otomatik olarak çevrilmesi buradan denetlenir. 
 
Ayrıca kas tonusu adı verilen ve dinlenme hâlinde kasların az da olsa kasılı kalması durumu gibi vücudun 
duruşunu düzenleyen merkezler de orta beyinde bulunur.   
 


