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bir konuşma yaptı. Konuşmasının
sonunda kendisine çiçek taktimi
yapılan Prof. Kutlu fakültemiz
öğrencileriyle yakından ilgilendi ve
fakültemizin kütüphanesine beyin gücü ile ilgili üç önemli kitap bağışladı. Prof. Kutlu’nun yapmış
olduğu konuşması özetle şu şekildedir:
SİNİR SİSTEMİNİN OLUŞUMU
Sinir sisteminin yapısal gelişimi anne karnındayken başlamaktadır. Gebeliğin ilk yarısında nöronların
çoğalması ve göçü ön plandayken İkinci yarısında glia hücrelerinin çoğalması, hücre ölümü süreçleri
ve beynin fonksiyonel alanları gelişmektedir. Aksonlar, denritler ve sinaplar son üç aylık dönemde
şekillenir ve doğum sonrası ilk yıllarda da gelişimleri sürdürülür. Miyelinlerin oluşumu da doğumdan
sonraki bir yıl boyunca devam eder. Sinapların seçilimi en çok ergenlik ve erken erişkinlik döneminde
olmak üzere hayat boyu devam eder.
Sinir Sistemi Gelişiminde Görevli 3 Temel Basmak: 1- Duyusal 2-Entegrasyon 3-Motor
Çevreden gelen uyarılar reseptörler yoluyla alınır
(duyusal), merkezi sinir sisteminde yorumlanır
(entegrasyon) ve harekete çevrilerek algı ve cevap
oluşturulur (motor). Duyu yollarından gelen uyaranlar,
gen transkripsiyonunu etkileyerek beynin çeşitli
bölgelerindeki nöronların farklılaşmasına temel
oluşturur. Beyin frontal lob, talamus, hipokampus,
amigdala, hipotalamus ve limbik sistemden oluşur.
Limbik Sistem; beyin sapını çevreleyen kısımdır ve
duygularımızı kontrol eder. Amigdala ve hipotalamus bu
kısmın iki önemli parçasıdır. Uzun süreli belleğin önemli
bir kısmı limbik sistem tarafından düzenlenir. Bu yüzden
duygusal bağ kurduğumuz olayları daha kolay hatırlarız.
Amigdala özellikle korku davranışı ile ilgili kısımdır.
Beyin sağ ve sol olmak üzere iki kısımdan oluşur. Sol beyin dili yönetirken, sağ beyin duyguları yönetir.
Beynin çalışması sırasında elektriksel bir aktivite oluşur. “Aksiyon Potansiyeli” adı verilen bir seri
dalgalar oluşur. Bu dalgalara alfa, beta, teta, delta adları verilmiştir. Yüksek kortikal ve korteks altı
yapılar; deneyimlerle edinilmiş, hareket etme, plan yapma, akıl yürütme, yaratıcılık için kullanılan,
imgeye dönüşebilecek bilgileri içerir. Normal bilgi işleme süreci için bu bellek yapılarının bağlantılı
olarak çalışması gereklidir. Birincil duyusal korteks duyusal bilginin kortikal düzeyde işlenmesini
sağlar. Birincil motor alanlar ise motor komutların kortikal sürecinin son aşamasıdır.

En basit davranışta bile beynin
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birleştirilmesi (hipokampus), davranışın planlanması sırasında duyguların ve sosyal davranışın hesaba
katılması (amigdala), Amigdala’nın otonom sinir sistemini etkinleştirmesi, Hipotalamus’un oynamaya
güdülemesi, Premotor korteks’in motor program geliştirmesi, Spinal kord’un kol ve bacak kaslarını
aktive etmesi, Serebellum tarafından motor hareketin ince ayarının yapılması, Beyin sapı’nın kalp hızı,
solunum, uyanıklık sağlaması gibi birçok bölüm aktif bir şekilde rol oynamaktadır.
Canlıların büyük bir çoğunluğu için çevre oldukça komplikedir. Bu çevredeki her değişime uyum
göstermek, uygun cevabı gerektirir. Öğrenme ile bu sağlanır (Ortama Uyum). Bellek ise; sinir ağları
aracılığı ile kolaylaştırılmış yollar ve bireyin ihtiyacı olan bilgiyi zihnindeki depodan çağırıp,
kullanabilmesidir.
Öğrenme yöntemleri nasıl olmalıdır? Birinci olarak herkesin öğrenme yöntemleri kişiye özeldir. Ders
verirken veya çalışırken zaman en fazla 50 dakika olmalıdır. Yeterli ara vermeli (Çok kısa veya çok
uzun olmamalı) Bilgi net anlaşılır olmalı. Öğrenci Verilen bilgiyi anlayabilir seviyede veya Bilgiden
ödün verilmeden onların anlayacağı seviyesine indirmelidir.
Yoğun zihinsel faaliyetlerde belli aralarla dinlenmek, egzersiz yapmak ve doğru beslenmek gerekir.
Yağ ve yoğun şekerler beyin çalışmasını yavaşlatır, hareket güçlüğü oluşturur. Oysa baklagiller, taze
sebzeler ve pirinçten zengin diyetle antioksidan özelliği olan meyveler beynin soluma aktivitesini
arttırır.
Sonuç olarak düzenli beslenerek ve düzenli uyuyarak, beynin her iki lobunun etkin şekilde
kullanıldığında, öğrenme ve bellek gücü artmış olur.

