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G

ülhane Askeri Tıp Fakültesi’nin
çatısı altında 1996’da kurulan
Gülhane Bilim ve Araştırma Topluluğu (GÜBAT) tıbbiyelileri bilimsel
düşünceye sevk eden, onlara düşüncelerini özgürce söyleyebilecekleri ortamlar sunan ve geleceğe
bilimin ışığında sağlam adımlarla
ilerlemeleri doğrultusunda her türlü desteği veren bilimsel bir öğrenci
topluluğu. GÜBAT 2006 yılından
itibaren bu kapsamda düzenlediği
Tıbbi Hipotez Yarışması’nın dokuzuncusunu bu yıl gerçekleştirecek.

V

anderbilt Üniversitesi Peabody
Koleji’nden bilim insanlarının
gerçekleştirdiği 30 yıllık bir çalışmanın
sonuçları, üstün zekâlı öğrencilerin
sınıf ortamında ne yazık ki “gözden ırak”
olduğunu gösteriyor. Araştırmanın
başını çeken psikoloji ve insan gelişimi
profesörü David Lubinski, 300’den
fazla üstün zekâlı çocuğu 13 ile 38 yaşları
arasında izlemiş. Bu çocukların yaklaşık
yarısı bugün doktora derecesine sahip;
iş adamı, akademisyen, danışman
olarak önemli pozisyonlarda bulunuyor
ve iyi koşullarda yaşıyorlar.
Çalışma, alışılagelen okul ortamlarının,
en zor konuları bile çabucak öğrenip
sindirebilen bu çocukların ihtiyacına yanıt
veremediğini gösteriyor. Öğretmenler,
bir konuyu sınıfta daha işlenmeye
başlamadan ileri düzeyde kavramış
bu öğrencileri görmezden geliyor
ve konuyu öğrenmekle meşgul olan
diğer öğrencilerle ilgileniyor.
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Araştırmacılardan Harrison Kell
üstün zekâlı çocukların yardıma ihtiyacı
olmadığı fikrinin yaygın olduğunu,
ancak durumun böyle olmadığını ve eğer
kendileri gibi olan akranlarıyla birlikte
ileri düzey dersler almazlarsa
bu çocukların potansiyellerinin tam
olarak gerçekleşmediğini söylüyor.
Dr. Lubinski ise öğrencilerin
zekâ seviyeleri ne kadar yüksek olursa
onlara uygun eğitim fırsatları
sağlamanın ve müfredat sunmanın
o kadar zorlaştığını belirtiyor.
Lubinski öğrenme materyallerinin
üstün zekâlıların öğrenme hızlarına
uygun hızda sunulması durumunda
çocukların daha da başarılı olmak
için motive olduğunu belirtiyor.
Bu parlak çocukların kapasitelerini
geliştirmede ve yaşam boyu beslemede
yetenek, motivasyon ve fırsat
etmenlerinin hepsinin önemli role
sahip olduğu da söyleniyor.

Bütün tıp fakültelerinden tıbbiyelilerin katılabileceği bu yarışmaya
gönderilecek hipotezler, tıp fakültelerinden davet edilen ve farklı
anabilim dallarından öğretim üyelerinden oluşan bir jüri tarafından
değerlendirilecek. Finale kalan
hipotezler GÜBAT‘ın 18-20 Nisan
2014’te düzenleyeceği 15. Öğrenci Tıp Kongresi’nde sunulacak ve
Türkiye’nin dört bir yanından gelen
diğer tıp fakültesi öğrencilerinin
soruları ile tartışma bölümünde
irdelenecek. Kazanan ilk üç hipotez
yine jüri üyelerince değerlendirilecek. Dereceye giren ilk üç hipotezden birinciye 2500 TL, ikinciye 1500
TL, üçüncüye ise 1000 TL ödül verileceği bildiriliyor.
Başvuru için yardımcı olabilecek
belgeler ve daha detaylı bilgi için
t i b b i h i p o tez @ g m a i l. c o m
iletişim adresiyle irtibata geçilebilir.

