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Richard Feynman’ın 1961-1963 arasında Kaliforniya
Teknoloji Enstitüsü’nde verdiği fizik dersleri internete yüklendi.
Derslere ücretsiz olarak şu adresten ulaşılabiliyor:
http://www.feynmanlectures.caltech.edu.

öğrencilerine verdiği dersler, daha
sonra üç cilt halinde kitaplaştırılmıştı.
“Feynman Fizik Dersleri” başlıklı bu
kitaplar, tüm zamanların en popüler
fizik kitapları olarak biliniyor.
Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü
tarafından kısa bir süre önce internete
yüklenen derslerde, fizik konuları
matematiksel ayrıntılara çok girmeden,
basit bir dille ve yaratıcı bir üslupla
açıklanıyor.

F

iziğin çok çeşitli alanlarına
önemli katkılar yapmış olan
Richard Feynman, özellikle kuantum
elektrodinamiği, parçacık fiziği ve
süperakışkanlık üzerine yaptığı
çalışmalar ile tanınıyor.
Prof. Feynman’ın 1961-1963
yılları arasında üniversite 1. sınıf
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1965 yılında Sin-Itiro Tomonoga ve
Julian Schwinger ile birlikte
Nobel Fizik Ödülü’nü kazanan
Dr. Feynman, fiziğe çok önemli
katkılar yapmasının yanı sıra popüler
bilim kitapları da yazmıştı.
Prof. Feynman’ın Türkçeye çevrilen
kitapları arasında Fizik Yasaları
Üzerine, Altı Kolay Parça ve
Altı Zor Parça sayılabilir.

Özlem Kılıç Ekici

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’nin çatısı
altında 1996 yılında kurulan Gülhane Bilim ve Araştırma Topluluğu (GÜBAT) tıbbiyelileri bilimsel düşünceye sevk eden,
onlara düşüncelerini özgürce söyleyebilecekleri ortamlar oluşturan ve geleceğe
bilimin ışığında sağlam adımlarla ilerlemeleri doğrultusunda her türlü desteği
veren bilimsel bir öğrenci topluluğu. Bu
kapsamda, GÜBAT 2006 yılından itibaren
düzenlediği Tıbbi Hipotez Yarışması’nın
bu yıl 10.’sunu gerçekleştirecek.
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 24-26 Nisan 2015 tarihleri arasında düzenleyeceği 16. Ögrenci
Tıp Kongresi‘nde sunulacak ve Türkiye‘nin
dört bir yanından gelen diğer tıp fakültesi
öğrencilerinin soruları ile tartışma bölümünde irdelenecek. Buradaki irdeleme
neticesinde kazanan ilk üç hipotez yine
jüri üyelerince değerlendirilecek. Dereceye giren ilk üç hipotezden birinciye 2500
TL, ikinciye 1500 TL, üçüncüye ise 1000 TL
olmak üzere ödül verileceği bildiriliyor.
Başvuru için yardımcı olabilecek belgeler vedaha detaylı bilgi için tibbihipotez@gmail.com iletişim adresiyle irtibata
geçilebilir.

