


ŞIŞLI ANADOLU LISESI TARIHÇESI;

Okulumuz ilk olarak 1972 yılında Feriköy Ortaokulu olarak öğretime 
başlamıştır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 50. yılında mevcut bina 
50. Yıl Feriköy Lisesi adını almış, öğretime 1993 yılına kadar devam 
ettikten sonra aynı yıl içerisinde kapatılarak yerine Ahmet Yesevi 
İlköğretim Okulu isimli yeni bir okul açılmıştır. Şişli Anadolu Lisesi 
1995-1996 eğitim öğretim yılında önceleri Ahmet Yesevi binasında 
Şair Fuzuli Anadolu Lisesi adı altında eğitime başlamıştır. 
22.04.1998 tarihinde okulumuzun adı “ Şişli Anadolu Lisesi” olarak 
değiştirilmiştir. 
Okulumuz açıldığından bugüne; Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığı 
altında, vizyon ve misyon sahibi, nitelikli bireyler yetiştirmek ve 
topluma kazandırılmak amacıyla Eğitim ve Öğretime devam 
etmektedir. 

Dergimiz hakkında; 

Şişli Anadolu Lisesi “ Bilim-Cell” adı altında bilimsel gelişmelerin, 
doğadaki bilinmeyenlerin, ilerleyen teknolojinin konu edinildiği bir 
dergi yayınlamaya başlamıştır. Dergimizin yayınlanmasında fikir 
sahibi olan okul müdürümüz Osman Nuri KUL hocamıza, 
okulumuzun çok değerli biyoloji öğretmenlerinden biri olan Cemile 
ŞAKRAK hocamıza ve desteklerini esirgemeyen Ahmet Selim SARI 
ve Şafak ERKİNER hocamıza teşekkürlerimizi sunarız. Derginin ilk 
sayısını Şubat ayında okulumuzun 11-A sınıfı öğrencilerinden olan 
Bilge ŞEKER ve Hatice ARDIÇ isimli arkadaşlarımız 
hazırlamışlardır. Mart ayının sayısını da bizler, sizler için 
çıkartacağız. Sizler için en merak uyandırıcı deneyler, bilinmeyen 
gerçekler, bazı hastalık türleri ve gelecek için hayatımızı kurtaracak 
bazı gelişmeler ve önemli bilgiler hazırladık. Umarız beğenir ve 
severek okursunuz. 

                                                                              İlayda HATİPOĞLU 11-A  643 
                                                                              Aleyna CERİT 11-A  513 
                                                                              Rabia UÇKUN 11-A  248 
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Kaliforniya Üniversitesi’nde psikoloji 
profesörü olan James Bedford, 
tedavisi mümkün olmayan bir böbrek 
kanseri türüne yakalandı. 
Akciğerlerine de metastaz yapan 
böbrek kanserinin tedavisinin 
mümkün olmadığını anlayan 73 
yaşındaki Bedford, dondurulmak için 
gönüllü oldu. Bedford,12 Ocak 
1967’de kanserden vefat ettikten 
birkaç saat sonra Cryo- biyolog 
Robert Prehoda, biyofizikçi Dante 
Brunoi ve Kaliforniya Canlı Dondurma 
Topluluğu Başkanı Robert Nelson’un 
gözetimine donduruldu. Birkaç gün 
sonra Bedford’un  bedeni, kuru buz ile 
paketlenmiş yalıtımlı özel bir kutuya 
yerleştirildi. Daha sonra, Bedford, sıvı 
nitrojenle dolu eksi 196 derecedeki 

büyük bir konteynıra batırıldı.

Dünyanın dondurulmuş ilk insanı 
James Bedford, cryo tüpü içindeki 
bekleyişinin 50. yılını tamamladı. 
Dondurulan insanları hayata 
döndürmek henüz mümkün 
olmamasına rağmen bu özel 
dondurma işlemi kendi endüstrisini 
yaratmış durumda. Vanilla Sky, 
Forever Young gibi birçok bilim-kurgu 
yapımına konu olan insanları 
dondurarak hayata döndürme fikri 
aslında gerçek hayatımıza 
düşündüğümüz kadar uzak değil. 
Çoğumuza imkânsız gelse de 
günümüzde bilmedikleri bir geleceğe 
uyanmayı bekleyen 250’den fazla 
dondurulmuş insan var. 
İnsanları dondurarak koruma fikri ilk 
olarak 12 Ocak 1967’de James 
Bedford’un düşük sıcaklıklara 
dayanıklı cryo tüpünde saklanmasıyla 
pratiğe döküldü.

UYANDIRILMAYI BEKLEYEN 
DONDURULMUŞ İNSANLAR

CRYO ( KARYO TÜPÜ)
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Bazı bilim insanları, Bedford’un 
donduru lmasından bu yana 
dondurma yöntemlerinin geliştiğini 
öne sürüyor. Şimdi ise bir kısmı, 
dondurulmuş insanların vücutlarını 
hayata geri döndürmektense 
bireylerin saklanan anılarını 
kurtarmak ve onları bir robot 
sistemine aktarabilmek üzerine 
çalışıyor.  

Birkaç farklı yere taşındıktan sonra 
Bedford’un bedeni son olarak 
Arizona’daki “Alcor Life Extension 
Foundation” adlı kuruma götürüldü 
ve hala burada muhafaza ediliyor. 
Alcor ve diğer dondurma işlemi 
yapan kurumlarda benzer teknikler 
kullanılıyor. Öldükten sonra bu 
kurumlara getirilen kişilerin kanları 
damarlarından boşaltılıyor.  

Daha sonra bu kişilerin vücutlarına 
antifriz ve organları korucuyu 
kimyasal bir karışım dolduruluyor. 
Bu işlemden sonra bedenler, -196 
derecedeki sıvı nitrojenli tüplere 
yerleştiriliyor. Bedford resmi olarak 
ölü kabul ediliyor, ancak tıbben 
tamamen ölü olmadığı biliniyor. 
Bedford’un organları 50 yıldır cryo 
tüpünde bozulmadan korunuyor. 

Bazı bilim insanları ise bu insanları 
hayata geri döndürmenin imkânsız 
olduğu görüşündeler. 
İngiliz tıp profesörü Barry Fuller, 
dondurulmuş insanları tekrar 
canlandırmak hala uzak bir hayal olsa 
da bu yöntem özellikle organların cryo 
tüplerde korunmasında ve organ 
nakillerinde kullanılmasında işe 
yarayabilir diye belirtiyor.
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Ünlü iş adamı Elon Musk'un büyük 
bir gövde gösterisiyle uzaya 
yolladığı Tesla Roadster'ın 
Dünya'ya çakılabilme ihtimali 
ortaya çıktı! 

Geçtiğimiz ay uzaya fırlatılan ve 
sorunsuz bir kalkış yapması oranı 
%50 olarak belirtilen, buna karşın 
sadece üçüncü itici roketini 
sağlam bir biçimde indirmeyi 
başaramayarak neredeyse 
kusursuza yakın bir biçimde 
görevini tamamlayan Tesla'sı, 
belki de milyonlarca yıl daha uzay 
boşluğunda serüvenine devam 
etmesi bekleniyor.

Elon Musk'ın uzaya 
yolladığı araba 

Dünya'ya mı 
Çakılacak?
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Mars yörüngesine olan yolculuğunu hedefini ıskalayacak şekilde 
sürdürecek olan Tesla, çok düşük bir ihtimal de olsa, %6 ihtimalle 
önümüzdeki 2 milyon yıl içerisinde Dünya'ya, %2.5 ihtimalle de 
Venüs'e toslayabilir. Aracın Dünya'ya olan ilk yakın geçişinin 2091 
yılında olması beklenirken, bundan sonraki süreçte 3 milyon 
yıldan sonra ise Tesla'nın Dünya'ya çarpma ihtimali %10'a çıkacak 
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Hangi okullarda görev aldınız? 
“Kurtuluş Ortaokulu, Feriköy 
İlköğretim Okulu ve 
Şişli Anadolu Lisesi.” 

Öğretmen olmaya nasıl karar 
verdiniz? 
“Ailem de zaten müzikle ilgilenen 
kişilerdi ve ben de onlardan 
etkilenerek müzik öğretmeni olmaya 
karar verdim.” 

Eğer öğretmen olmasaydınız 
hangi mesleği seçerdiniz? 
“Eğer müzik öğretmeni olmasaydım 
yine müzikle alakalı olan opera 
sanatçısı olmak isterdim.” 

Kendinize örnek aldığınız birisi 
var mı? 
“Zor bir soruymuş. Kendime örnek 
aldığım birisi var mı düşünmem 
gerek. Türk müzisyenlerimizden 
Fatih ERKOÇ’u severim.” 

Asıl branşınız nedir? 
“Müzik öğretmenliği.” 

Okulumuzun sosyal faaliyetleri 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 
“Sportif alanda çok fazla faaliyet 
yapılıyor ama tiyatro ve müzik 
alanında çok fazla faaliyet 
yapamıyoruz. Özel günlerde evet 
güzel şeyler yapıyoruz ama daha 
çok yapılabilir. Yavaş yavaş 
etkinliklerimizi arttıracağımıza 
inanıyorum.” 

Hangi takımı tutuyorsunuz? 
“Fenerbahçeliyim ama başka bir 
takımı destekleyecek olsaydım bu 
takım Beşiktaş olurdu.” 

Kaç senedir bu mesleği 
yapıyorsunuz? 
“Şu an 21.yılımdayım. 15 yıl 
müzik öğretmenliği, 6 yıl da 
müdür yardımcılığı yaptım.” 
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Dünyaca ünlü İngiliz astrofizikçi ve evren bilimci Stephen Hawking 
76 yaşında, 'Dünya Pi Günü'nde hayatını kaybetti.         
Hawking özellikle kuantum fiziği ve kara deliklerle ilgili çalışmalarıyla ön plana 
çıkmıştı. Bu sıra dışı bilim insanının edindiği en önemli misyonlardan biri de, 
bilimi halka indirgemek olmuştu. Einstein’ın İzafiyet Teorisi üzerine çalışmalar 
yapmış ve elde ettiği sonuçlar 20. yüzyılın en büyük buluşları arasına girmişti. 
Bizse onu daha çok uzay ve yapay zeka alanında yaptığı açıklamalarla 
tanıdık. Kendisi tüm dünyanın büyük saygı duyduğu bir bilim insanıydı.
Stephen Hawking 1960'ların başında 21 yaşındayken tedavisi 
olmayan Amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığına yakalandı. Bu hastalık 
Hawking'in hayatını geri dönüşü olmayacak bir şekilde değiştirdi.İlerleyen 
yıllarda doktorlar ona sadece birkaç yıl daha yaşayabileceğini söyledi. Ancak 
doktorların çizdiği o karamsar tabloya rağmen Hawking hayata tutundu, 50 yıl 
daha yaşadı ve bu yıllara sayısız başarı sığdırdı.

Hawking, çocukları Robert, Lucy ve Tim'e şu öğütleri veriyor:
"Bir, ayaklarınız altına değil, yıldızlara bakmayı unutmayın. İki, çalışmayı 
asla bırakmayın. Çalışmak size bir anlam ve amaç verir, bunlarsız bir 
hayat boştur. Üç, eğer aşkı bulacak kadar şanslıysanız, onun da 
olduğunu hatırlayın ve başınızdan atmayın."

"Engelli bir bireyseniz, büyük ihtimalle bu 
sizin suçunuz değildir fakat insanlardan 
acıma beklemenin ya da dünyayı 
suçlamanın bir yararı da yoktur. Olumlu bir 
tavır takınmalı ve içinde bulunduğunuz 
durumu en iyiye döndürmeyi bilmelisin. 
Fiziksel bir engeliniz varsa, bunu psikolojik 
bir engele dönüştürmeyin. Bana göre, 
fiziksel engelli biri, kendisine fazla engel 
teşkil etmeyecek fiziksel aktivitelere 
yönelmeli. Sanırım, Paralimpik Olimpiyat 
Oyunları pek ilgimi çekmiyor. Bana 
söylemesi kolay, çünkü atletizm oldum 
olası ilgimi çekmemiştir. Diğer yandan 
bilim, engelli insanlar için çalışabilecekleri 
uygun bir alan. Çünkü olayın çoğu zihinde 
bitiyor. Elbette, deneysel çalışmalar biraz 
problem çıkartabilir ama, teorik düşünmek 
de oldukça ideal..."

8



 

İNSAN KLONLAMAK

 Klonlama eşeysiz üreme yöntemiyle genetik yapısı birbirinin aynı 
canlıların oluşturulması anlamına gelmektedir. İlk klonlama çalışmaları 
embriyonun bölünmesi ve bir embriyodan birden fazla canlının 
oluşturulması ile 1980 yıllarının başlarında başlamış ancak 1997 
yılında erişkin bir koyunun genetik kopyasının yapılmasıyla büyük bir 
ivme kazanmıştır. Tek yumurta ikizi olarak adlandırılan ikiz çeşitleri 
aslında birbirlerinin doğal yoldan klonlanmış halleridir. Yapay klonlama 
dünyaya gelecek canlının genetik özelliklerini dışarıdan müdahale ile 
kendi türünden başka bir canlının DNA’sı ile aynı olmasının 
sağlanmasıdır.

26 Kasım 2001’de Advanced Cell Technology (ACT) adlı firmadan ilk 
klonlanmış insan embriyosu haberi geldi. Başta ACT olmak üzere 
klonlanma yaptığını duyulan hiçbir firmanın henüz 8 hücreden büyük 
bir embriyo elde edememiş olması, bazı bilim adamlarına göre insan 
klonlama çalışmalarının henüz başarıya ulaşılamadığını gösteriyor.
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Klonlama sonucunda dünyaya 
gelen İlk canlı Ian Wilmut ve 
ekİbİnİn çalışmaları sonucunda 
1997'de klonlanan Dolly adlı 
koyundur. Bu koyunun 
klonlanmasında çekİrdek 
transferİ yöntemİnden 
yararlanılmıştır.

Deneyde kullanılan 277 yumurta 
hücresinden 
yalnızca 29 tanesİ bölünme 
aşamasını tamamlayabildi ve bu 
yumurtalar farklı koyunların 
rahimlerine yerleştirildi.
Koyunlardan 13 tanesi gebe kaldı.
Sonuçta ise bir tek başarılı doğum 
gerçekleşti. Dünyaya gelen bu 
koyuna Dolly adı verildi.
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GÖZYAŞININ GÖZDEN ÇIKTIĞI İLK 
ANDAKİ SICAKLIĞI 40 DERECEDİR.

UĞURBÖCEĞI TARLADAKI 

BITKILERLE BESLENIR. 

UĞURBÖCEĞININ BOL OLDUĞU 

SENE VERIMLI GEÇEN SENEDIR 

BU ¥ÜZDEN ÇIFTÇILER ONA 

UĞURBÖCEĞI DEMIŞTIR.

UYKUYA DALARKEN SIÇRAMAMIZIN 
SEBEBİ SOLUNUM VE NABIZ 
YAVAŞLADIĞI İÇİN BEYNİN OLASI ÖLÜME 

KARŞI ŞİDDETLİ UYARIYLA KALBİN 
DURMASINI ÖNLEMESİDİR.

NE KADAR ZEKİYSENİZ, O KADAR 

FAZLA RÜYA GÖRÜRSÜNÜZ.

PLÜTON’UN GÜNEŞ ETRAFINDAKİ 
YÖRÜNGESİNDE BİR TURU 248 YIL 
SÜRÜYOR.

BİLİYOR
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İNSANLAR NADİR UYKU SIRASINDA 

RÜYA GÖRDÜĞÜNÜN FARKINDA 

OLABİLİR VE RÜYASINI KONTROL 

EDEBILIRLER.  BU OLAYA LUCİD 

DREAMING DENİR.

ÇEKİK GÖZLÜLÜK BASKIN BİR GEN OLDUĞU 

İÇİN, BUNDAN UZUN YILLAR SONRA BÜTÜN 

DÜNYANIN ÇEKİK GÖZLÜ OLMASI 

MUHTEMELDİR.

VÜCUDUMUZUN ŞEKERİ UNUTMA SÜRESİ 21 GÜNDÜR. 21 GÜNÜN SONUNDA ŞEKERİ ARAMAYACAKSINIZ.

SARILMAK, KAN BASINCINI 

DÜŞÜRÜR VE MUTLULUK 

HORMONU SALGILAR.

BİR YILDIRIM GÜNEŞ’İN YÜZEYİNDEN 5 

KAT DAHA SICAKTIR.

MUYDUNUZ?
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GALAKSİSİ OLAN KADIN

Burçin Mutlu Pakdil gururla 
bahsedeceğimiz kadınlardan biri. 
ABD Minnesota Duluth 
Üniversitesi'nde doktora öğrencisi 
olan Burçin Mutlu Pakdil, daha 
önce gözlemlenmemiş ve eşine çok 
az rastlanan bir çift halkalı galaksi 
keşfetti. Galaksi artık galaksinin 
kaşifi olan Burçin Mutlu Pakdil'e 
ithafen "Burçin'in Galaksisi" olarak 
adlandırıldı. Galaksi, PGC  
1000714 katalog numarasıyla 
kayıtlara geçti. Kısaca ucu bucağı 
olamayan şu koskocaman evrende 
gökyüzünde bir yerlerde artık bir 
Türk kadınının da galaksisi 
bulunmakta.

NASA ONA EMANET

NASA'da çalışan tek Türk bilim 
kadını. Bu cümleyi yekten okuyunca 
fazla görkemli gelemeyebilir ama 
durup biraz düşünün. Çünkü 
NASA'nın 2020 de hayata geçireceğİ 
Uzay Teleskopu projesİnİn başında 
olan, Albert Einstein, John Nadh gibi 
ünlü dâhilerle beraber Büyük Fikirler 
listesine adını yazdıran, dünyanın en 
zeki kadınlarından biri olarak kabul 
edilen bir isim FERYAL ÖZEL. 
Üsküdar Amerikan Lisesi çıkışlı Prof. 
Dr. Feryal Özel, dünyanın en büyük 
fizikçisi Stephen Hawking ile aynı 
alanda çalışıyor. Şimdi NASA 
korİdorlarında Türk kadınını hakkıyla 
temsil eden Feryal Özel için gurur 
duyma ve tebrik etme zamanı.

TÜRK KADINLARININ BİLİMDEKİ BAŞARISI 
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1. DNA onarımı, kanser ile ilgili 
çalışmalar yapan ve 2016 Nobel 
Kimya ödülü sahibi Türk Bilim 
Adamı.

2. Ünlü Matematik Prof. ve 10 TL 
arkasındaki Bilim Adamımız.

3. Galata Kulesinden 3358 metre 
uçarak Üsküdar’ın Doğancılar 
Semtine uçmayı başaran ünlü 
Türk Bilim Adamı.

4. Kendi uçaklarını yapmayı 
başaran mühendis ve Türk 
pilotu.

5. Muallim-i Sani (İkinci Üstad) 
olarak bilinir.Prospektüs kavramını 
tıp dünyasına getiren ünlü 
Müslüman Bilim Adamımız.
6. Bobin, AC Akım ve Kablosuz 
elektrik keşfiyle tanınmış ünlü Bilim 
Adamı.
7. Tıbbın Kanuni Kitabı ve Büyük           
Üstad olarak bilinir.
8. Ünlü Tıp Bilim Adamı Kuşçu                  
lakabıyla bilinen ünlü Müslüman 
Bilim Adamı.
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EĞİTİMDE KALİTE




