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Bu Anneler Günü'nde Panora'ya
gelin, Green Box'ta fotoğraflarınızı
çekelim, size hediye edelim.
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Bu eğlenceli
içeriklerin nasıl
oluştuğunu
merak ediyor
musunuz?
Düşünüp-taşınıp
akıllar-fikirler üreten
Başak Akyüz ilham perileri
geldiğinde metinleri yazıyor,
eğlenceli, öğretici sanat
uygulamaları ve oyunları
ekliyor. Deniz Baktır doktor
doktor gezip sizi bilgilendiren
içerikleri toplarken bir yandan
da fotoğraflarınızı düzenliyor.
Yorgun düşüp dinlenmeye
çekildiklerinde Pınar Yılmaz
bütün yazıları okuyup
düzeltmeleri yapıyor.
Reklam ajansımızdan
Neslihan Başkaya’nın hayal
gücüyle birleşen sihirli
elleri, görselleri oluşturuyor.
Matbaamız hızla çalışıp
dergimizi son haline getiriyor.
Umarız siz de okurken keyif
alıyorsunuzdur.
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Panora Alışveriş ve Yaşam
Merkezi’nin ilanıdır.
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Panora Çocuk İndirim
Kuponu ile yapılan
alışverişlerde

%5 indirim.

Panora Çocuk İndirim Kuponu ile
yapılan alışverişlerde
100 TL ve üzerine

%5,

200 TL ve üzerine

%10 indirim.

31 Aralık 2014’e kadar geçerlidir.

31 Aralık 2014’e kadar geçerlidir.

Panora Çocuk İndirim Kuponu
ile yapılan alışverişlerde Çocuk
Menüsü alana

Panora Çocuk İndirim
Kuponu ile yapılan fotoğraf
çekimlerinde

31 Aralık 2014’e kadar geçerlidir.

31 Aralık 2014’e kadar geçerlidir.

külah dondurma
hediye.

31 Aralık 2014’e
kadar geçerlidir.

Panora Çocuk
İndirim Kuponu ile
yapılan
150 TL ve üzeri
alışverişlerde

%10 indirim.

İndirim STOKKE ve BLOOM marka ürünlerle
geçerli değildir. İndirimli veya kampanyalı
ürünler ile bu indirim birleştirilemez,
kullanılamaz.

%10 indirim.

Panora Çocuk İndirim Kuponu
ile yapılan 200 TL ve üzeri
alışverişlerde

%10 indirim.

30 Haziran 2013’e kadar geçerlidir.

Yeşillikler içindeki
düzenli ülke Singapur...

ler

Kıta: Asya
Nüfus: 5.183.700
Başkenti yoktur. Şehir
devletidir.
Resmi Dili: İngilizce ve
Malezce
Para Birimi: Singapur Doları

Tek bir şehirden
oluşan dünyanın
nadir ülkelerinden
birisi Singapur’da
doğayla iç içe bir
maceraya hazır
olun!

Dünyanın en temiz ve düzenli ülkelerinden biri
olan Singapur’a, yaklaşık 9.000 km’lik ve 11
saatlik bir yolculuk sonrası ulaşıyoruz. Singapur,
ekvatorun 100 km kuzeyinde olduğu için tüm
sene boyunca çok nemli ve sıcak.

bölümüne geçtiğimizde ise hayvanlarla aramızda
artık hiçbir engel kalmıyor. İnsanların arasında
serbestçe dolaşıyorlar.

Singapur deyince aklınızda büyük bir yer
canlanmasın. Tek bir şehirden oluşan 4 milyon
nüfuslu ve 40 km çapında bir ada devleti.
Adanın bir ucundan diğer ucuna arabayla
en fazla 2 saatte gitmeniz mümkün. Yüz
ölçümünün bu kadar küçük olması mimarisine
de yansımış. Küçük binalar yerine daha çok
insanın faydalanabileceği gökdelenler tercih
edilmiş. Gezimize başlamadan önce önemli bir
hatırlatma yapalım; Sokakları kirlettiği için sakız
çiğnemek, yerlere çöp atmak yasak ve cezası
2.000 TL civarında.

500 farklı türden 5000’in üzerinde hayvan,
nehir temalı bu dev hayvanat bahçesinde
yaşıyor. Safari sırasında bunları görebilir ve
rehberinizden bilgi alabilirsiniz.

Ülkenin güneyindeki Sentosa Adası eğlence adası
olarak düzenlenmiş. Şehre bir köprü ile bağlı.
Geçmek için tren, otobüs, teleferik veya tekne
kullanabilirsiniz. Biz maceracı ruhumuza uygun
olarak teleferiği tercih ediyoruz. Gökdelenler
burada da karşımıza çıkıyor. Teleferik bir
gökdelenin çatısından içeri girerek buradaki
durağından yolcu alıyor. Eğlence adasına
ulaşmadan eğlence başladı bile…

Buraya kadar gelmişken “Nehir Safarisi” ve
“Gece Safarisi” ne mutlaka katılmalısınız.

Birçok hayvan, özellikle büyük yırtıcılar, sadece
hava karardıktan sonra aktif hale gelir. Gece
Safarisi’nde buna tanık olacaksınız. Bir tramvay
içerisinde ve normalde dünyadaki tüm hayvanat
bahçelerinin kapalı olduğu gece saatlerinde,
hayvanları doğal ortamlarında gözlemleyebilme
fırsatını kaçırmayın.
Hayvanat bahçesinden çıkıp beyaz perdenin
arkasına geçiyoruz. Universal Stüdyoları’nda
kendinizi en sevdiğiniz, gişe rekorları kıran film
ve televizyon dizilerinin içinde bulacaksınız.
Transformers, Shrek, Madagascar, Jurassic
Park ve Battlestar Galactica isimleri bu heyecan
verici geziyi anlatmak için yeterli olur diye
düşünüyoruz.

Universal Stüdyoları 7,
ayrı temalı bölgeden
Sentosa’da temalı parklar, Asya’nın en büyük
okyanus akvaryumu, Universal Film Stüdyoları, oluşuyor. Temalar
içinde yolculuk
Singapur Hayvanat Bahçesi ve denize girmek
isteyenler için sahiller bulunuyor. Adada bulunan yaparken
kendinizi
her şey gibi sahildeki kayalar da yapay.
büyülü
İlk durağımız Singapur Hayvanat Bahçesi. Yaşam bir
kalitesi ve hayvanların çeşitliliği açısından Avrupa
ve Amerika’daki tüm hayvanat bahçelerinden
çok daha üstün. Bu özellikleriyle de dünyanın en
iyi yağmur ormanları hayvanat bahçesi ünvanını
kazanmış.
Hiçbir yerde kafes yok. Hayvanlar ya camın
arkasında ya da açık havada kendi ‘doğal’
ortamlarında. Bazı bölgelerde ise ot ve çalılarla
gizlenmiş hendekler var. Yağmur ormanı

Shrek’in ülkesinde bir yolculuk. Showlar ve
kostümlü karakterlerle dolu eğlenceli saatlerin
1970’li yılların Hollywood Bulvarı’nda veya
ardından Madagaskar konseptinde Marty
New York kaldırımlarında keyifli bir gezinti
ve arkadaşları Alex, Melman ve Gloria ile
yapabilirsiniz. Sonraki tema Bilim Kurgu Şehri;
Uzay çağı teknolojileri ve en modern olanaklarla kahkahaya doyacaksınız.
donatılmış geleceğin şehrinde hayat nasıl olurdu Singapur bir eğlence ülkesi gibi… Mayonuzu
yanınızdan hiç ayırmayın, her an karşınıza
görmek istemez misiniz?
çıkabilecek su oyunu alanlarında doya doya
Zaman makinesine binmiş gibi bir anda Antik
ıslanıp oyun oynayabilirsiniz.
Mısır temasına geçiş yapıyoruz. Zengin Mısır
dünyada hissedeceksiniz.

Mimarisi ve eserleriyle büyüleyici bir alanda
kendinizi 1930’ların Mısır’ında hissedeceksiniz.

Şimdi çok daha uzun bir zaman yolculuğu
yapıyoruz ve Kayıp Dünya temasına geçiyoruz.
Bu tema aslında iki farklı bölgeden oluşuyor.
Jurassic Park ve Waterworld. Kendinizi filmin
bir parçası gibi hissedebilirsiniz. Dinazorlardan
kaçarken masalsı tema Far Far Away’e geçtiniz
bile. Adından da anlayabileceğiniz gibi

Singapur’dan ayrılmak zor olacak biliyoruz
ama kim bilir belki de geri dönüş yolunda yan
koltuğunuzda Shrek oturuyor olabilir…

Tüm Hediyeler Annelerimize.
Panora Çocuk Atölyesi Mayıs ayında
Anneler Günü için çalışıyor. Sen
de annene güzel hediyeler vermek
istiyorsan Panora Çocuk Atölyesi’ne gel.

1–31 Mayıs

Pazartesi

Perşembe

1. Atölye: 13.00–14.00

1. Atölye: 10.00–11.00

2. Atölye: 14.00–15.00

2. Atölye: 11.00–12.00

Cumartesi–Pazar
1. Atölye: 14.00–15.30
2. Atölye: 16.00–17.30
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e-Mailim
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Çocuk
Atölyesinde
Çekilen
Fotoğraflarına

Ulaş!

Çocuklar formunuzu
Panora danışma bankosuna
bırakabilir veya bilgilerinizi
info@panoracocuk.com.tr
adresine e-posta olarak
yollayabilirsiniz.

Etkinlik ve
Sürprizlerimizden

Haberdar Ol!

Fotoğraf, Yazı
ve Faaliyetlerini
Panora
Çocuklarıyla

Paylaş!

www.facebook.com/PanoraCocuk

UNICEF
Dünyada
çocuklara
yardım eden en
önemli kuruluşlardan
birisidir. Birleşmiş
Milletler Çocuk Fonu UNICEF,
savaştan etkilenen çocuklara
yiyecek, ilaç ve giysi sağlamak için
11 Aralık 1946 tarihinde kuruldu.
Çocuk haklarının başlıca savunucusu olan
UNICEF, bugün Türkiye dahil 190’dan fazla ülkede
çocukların; sağlık, beslenme, eğitim, acil yardım,
korunma, temiz su ve temiz ortamda yaşama
haklarını sağlamak için çalışmaktadır. UNICEF,
kalıcı sonuçlar elde etmek için bütün dünyada;
hükümetler, STK’lar, medya, üniversiteler ve
çocuklarla birlikte çalışmaktadır. UNICEF uluslar
arasında kardeşliğin gelişimine katkısından
dolayı 1965 yılında, Nobel Barış Ödülü’ne layık
görülmüştür.

UNICEF’in Küresel Öncelikleri

- Tüm bebeklerin hayatta kalmasını sağlamak;

- Herkesi
çocuklar için koruyucu
bir ortam yaratma çabalarına dahil
ederek tüm çocukları ve ergenleri şiddet, sömürü
ve istismarın tüm biçimlerinden korumak;
- HIV/AİDS’in gençler arasında yayılmasını
önlemek ve HIV/AİDS’ten etkilenen çocuklara
ve ailelerine yaşamlarını onurlu bir şekilde
sürdürebilmeleri için yardımcı olmak;
- Çocuk hakları için ikna edici kanıtlar oluşturmak,
kaynak yaratmak ve ortaklıklar kurmak, kız ve
erkek çocuklarına yaşamlarını etkileyen kararlara
katılmaları ve seslerini duyurmaları için azami
olanak sağlamak.

UNICEF Türkiye
- Tüm çocukların sağlık, bakım, beslenme,
duygusal ve bilişsel gelişmelerini destekleyen bir
UNICEF’in Türkiye’de çalışmalarına başlamasından
ortam ve uygun erken çocukluk bakımını almalarını sonra geçen 60 yıl içinde hem Türkiye’de hem de
sağlamak;
UNICEF’te çok şey değişti. UNICEF, T.C. Hükümeti
ile 2 Şubat 1951 tarihinde imzalanan Temel
- Çocuk haklarını hayata geçirmek, toplumda
Anlaşma sonucu Türkiye ofisini açtığında henüz
toplumsal cinsiyet eşitliğinin temellerini atmak
dört yaşındaydı.
ve geleceğin çocuklarının eğitimli annelere sahip
olmasını sağlamak, kız çocukları da dahil olmak
İşbirliğinin ilk yıllarında UNICEF’in Türkiye’deki
üzere tüm çocukların ilköğretimi tamamlamalarını
sağlamak;

rolü diğer ülkelerde olduğu gibi, okullara
süt dağıtılması ve süt temininde süreklilik
sağlanmasıydı. Sağlık sektöründeki
işbirliğinin kapsamı kısa sürede genişledi
ve çocuk, kadın ve gençlerin haklarının
hayata geçirilmesi için farkındalık
yaratma, politika geliştirilmesine
destek olma, bilgi oluşturma ve
sistemsel gelişimlere destek olma
konularına yoğunlaştı.

çocukların haklarını korumak için yapılan
çalışmalara destek vermektir. Günümüzde
dünyaca ünlü sanatçılardan Orlando Bloom,
Jackie Chan, Shakira, Ricky Martin; dünyaca
ünlü sporculardan Leo Messi, David Beckham,
Serena Williams kendilerini UNICEF aracılığıyla
çocuklara adamış ünlü isimlerden bazılarıdır.

Türkân Şoray, Ayşe Kulin, Yıldız Kenter, Müjdat
Gezen, Kıvanç Tatlıtuğ, Gülsin Onay, Tayfun
Talipoğlu, İbrahim Kutluay ve Bilkent Senfoni
Türkiye gibi büyük bir ekonomiye ve güçlü
Orkestrası UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçileridir.
kurumlara sahip olan ülkelerde UNICEF çocuk
ve ergenlere doğrudan hizmet vermemekte, Geçtiğimiz aylarda bu isimlerin arasına Ali
Poyrazoğlu, Şefika Kutluer, Tülin Şahin ve Ferhat
bunun yerine çocuklarla ilgili
politikaların oluşturulmasına Göçer de katılmıştır.
ve bu politikaların
En Çok Takdir Edilen Organizasyon
uygulamaya konmasına
UNICEF dünyada pek çok çocuğun hayatına
yönelik mekanizmaların
dokundu. “Hayata en iyi başlangıcı” yapmalarını
tasarlanmasına ve
sağladı, hastalıklardan hatta sivrisineklerden
hayata geçirilmesine
korudu. Pek çok aileye çocuklarını nasıl
yoğunlaşmaktadır. Diğer bir
besleyeceklerini, tehlikelerden nasıl
katkı alanı da afet ve acil
koruyacaklarını anlattı. Oyun oynamanın
durumlarda çocuk, kadın ve
önemini vurguladı. Tüm kız ve erkek çocukların
gençlerin hayatlarının bir an
eğitimlerine anaokulu ile başlamaları için uğraş
önce normale dönmesi için
verip, hepsinin kaliteli eğitimden yararlanmaları
gerekli tedbirleri almaktır.
için çalıştı. Tüm çocukları her türlü ihmal,
UNICEF Türkiye Milli
istismar ve şiddetten de korumayı amaçladı. Tabii
Komitesi
ki acil durumlar ve afetlerde de çocuklarımızın
ve ailelerinin yanında oldu. Tüm bu çalışmaların
UNICEF Türkiye Milli Komitesi,
sanayileşmiş ülkelerde kurulu olup tüm dünyada sonucunda WIN/Gallup Uluslararası Derneği’nin
UNICEF programları için kaynak sağlayan ve tüm Türkiye dahil 54 ülkede yürüttüğü takdir
çocuklar için daha iyi bir dünyanın mücadelesini ve farkındalık araştırmasına göre UNICEF en
veren 36 Milli Komiteden biridir. Amacı, Türk ve çok takdir edilen kurum oldu. WIN/Gallup’un
araştırması, insani yardım, ekonomi, kültür,
dünya çocuklarının ihtiyaçları ile ilgili kamuoyu
koruma gibi konularda dünyanın önde gelen 19
bilinci oluşturmak ve devlet kuruluşları, sivil
toplum örgütleri, özel sektör, meslek örgütleri, uluslararası kuruluşunu kapsamaktadır.
gönüllü kişi ve gruplarla işbirliği yaparak
UNICEF’in çocukların sağlığı, eğitimi, korunması
ve çocuk hakları konularında yaptığı çalışmalara
yardım etmektir. Türkiye; UNICEF Milli
Komitesi’nin yanı sıra çocuk refahıyla ilgili işbirliği
programı uygulayan Ülke Ofisi’ni de barındıran
tek ülkedir.

UNICEF İyi Niyet Elçileri

Nasıl Destek Olabilirsiniz?

UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin web sayfası
www.unicefturk.org adresini ziyaret ederek
nasıl yardım edebileceğinizi öğrenebilir; UNICEF’i
Facebook ve Twitter’dan takip ederek destek
olabilirsiniz.

UNICEF dünyada ”İyi Niyet Elçiliği” misyonunu
başlatan ilk kuruluştur. Her biri kendi alanında
üstün başarıları ve saygın kişilikleri ile öne
çıkan ‘UNICEF İyi Niyet Elçileri”nin misyonu,
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Eriyen saatler, yüzleri olmayan insanlar,
ters dönmüş manzaralar... Ne kadar
gerçek dışı… Bütün bunlar bir sanat
akımının ayırt edici özellikleri deseydik, o
akımın adını da siz koysaydınız acaba ne
derdiniz?
Gerçeküstü mü? Evet
gerçekten de gerçeküstü
bir sanat akımı ve adını da
Türkçe’ye çevirdiğinizde
gerçeküstü anlamına
geliyor; SÜRREALİZM.
20. yüzyılın ilk birkaç
on yılı içinde sanatçılar
çevrelerindeki dünyayı
yorumlamak için
yeni yollar buldular.
Bunlardan biri de
sürrealizm, en önemli
ve ünlü temsilcisi ise
Salvador Dali.
Önce sürrealizmi
daha iyi anlayalım ve
sonrasında Dali’nin
çılgın eserlerine göz
atıp kendi sürrealist
çalışmamızı yapalım.

Sürrealizm
Diğer sanat dalları gibi, resim de gerçekçi
veya soyut olabilir. Gerçekçi resimde nesneler
gördüğümüz şekliyle resmedilir. Bunlara örnek

olarak Natürmortları,
(vazodaki çiçekler, kasedeki
meyveler gibi cansız
obje resimleri) manzara
resimlerini ve portreleri
verebiliriz.
Ama tablolar gerçekçi olmak zorunda
diye bir kural da yoktur. Sürrealizmde
ressam hayallerine ve rüyalarına
odaklanır. Resimlerinde gündelik
hayatta kullandığımız objeleri
bulabilirsiniz ama objeler hayatımızda
yer aldığı şekilde değillerdir.
Nasıl mı? Musluktan çıkan hortum bir
filin hortumu olabilir, yağmur damlaları
bisiklet şeklinde düşebilir veya kalem
yetişen bir ağaç gökyüzüne uzanabilir.
Özetle sürrealist sanat; gerçekçi
nesnelerin gerçekçi olmayan ya da
imkansız formlarına yer verir.

Salvador Dali
Gerçek adı Salvador Domingo Felipe
Jacinto Dali y Domènech, Elbette bütün
dünya kısaca Salvador Dalí demeyi
tercih ediyor. 11 Mayıs 1904 yılında
doğmuştur ve 23 Ocak 1989 yılında
ölmüştür.
Dali, ressamlığın yanı sıra heykelcilik,
fotoğrafçılık ve filmcilikle de ilgilenmiş,
Amerikalı animasyoncu Walt Disney ile
beraber yaptığı Destino adlı kısa çizgi
film, 2003’te “en iyi kısa animasyon filmi”
dalında Oscar adayı olmuştur.
Dalí hayatı boyunca, sanatıyla olduğu
kadar farklı giyimi, davranışları ve
sözleriyle de dikkat çekmiş, bu durum
Dalí’nin geniş kesimlerce tanınmasını
sağlamış ve eserlerine duyulan ilgiyi
arttırmıştır.
Onun “Belleğin Azmi” adlı tablosu en
ünlü sürrealist eserlerinden biridir.
Biz de Dali’yi ve sürrealizmi daha iyi
anlamak için bu eseri inceleyelim.

Bir akşam yemeğinin ardından misafirlerini
yolculayan Dali, masanın üzerinde duran
erimiş peynire bakarak ilham almış ve bu
eserini yapmıştır. Aklına eriyen bir saat
fikri gelmiş ve hemen resme başlamıştır.
Daha önce bahsettiğimiz gibi günlük
hayattaki bir obje alışılmadık bir formda
resmedilmiştir.

Malzemeler:
Pastel Boya
Karton
Makas
Cetvel
Yapıştırıcı
Bant
Saç Kurutma Makinesi

1. Adım: Kartonunuza adınızın

baş harfini yazın. Bunu yaparken
düzgün bir şablon çıkartabilmek için cetvel ve kareli
kağıt kullanabilirsiniz. Çizdiğiniz harfi dikkatlice keserek
ayırın.

2. Adım: Harfinizi ve pastellerinizi resimde gördüğünüz
şekilde kartona yapıştırın. Burada dikkat etmeniz gereken
nokta pastelleri sağlam yapıştırmak olacaktır. Ancak harfi
tüm işlemler bittiğinde çıkartacağınız için kartonunuza
zarar vermeyecek şekilde bantla arkasından tutturmanızı
öneririz.
3 Adım: Kağıdınız dik olarak bir destekle tutturun. Saç

kurutma makinanızı sıcak ayarında çalıştırıp pastellerinizi
eritmeye başlayın. Eriyen pasteller harfinizin üzerine
akmaya başlayacaktır.

4. Adım: Pastelleriniz eriyip harfinizi kapladığında harfi

yerinden çıkartabilirsiniz. Bu uygulamayı tuval üzerine
yaparak çerçevesiz bir şekilde duvarınıza asabilir ve ya
karton üzerinde yapıp çerçeveletebilirsiniz.

Sevdiklerinize doğum
günlerinde verebileceğiniz
çok şık bir sanat eserine
imza atmış oldunuz.

Göz kamaştırıcı patlamalar ve şaşırtıcı
renk cümbüşü yaratan havai fişeklerin
nasıl yapıldığı hakkında fikriniz var
mı? Eğlenceli gösterilerin arkasında
kimya ve mühendisliğin yüzyıllarca
süren araştırmaları, simyacıların
tesadüfen yaptığı keşifler ve havai fişek
tasarımcılarının titiz hazırlıkları var.

Piroteknik karışımın Avrupa’da tanınması
ve ateşli silahlarda patlayıcı olarak
kullanılması ancak 14. yüzyılda
gerçekleşebildi. Zamanla festivallerin,
bayramların, törenlerin ve özel günlerin
bir parçası haline gelen havai fişekler 19.
yüzyılın başlarına kadar sadece sarı ışıklar
saçıyordu.

Havai fişeğin kimyasal formülü bir
tesadüfle bulundu.

Maddelerin belirli bir sıcaklığa
ulaştıklarında kendilerine özel bir ışık
yaymalarıyla sadece havai fişekler
renklenmedi, kimya biliminde de çok
önemli bir aşama kaydedildi. Artık
kimyacılar bir maddenin içindekileri
analiz edebilmek için ısıtıyorlar ve çıkan
renklere göre hangi maddeden ne kadar
olduğunu tespit edebiliyorlardı. Bu buluşla
piroteknik uzmanları, canlı renkler veren
bileşimleri araştırıyor, bir ressam gibi
bunları kaynaştırarak havai fişeklere renk
veriyorlardı.

Piroteknik denilen ve bir sanat olan havai
fişek yapımının tarihi Çin’de milattan önce
2000’li yıllara kadar dayanır. Bildiğimiz
anlamda hava fişeğin başlangıcı ise 10
yy.’da Çinli simyacıların barut ile yaptığı
karışımlar sonucu meydana geldi. Ancak
bunu eğlenceli bir kutlamanın parçası
olarak değil ölümsüzlük iksirini ararlarken
buldular. Zamanla, Çinli simyacılar farklı
görsel efektler ve renkler kullandıkları
havai fişekler geliştirdiler. Bu gelişmeler
piroteknik sanatını toplum içinde saygın bir
yere taşıdı.

Hangi element hangi rengi verir?
Renk			

Metal

Kırmızı		

Stronsiyum

Parlak Kırmızı

Lityum

Turuncu		 Kalsiyum
Sarı			

Kalsiyum

Yeşil			

Baryum

Mavi			

Bakır

Çivit Mavisi		

Sezyum

Menekşe rengi

Potasyum Rubidyum

Altın			
			

Odun kömürü, demir
veya lamba isi

Beyaz			
			
			

Titanyum, Alüminyum,
Berilyum veya 		
Magnezyum tozu

Değişik renkler elde etmek kadar, havai
fişeklerin gökyüzündeki görüntüsünü
tasarlamak da önemlidir. Karışım homojen,
toz halinde ve ince tanecik boyutunda
olmalı, istenmedikçe tutuşma riski olmadan
saklanabilmeli ve taşınabilmelidir. Ancak
havai fişek tasarımında en önemli şey
patlamadaki zamanlamadır.
Karışım önceden farklı renklerde, küçük
yıldızlar biçiminde hazırlanır. Daha sonra
bunlar bir veya birkaç kere ateşlenip
patlayacak şekilde havai fişeğin ana
gövdesi içine yerleştirilir. Ana gövde
sağlam malzemeden yapılmış bir kovandır
ve ayrı bir bölümünde bulunan barut
sayesinde roket gibi göğe yükselir.
Gövde istenilen yükseklikte patlayarak,
karışımın ısınmış ama tam yanmamış
parçacıklarının, kullanılan malzemeye göre
rengarenk, yıldız şeklinde bir kıvılcım
yağmuru olarak etrafa saçılmalarını sağlar.
Görüntüyü daha etkileyici kılmak, patlama
sırasında oluşan görüntünün zemin rengini
daha siyah yapabilmek için karışıma bol
miktarda kandil isi ve odun kömürü de
ilave edilir.

17

Mmmmm
Dondurmayı
Kim Sevmez!

DONDURMA
Nelere ihtiyacınız olacak;
1 yemek kaşığı şeker
1/2 su bardağı süt
1/4 çay kaşığı vanilya
2 yemek kaşığı salep

Yapmak için;
Süt, vanilya, şeker ve salebi bir tencereye
koyun.
Karıştırarak iyice kaynatın.
Koyulaşmaya başlayınca ocaktan alın ve
soğuması için bekletin.
Karışımınız oda sıcaklığına geldiğinde
bir saklama kabına boşaltın ve bir gece
buzlukta bekletin.
Reçel veya çikolata sosu ile kuplara
servis edebilirsiniz. İsterseniz marketten
alacağınız külahlarda tadını çıkarabilirsiniz.

nel
Duru Gü
Beril Çelik

Cemre Şenol

Eren Yiğit Ersoy
Betül Özatike

Hira Öner

Koray Güçlü

Melis Naz Güler

Lal Beren Bilban

naz
Sude ğlu
aşo
Karak

Zeynep Önder
Yasemin
Güdüllüoğlu

Çağan Deniz Çiftçi

Ecren Zey
nep
Yorarbaş

Arda Uygurlu

Duru Bakırt

Eylül Yıldız

Ezgi Erkut

Poyraz Tercen

Kayra Ünalan

Beril Binici
Ayşe Erdör

Elif Lara
Bozkurt
Duru-Sude
Erkmen

Liyan Erdoğan

Zeynep İpek
Büyükgümüş

Çınar-G
üneş
Uzuner

Naz Sayın

Noya Hua

Zeyne
p Akal
p

Yaren Akkuş

Ege Akıncıoğlu

Asya Armağan
Arda-Ozan Işık

Hüseyin Eşsiz

Bade Sera Seyhan

Yusuf Haşim
Baykara

Selin Kuyumcu

Öykü-Su Eda
Sülü

En sık rastlanan alerjenler nelerdir?
İnsan bedeni inanılmazdır. Mikroplara ve tüm
yabancı maddelere karşı kendini korumak için
her zaman hazırlıklı bir savunma sistemine
sahiptir. Burnumuza bir şey kaçtığında
hapşırırız, gözümüze yabancı bir cisim
girdiğinde hemen gözyaşlarımız devreye girer
veya bir böcek soktuğunda hemen derimiz
şişer. Bütün bunlar vücudumuzun istilacılara
karşı kullandığı savunma mekanizmalarıdır.
Ama bu mükemmel makine de bazen hata
yapar. Bazı masum şeyleri de düşman
zannederek tepki verir. Çevremizde
bedenimizle temas eden, soluyarak ya da
yiyerek bünyemize aldığımız binlerce şey
vardır. Bunlar gerçekte bize zarar vermezler.
Ama vücudumuz onlara tepki verir. Örneğin;
insanlar kedi köpek tüyü, toz veya polen
gibi maddelerle karşılaştıklarında hapşırmaya
ve kaşınmaya başlar. Bunun sebebi vücudun
bu zararsız maddelere karşı açtığı savaştır.
Vücudumuzun savaş açtığı bu maddelerin
genel adı alerjendir.

• Toz akarları (tozların içinde yaşayan küçük
canlılar)
• Bazı hayvanların tüyü ve salyası
• Çim, çiçek ve ağaç polenleri
• Küf (nemli yerlerde yetişen küçük canlılar)
• Süt peynir gibi laktoz içeren gıdalar
• Buğday, soya, yumurta, fındık, deniz
ürünleri, baklagiller, çilek ve muz gibi
meyveler
• Lateks (eldiven, terlik vb üretiminde
kullanılan malzeme)

Alerji belirtileri
nelerdir?
Çoğunlukla hapşırma,
burun akıntısı, göz
ve kulaklarda kaşıntı
ve boğaz ağrısına
neden olur. Özellikle
polen ve besin

alerjisinde ise deride kızarıklıklar görülür.
Daha nadir olarak, alerjenler hırıltı ve nefes
darlığı gibi solunum problemlerine neden
olabilir.

Alerjimizi nasıl kontrol altına alırız?
Doktorunuz mutlaka size alerjenlerden uzak
durmanızı önerecektir ve uygun görürse ilaç
kullanmanızı tavsiye edecektir.
Öncelikle alerjenlerden uzak durarak
kendinizi korumalısınız. Bu mutlaka büyük
bir fark yaratacaktır. En yaygın alerjenlerden
uzak durmanın birkaç yolunu birlikte
inceleyelim;
Hayvan alerjiniz varsa: Çok sevdiğiniz
köpeğiniz veya kedinize iyi bakılacağından
emin olduğunuz başka bir yuva bulmalısınız.
Belki onu ziyaret ederek kendinize de zarar
vermeden birlikte vakit geçirebilirsiniz.
Toz akarlarına alerjiniz varsa: Bu
alerjenden korunmak için ailenizin de
yardımına ihtiyacınız olacaktır. Yatağınızın
ve nevresimlerinizin toz akarlarını
barındırmayan özel malzemelerden yapılmış

olması gerekir. Odanızı ve evinizi her zaman
temiz tutmalısınız.
Gıda alerjiniz varsa: Her zaman yediğiniz
hazır gıdaların içinde ne olduğuna dikkat
etmelisiniz. Ambalajların üzerini okumalı
veya garsona sormalısınız. Eğer içeriğinden
emin değilseniz yememelisiniz. Aileniz size
bu konuda yardımcı olacaktır. Alerjinizin
olduğu tespit edilen gıdaları diyetinizden
çıkarmalısınız.
Polen alerjiniz varsa: Bahar aylarında
dışarda polen maskesi ile dolaşın. Odanızı
polenlerin daha az uçuştuğu öğlen
saatlerinde havalandırın. Daha çok iç mekan
aktiviteleriyle vakit geçirmeye çalışın.
Polenler ortalıktan çekildiğinde dışarısı sizin
için daha güvenli olacaktır. Eve geldiğinizde
duş alın ve kıyafetlerinizi sık sık değiştirin.
Yıkanan kıyafetlerinizi evin içinde kurutarak
onlara polenlerin yapışmasını engelleyin.

Oyun Tasarımı Nedir?

Bilgisayar, tablet veya konsollar artık yeni
oyun alanlarımız. Siz de bilgisayar oyunu
oynamayı seviyorsanız oyun tasarımcılığı
rüyalarınızdaki meslek olabilir.
Oyun tasarımcılığı bir oyunun her detayıyla
planlanması ve yaratılması anlamına geliyor.
Peki, bunu nasıl yapıyorlar?
Elbette büyük bir ekip çalışması gerekiyor.
Öncelikle ekipte çok iyi bilgisayar
yazılımcıları bulunuyor. Ama unutmamak
gerek; ekipteki diğer herkesin de en azından
basit düzeyde yazılım yapabilir olması çok
önemli.
Sadece bilgisayar yazılımı bilerek oyun
üretilebilir mi?

Herhangi bir oyunu ele alalım; kusursuz bir
öyküsü, buna uygun metinleri ve diyalogları
var. Karakterler, mekânlar ve animasyonlarla
renklendirilmiş görselliğini de ekleyelim. O da
ne bir şeyler duyuyorum; Efektler, müzikler,
konuşmalar…
Bütün bu detaylar oynadığınız oyunun
en can alıcı noktaları. Bunları oluşturmak
için ekipte bilgisayar yazılımcılarının yanı
sıra grafik tasarımcılar, metin yazarları,
müzisyenler, ses mühendisleri de bulunuyor.
Birçok insan oyunların birkaç gün veya
haftada oluşturulduğunu düşünüyor olabilir.

Ama oyunların oluşması yıllar alıyor. Bugün
elinize aldığınız bir oyun için ekip belki de
bundan 3 - 4 yıl önce çalışmaya başlamıştı.
Uzun saatler çalıştıktan sonra bir oyunun
ilk kopyası oluşturulduğunda çalışanlar için
belki de en eğlenceli bölüm başlamış olur;
oyunu test etmek… Şimdi uzun saatler
süren mesai oyundaki hataları, ihtiyaçları
belirlemek için devam ediyor. Tek
farkla artık oyun oynayarak
çalışıyorlar.
Oyun Tasarımcısı Ne Kadar
Para Kazanır?
Para mı? Hem oyun
oynuyorsunuz hem de
para mı kazanıyorsunuz?
İnanın tahmin

edebileceğinizden bile fazla
kazanabilirsiniz. Bu sizin ürettiğiniz
oyunun ne kadar iyi olduğuna ve ne kadar
çok insan tarafından tercih edildiğine bağlı.
Aslında bunun için çok yakın bir örnek var;
Cevat Yerli…
Dünyadaki en büyük oyun
geliştiricilerinden biri olan Crytek
şirketinin kurucularından Cevat Yerli,
1978 yılında Giresun’da doğmuş ve daha
sonra ailesiyle Almanya’ya yerleşmiş. 10
yaşındayken hediye edilen Commodore
64 ile başlayan oyun merakı onun 1999
yılında Crytek’i kurmasına neden olmuş.
Şirketin 2007’de çıkardığı Crysis adlı oyun,
bilgisayar oyunları sektöründe yepyeni bir
çağ başlatmış. Oyun kimi eleştirmenlere
göre en iyi bilim kurgu oyunu. Başırısını
2011’de Crysis 2 ile de devam ettirmiş ve
şu sıralarda ise Crysis 3’ün duyurusunu
yapmış.
İlham verici bir başarı hikayesi
değil mi?

Oyun Tasarımcısı olmak için ne tür bir
eğitim gerekiyor?

Oyun Tasarımcılığı çok rekabetçi bir alandır ve
tek bir dalda eğitim almak genellikle bu alana
girmek için yeterli olmayabilir. Size önerimiz
oyunların üretim sürecinde sizi en çok
heyecanlandıran kısmı seçerek onun üzerine
yoğunlaşmanız olacaktır. Grafik Tasarım,
Müzik, Metin Yazarlığı veya Bilgisayar Yazılımı
okuyabilirsiniz. Bunun üzerine yapacağınız
yüksek lisansla amacınıza ulaşmanız için
gerekli diğer bilgileri de edinme şansınız
olacaktır.
Ülkemizde değilse bile dünyada sadece
bu konuda eğitim 200’den fazla okul var.
İnternette kısa bir araştırmayla bunlar
hakkında bilgi edinebilir ve rüya mesleğiniz
için kendinize şimdiden bir yol çizebilirsiniz.
Önemli bir uyarı yapmamız gerekiyor. Çok oyun
oynamak bu meslek için yeterli olmayacaktır.
İyi bir eğitim size oyun oynayarak para
kazanmanın yolunu açabilir.

Ahmet Özdemir

Alparslan Çetinağaç

Eylül Atay

Fotoğraflar
BAYDAŞ
tarafından
çekilmiştir.

Panora -1 katında
hizmet vermektedir.

Gömlek : 67 TL (BEBEĞİM)
T-shirt : 35 TL (BEBEĞİM)
Pantolon : 81,50 TL (BEBEĞİM)
Ayakkabı : 135 TL (BRANDROOM)

T-shirt : 42,25 TL (BEBEK BY PIKKOLO)
Şort : 69,75 TL (BEBEK BY PIKKOLO)
Ayakkabı : 94,90 TL (KARAMELA)

Elbise: 95 TL (KARAMELA)
Saç Bandı : 14,90 TL (KARAMELA)
Ayakkabı : 94,90 TL (KARAMELA)

Pantolon : 99,95 TL (BENETTON)
Gömlek : 69,95 TL (BENETTON)
T-shirt : 39,95 TL (BENETTON)
Ayakkabı : 119,95 TL (BENETTON)

Ayakkabı : 84,50 TL (PANÇO)
Bermuda Şort : 55 TL (PANÇO)
T – shirt : 39 TL (PANÇO)
Triko : 30, 50 TL (PANÇO)

Elbise: 109,95 TL (BENETTON)
Ayakkabı : 119,95 TL ( BENETTON)

Kot şort : 285 TL (BRANDROOM)
T-shirt : 335 TL (3’LÜ SET BRANDROOM)
Ayakkabı : 135 TL (BRANDROOM)

Ayakkabı : 295 TL (B&G STORE)
Jean Pantolon : 255 TL (B&G STORE)
Ceket : 395 TL (B&G STORE)
T-shirt : 155 TL (B&G STORE)

Bulmacanın çözümü 40. sayfada

1 6
5 2

5 2
2 6
4 1

5 2
6 4

1 5

1

Nasıl Oynanır?
Sudoku, 6x6’lık karelerden oluşan
kümelere rakamların yerleştirilmesiyle
oynanan bir oyundur. Çözümü mantığa
dayanan sudoku, kümelere 1’den 6’ya
kadar rakamların yerleştirilmesiyle
oynanır. Her bir rakam, her bir
satır, sütun ve blokta sadece
bir kez kullanılabilir. Bulmacayı
tamamlamak için tabloyu öyle bir
şekilde doldurmalısın ki, her satır, her
sütun ve her blok 1’den 6’ya kadar
bütün rakamları içersin, hiçbir rakam
tekrarlanmasın ve eksik kalmasın.

Soldan Sağa
2

1

2
3
3

Bulmacanın çözümü 40. sayfada

1. Ekvator’un 100 km
kuzeyindeki 4 milyon nüfuslu,
sıcak ve nemli ülke?
2. Kuruculuğunu bir Türk’ün
yaptığı Crytek firmasının
oyununun ismi?
3. Singapur’daki temalı
parkların olduğu bölge?

Yukarıdan Aşağı
1. Sürrealizm’in 		
öncülerinden 		
Salvador isimli 		
sanatçının soyadı?
2. Havai fişek yapım 		
tekniği?
3. Yeşil bir devin 		
hikayesini anlatan 		
animasyon filmi?

Kuşun olduğu resmi işaretli yerlerden
kesin, yine işaretli yerlerden
talimatlardaki gibi kıvırın. İşte yeni
oyun arkadaşınız sevimli kuş hazır.

Makas ile kesin
Tamamen katlayın
Hafifçe kıvırın

B

C

A

D
HG
I
E

F

Armağan Oyuncak
Comics & Cartoons Store
B&G Store
Bebeğim
Imaginarium

Brandroom Kids
Bebek By Pikkolo
Loco Poco
Gap Kids&Baby
Mothercare

Kapbula
Karamela
Panço
Marks&Spencer

ÇENGEL BULMACANIN ÇÖZÜMÜ
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O
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R
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İ
K
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SUDOKU’NUN ÇÖZÜMÜ

3 1 6
4 5 2

4 5 2
1 6 3

5 2 1
6 4 3

6 3 4
2 1 5

1 3 4
2 6 5

5 2 6
3 4 1

7 FARK BULMACASININ ÇÖZÜMÜ

Tüm Hediyeler Babalarımıza.
Panora Çocuk Atölyesi Haziran ayında
Babalar Günü için çalışıyor. Sen de
babana güzel hediyeler vermek
istiyorsan Panora Çocuk Atölyesi’ne gel.

1–30 Haziran

Pazartesi

Perşembe

1. Atölye: 13.00–14.00

1. Atölye: 10.00–11.00

2. Atölye: 14.00–15.00

2. Atölye: 11.00–12.00

Cumartesi–Pazar
1. Atölye: 14.00–15.30
2. Atölye: 16.00–17.30

24-25-26 MAYIS

PANORA’YA GEL, IRON MAN OL!
IRON MAN OLMAYI KİM İSTEMEZ Kİ. SİZ DE PANORA’YA
GELİN, SİNEMALAR KARŞISINDA KEYİFLE İZLEDİĞİNİZ
SÜPER KAHRAMAN IRON MAN’E DÖNÜŞÜN.

