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Sonbahar kadar keyfli,
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Türk Kahvesi Makinesi

Sevgimizi kelimelere dökemiyoruz...

Fincanları denedik
Fakir ailesi olarak,
yıllardır evinize misafir
olmaktan çok mutluyuz.
Şimdi de Fakir Kaave’nin
eşsiz lezzetiyle en keyifli
anlarınıza eşlik ediyoruz.
Afiyet şeker olsun.

SONBAHAR

Y

ılın en güzel zamanları geride kalırken, artık sıcacık kahve
eşliğinde evde daha fazla vakit geçireceğiz gibi görünüyor.
Yağmurlu günler evde geçireceğimiz süreyi artırırken biz
de genel olarak evlerimizdeki teknolojiler üzerine durduk.
Yine de güney kıyılarında yaz aylarından kalma havalar tatil
planlarını erteleyenler için müthiş fırsatları beraberinde getiriyor.
Kasım sayımızda Türkiye’nin en güzel tatil rotalarını sizler için
belirledik.
Diğer taraftan teknoloji tarafında hareketli günler yaşamaya
devam ediyoruz. Son yılların dikkat çeken telefon üreticisi Huawei
yepyeni telefon serisi Huawei Mate 20 ile karşımızda. Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda kamera savaşlarında önemli bir yere
sahip olan Huawei, bakalım bu kez bizim için neler hazırlamış?

Mate 20’lerin kameraları bu kadar gündemdeyken, telefon kameraları üzerine de güzel bir yazı hazırladık.
Kasım ayı sonbaharın yaşandığı en güzel ay olarak bilinir. Biz de
bu ayın ana konusunu sizler için “Sonbahar” yaptık. Sonbaharın
sosyal medyaya etkisi, okullarda kullandığınız uygulamalar ve çok
daha fazlası dergimizin sayfaları arasında sizleri bekliyor.
Bilgisayar dünyasında olmazsa olmaz dediğimiz aksesuarlara
yer verirken, havaların soğumasıyla artan evde film serüvenleriniz
için de harika bir rehber hazırladık. Oyun oynamayı tutku haline
getirenler için bu ayın yıldızı Assassin’s Creed Odyssey oldu.
O zaman siz şöyle bir derginin sayfalarına göz gezdirmeye başlayın... Keyifli okumalar!
MediaMarkt Türkiye
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Her zaman büyük
planları olanlar için.

En büyük net hacim*
Kendi serisinin en büyük net hacmine sahip
Bosch XXL buzdolapları, çok daha fazla gıdayı
2 kat daha uzun süre taze tutar.
www.bosch-home.com.tr
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TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL
SONBAHAR ROTALARI
Yaz sezonu bitti diye gezmekten tozmaktan
tabi ki vazgeçmeyeceğiz..

6 | www.mediamarkt.com.tr

|7

GEZİ | Türkiye’nin en güzel sonbahar rotaları

Türkiye’nin en güzel sonbahar rotaları | GEZİ

LİKYA YOLU

T

ürkiye, dört mevsim boyunca en
harika turizm olanaklarına sahip
ülkelerden biri. İşte, sonbahar hatta kış ayları boyunca da gezmek
isteyenler için en güzel sonbahar rotaları.
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Likya Yolu

Akdeniz bölgesinde 19 antik Likya kentini birleştiren bir rota olarak tasarlanan
Likya Yolu, Türkiye’nin en büyük yürüyüş
rotası olarak dikkat çekiyor. Sonbahar’da

Akdeniz’in hala parlayan sıcak güneşi ile
buluşmak ve eşsiz Akdeniz manzarası
karşısında trekking yapmak isteyenler
için harika bir destinasyon olan Likya
yolu toplam 500 km uzunluğunda. Ancak

yürüyüşçüler bu yolun istedikleri bölümlerini kat edip, diledikleri zaman mola
vererek, dinlenerek, denize girerek veya
bölgedeki turistik tesislerde konaklayarak,
antik şehirleri gezip inceleyerek devam

eden Likya Yolu yürüyüşünü keyifli bir
tatile de dönüştürebiliyorlar.

Kapadokya

Dünyanın her yerinden turistlerin dört

mevsim boyunca akın ettiği Kapadokya,
balon turları ile tanınıyor. Peri Bacaları
gibi doğal fenomenlere ev sahipliği yapan
Kapadokya’da özellikle Peri Bacaları bölgesinde yer alan oteller mistik bir atmosfere
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NEMRUT

KAPADOKYA

sahip. Bölgenin yakınında bulunan Ihlara
Vadisi ise barındırdığı tarihi yapıları ile
Türkiye’nin kültür turizminde en önemli
noktalardan biri kabul ediliyor. Vadideki
yemyeşil doğa güzelliğine ise ayrıca hayran
kalacak, Kapadokya’daki zengin mutfak
kültürü sayesindeyse midenize bayram
ettireceksiniz.

Bodrum

Bodrum’u hiç sonbahar-kış aylarında
görmüş müydünüz? Eğer ülkenin bu ünlü
turizm merkezini sadece yaz aylarında ziyaret edenlerdenseniz, adım atacak yerin
kalmadığı bu güzel yarım adayı itici bile
bulabilirsiniz ama sonbahar aylarında

Bodrum tam anlamıyla kimlik değiştirerek sakin, huzurlu, tadına doyulmayan
bir sahil kasabasına dönüşür. Limanında
demirli ve bakıma çekilmiş dev yelkenlileri, kalabalık yaz hırçınlığını üstünden
atıp sakin ve güler yüzlü ruh haline bürünmüş esnafı, kalabalıktan arındığı için
rahatlamış trafiği, hala denize girmek
isteyenlere hitap eden sıcak deniz suyu,
pasaportunuz ve vizeniz varsa Kos adasına
günübirlik gidip gelen feribotları ve büyük şehirlere her gün saat başı gidip gelen
uçak seferleri ile Bodrum hafta sonu Ege
havası almak ama büyük zaman ve bütçe
gerektirmeden seyahat organizasyonları
yapmak isteyenleri kendine çekiyor.

Nemrut

Adıyaman’a 75 m uzaklıktaki Nemrut
dağı, dünyanın hayran olduğu bir milli
park olarak korunuyor. Bu dağ ve çevresinde M.Ö. 60’lı yıllarda hüküm süren
Komagene Krallığı, 2150 metre yüksekliğindeki dağın tepesine kurduğu tapınaklar
ve oyduğu heykellerle, dünyaya harika
bir kültür mirası bırakmış. Kralların ve
asillerin dev heykellerinden bugün sadece
heykel başları kalmış ancak bu kalıntılar
bile tüm dünyadan turistleri heyecanlandırıyor. Dağın tepesinden güneşin batışını
izlemek ise insana ömrü boyunca unutamayacağı eşsiz bir manzaraya şahit olma
imkanı sağlıyor.

Artvin

ARTVİN

Yemyeşil doğası ile ünlü Artvin’de gezginleri, sonbahar ayları boyunca büyük
bir sürpriz bekliyor. Sararmaya başlamış
ağaçlar bölgede müthiş bir renk dalgalanması yaratıyor ve şehir suluboya bir
tabloya dönüşüyor.
Özellikle Karagöl bölgesi bu dönemde
turistlerin büyük ilgisini çekiyor ve insanlar fotoğraf makinelerini bir an bile
ellerinden düşüremiyorlar. Elbette Artvin
yöresinin harika yemekleri ve turizm konusunda uzmanlaşmış tesisleri sayesinde,
Artvin turlarına katılan turistler doğa
harikası bu yöreye hayran kalarak geri
dönüyorlar.
BODRUM
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HUAWEI
MATE 20 SERİSİ
TANITILDI!
Huawei, 16 Ekim’de düzenlediği etkinlikte 4 yeni
Huawei Mate 20 modelini tanıttı! Huawei Mate 20 Pro,
Mate 20 RS, Mate 20 X ve Mate 20 modellerinin
özelliklerine yakından bakıyoruz.

U

zun zamandır tüketicilerin merakla beklediği Mate 20 ailesi, sunduğu yenilikler ve
ilklerle dikkat çekiyor. Lansmana 7.2 inç
boyutundaki Mate 20 X ve ilklerin telefonu
olan Mate 20 Pro damga vurdu.

Her yönü ve tüm yenilikleriyle
Mate 20 Pro!

Huawei’nin yeni amiral gemisi Mate 20 Pro, hem
P20 Pro’ya göre hem de bir önceki modeli olan Mate
10 Pro’ya göre ciddi iyileştirmeler ve yenilikler getiren bir ürün olmayı başarıyor.

Yenilenen ikonik tasarım anlayışı!

Tasarım dilinde ciddi değişikliklere giden Huawei,
Mate 20 ailesinde ikonik tasarımıyla karşımıza çıkıyor. Hem simetrik hem de ikonik tasarım, arka yüzde
toplanan 3 kamera ve flaşın konumlandırmasıyla
karşımıza çıkıyor. Mate 20 Pro’da 3.5mm’lik Jack
bağlantısı ise bulunmuyor.
Ön camı kıvrımlı yapıda olarak gelen Huawei Mate
20 Pro, tek elle tutuş pozisyonu açısından oldukça
iyileştirilmiş. Kesinlikle 6.39 inç büyüklüğü hissetmiyorsunuz. Telefonun en kalın noktası ise 8.6 mm.
Tasarımda bir diğer ilginç detay ise dahili çift
hoparlöre sahip olan Mate 20 Pro’nun 2. Hoparlörünün yeri. Huawei yetkililerinin söylediklerine ve
deneyimlerimize göre USB Type C bağlantısının
olduğu yer, hoparlör ızgarası olarak kullanılıyor.

Diğer telefonları kablosuz
şarj edebilen telefon!

Daha önceki Mate 10 Pro ve P20 Pro modellerinde
olmayan kablosuz şarj özelliği, dünyada bir ilk ile
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beraber Mate 20 Pro’da yer alıyor. 15 Watt değerinde Qi hızlı kablosuz şarj özelliği Mate 20 Pro’da ilk
defa kullanılıyor.
Kablosuz şarj ile beraber bir diğer gelen yenilik ise
Wireless Reverse şarj. Kablosuz ters şarj anlamına
gelen bu özellik, bir tane Mate 20 Pro’nun, diğerini ya
da başka bir kablosuz şarj destekli telefonu kablosuz
olarak şarj etmesi anlamına geliyor. Bu özelliğin açık
olduğu bir Mate 20 Pro’nun arkasına bir başka Mate
20 Pro’yu ters olarak temas ettirdiğinizde, kablosuz
ters şarj özelliği aktif oluyor.
5 farklı renk seçeceğiyle gelecek olan Mate 20 Pro,
kullanıcılara Pink Gold, Midnight Blue, Emerald
Green, P20 Pro’dan da hatırladığımız Twilight ve
Black seçeneklerini sunacak.

Ekrana gömülü parmak izi okuyucu

Tasarımda dikkat çeken en büyük değişiklik ise
Mate 20 Pro’nun arka tarafında görmediğimiz parmak
izi okuyucu. Ekranın ortasına gömülü olarak gelen
parmak izi okuyucu, bir önceki modele göre yüzde
20 daha hızlı ekranı açıyor. Dinamik basınç sensörü
sayesinde dokunma hissi ve geri bildirim olarak da
başarılı bulduğumuz ekrandan parmak izi özelliği Mate
20 Pro’da mevcut. Mate 20 modelinde ise arka tarafta
kameranın arkasında parmak izi sensörü yer alıyor.
Mate 20 Pro ile Mate 20 modelleri arasında bir
diğer fark ise ön kamera ve ekrandaki çentik yapısında karşımıza çıkıyor.
Mate 20 Pro’da 3D derinlik algılama ve kızılötesi
kamera destekli gelişmiş bir yüz tanıma teknolojisi
kullanılıyor. Bu da önceki modellere göre bizlere yüzde
30 daha hızlı ekran açma hızı sağlıyor. Yüz tanıma
sizin de ekranda görebileceğiniz gibi oldukça hızlı.
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Huawei Mate 20 Pro teknik özellikleri
Kalınlık: 8.6 mm
Kasa özellikleri: Yüz tanıma, ekrandan parmak izi, IP68, kablosuz 15w hızlı şarj
Ekran: 6.39 inç Curved AMOLED 2K+ (3120 x 1440p)
Ekran Oranı: 18.5 : 9
İşlemci: 7nm Kirin 980 2 x 2.6 + 2 x 1.92 + 4 x 1.82 GHz
Grafik işlemci: Mali G76
RAM: 6 GB
Hafıza: 128 GB + nanoSD
Arka kameralar: 40 MP geniş açı f/1.8, 20 MP ultra geniş açı
f/2.2, 8 MP telefoto f/2.4 + OIS
Ön kamera: 24 MP f/2.0
Video: 4K 30 FPS / 1080P 60 FPS
Batarya: 4200 mAh - 40W Super şarj 30 dakikada yüzde 70 şarj
İşletim Sistemi: Android 9 Pie + EMUI 9.0

Ekran

6.39 inç büyüklüğünde kıvrımlı yapıda
AMOLED ekran ile gelen Huawei Mate
20 Pro, 2K+ çözünürlüğe sahip. 3120 x
1440 piksellik bu çözünürlük, göze hoş bir
ekran deneyimi bizlere sunuyor. Ayrıca
ekranın HDR desteğine sahip olduğunu
da hatırlatalım.
18.5.9’lık ekran oranına sahip olan
Mate 20 Pro, tam ekran deneyimini de
kullanıcılara sunuyor.

Donanım

7 nm üretim teknolojisiyle üretilen
Kirin 980 işlemcisinden gücünü alan
Huawei Mate 20 Pro, 8 çekirdekli yapıda.
Toplamda 8 çekirdekli olan işlemcide
ARM Cortex A76 ve A55 çekirdekleri
kullanılıyor. 4 adet A76 çekirdeğininden
en yüksek performans çekirdeği olan 2
birim 2.6 GHz hızında çalışıyor. Diğer 2
adet A76 çekirdeği ise 1.92 GHz hızında
çalışıyor. Düşük güç tüketimiyle dikkat
çeken 4 A55 çekirdeğinin ise hızı 1.8 GHz.
Mali G76 dahili grafik birimine sahip
olan Huawei Mate 20 Pro, 6 GB RAM ve
128 GB dahili hafızaya sahip. Ayrıca yeni
hafıza kartı çeşidi olan Nano SD kart
desteğiyle hafızayı artırabileceksiniz. Not
olarak hatırlatalım, eski microSD kartlar,
bu modele olmayacak.
Huawei’ye göre Kirin 980 işlemcisi
yüzde 20 daha yüksek performans, yüzde
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40 ise daha düşük güç tüketimi sunuyor.
Ayrıca dahili grafik işlemcisinin artan
performansı ise yüzde 40 civarında.
Yeni Kirin 980 işlemcisinin içerisindeki en büyük değişimlerin başında ise
geliştirilen yapay zeka birimi geliyor.
Kirin 970’deki tek yapay zeka ünitesi,
Kirin 980’de çift birim olarak karşımıza
çıkıyor. Bu da yapay zeka performansını
yüzde 134 artırıyor, AI güç tüketimini
ise yüzde 88 azaltıyor. Yeni yapay zeka
birimi saniyede 4500 görüntüyü işleyebiliyor. Bu da özellikle kamera deneyimine yansıyor.
Kirin 980, bir ilke imza atarak sahip
olduğu Cat 21 LTE modem sayesinde 1.4
Gbps’a kadar indirme hızı sunuyor.

EMUI 9.0

Huawei Mate 20 Pro lansmanında öne
çıkarılan bir diğer detay da firmanın yeni
arayüzü EMUI 9.0 oldu. Sadeleştirilen ve
ikon sayısı azaltılan arabirim, artık daha
kolay, interaktif ve pratik.
Uygulama açılışları yeni EMUI 9.0 arayüzüyle beraber yüzde 51’e varan hızlarla
artarken, anlık tepkime konusunda da
yüzde 47’lik hız artışı sunuyor. Kullanım

sırasındaki pürüssüzlük
hissi ise yüzde 42 daha
artırılmış.
EMUI 9.0 ile beraber
gelen tek yenilik bu değil.
Android navigasyonunu ekranda yapacağınız jestlerle yönetebiliyorsunuz. Geri
gitmek için ekranın kenarlarından geriye doğru çekmeniz, ana ekrana dönmek
için de ekranın en altından yukarı doğru
parmağınızı hareket ettirmeniz yeterli.
Yeni arabirimi ayarlayarak, eski Android Navigasyon deneyimini de yaşayabilirsiniz.

Kamera

Huawei Mate 20 Pro, P20 Pro’daki gibi
3’lü Leica kamera setiyle beraber geliyor.
Fakat P20 Pro’ya göre özellik ve tasarım
noktasında farklılıklar mevcut.
Telefonun ortasına simetrik olarak
konan 3 kameranın görev dağılımı ise:

geniş açı, ultra geniş açı ve telefoto lensleri olarak belirlenmiş.
Geniş açılı ana kamera 40 Megapiksel
çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram değerine sahip. Ultra geniş açılı 2. Kamera
ise 20 Megapiksel çözünürlüğünde ve
f/2.2 diyafram değerine sahip. 8 Megapiksellik telefoto lens ise f/2.4 diyafram
değerine sahip.
Geniş açılı lens ile beraber 3x ve 5x kayıpsız yakınlaştırmayla beraber, 0.6x’lik
geniş açılı fotoğraflar çekebiliyoruz.
2.5 cm’den makro fotoğraflar çekebilmemize olanak sağlayan Huawei Mate 20
Pro, ayrıca makro çekilen fotoğrafa yakınlaştırma imkanı da sunuyor. Ekranda
örnekten görebileceğiniz gibi kalite de

oldukça başarılı.
Yapay zeka 2.0 ile beraber 500’den fazla
ön tanımlı senaryonun yer aldığı Mate 20
Pro, özellikle video tarafında yapay zeka
ile beraber farklı özellikleri kullanıcılara
sunuyor.
Videoda odaklanan kaynağa sürekli
fokuslabilen Mate 20 Pro’da, videoda
netlikten çıkmak çok zor. Hareketli nesneleri takip edebilen kamera, yapay zeka
ile beraber anlık olarak bu işlemleri gerçekleştirebiliyor. Yapay zeka hem odağı
hem de arka plandaki detaylı işliyor.
8 Megapiksel değerinde ve f2.4 diyafram
değerine sahip Telefoto lenste yer alan OIS
ile beraber sarsıntıların da önüne geçen
Mate 20 Pro, yapay zeka ile beraber videoları işleme ve efekt ekleme konusunda

da iddialı.
Video modları arasında Full HD 60
FPS ve 4K 30 FPS yer alıyor. Beklenenin
aksine 4K 60 FPS desteği Mate 20 Pro’da
yer almıyor.
Ön kamera’ya da baktığımızda 24 Megapiksel çözünürlüğünde yeni kamera
dikkat çekiyor. f/2.0 diyafram değerine
sahip olan ön kamera, hem yeterli kalitede selfiler çekebiliyor hem de geniş açı
bizlere sunuyor.

Batarya

Mate 10 Pro ve P20 Pro’nun en çok
sevilen özelliklerinden biri olan batarya
tarafında da Mate 20 Pro’da iyileştirmeler var.
İncelememizin başında söylediğimiz
gibi 15 Watt değerinde kablosuz şarj ile
beraber 40 wattlık hızlı şarj da Mate 20
Pro’nun özellikleri arasında.
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Huawei Mate 20 X
teknik özellikleri
Kalınlık: 8.2 mm
Ekran: 7.21 inç AMOLED FHD+
Batarya: 5000mAh 40W Super şarj
30 dakikada yüzde 70 şarj
İşlemci: 7nm Kirin 980 2 x 2.6 + 2 x 1.92 + 4 x 1.82 GHz
Grafik işlemci: Mali G76
RAM: 6 GB RAM
Arka kameralar: 40 MP geniş açı f/1.8,
20 MP ultra geniş açı f/2.2,
8 MP telefoto f/2.4 + OIS
Ön kamera: 24 MP f/2.0
Video: 4K 30 FPS / 1080P 60 FPS
İşletim Sistemi: Android 9 Pie + EMUI 9.0

Yarım saatte 4200 mAh’lik bataryanın
yüzde 70’ini şarj etmeyi başarabilen 40
Watllık yeni adaptör ve Quick Charge
teknolojisi, sektörde uzun süre kendinden
bahsettirecek.

Huawei’nin devasa telefonu
Mate 20 X

Huawei, Mate 20 Pro modelinden sonra
Mate 20 X modelini de tanıttı. Mate 20
Pro’daki gelişmiş yüz tanıma teknolojisi ve
ekrandan parmak izi teknolojisinin kullanılmadığı Mate 20 X modeline, 7.21 inçlik
AMOLED FHD+ ekran damga vuruyor.
Büyüyen ekran ile beraber, 5000 mAh
seviyesine çıkartılan batarya Mate 20 X’in
temel farklılıklarını oluşturuyor.
Hem iş dünyasına hem de oyunculara
hitap eden telefon Stylus kalem desteğine
de sahip. Özellikle kasasında ve soğutma
sisteminde yapılan optimizasyonlarla
beraber Mate 20 X, daha az ısınan ve üst
seviye performans sunan bir model olarak
dikkat çekiyor.

Huawei Mate 20

Mate 20, Mate 20 ailesinin Mate 20
Lite haricindeki en uygun fiyatlı modeli
olacak. Mate 20, 6.53 inçlik LCD ekran
ile beraber geliyor. Ekran çözünürlüğü
ise FHD+.
Huawei’nin daha önce çıkarttığı Mate
10 ve P20 modellerinden farklı olarak, Pro
modelle normal model arasındaki fark,
Mate 20 ailesinde biraz daha artırılmış.
Mate 20 Pro’da bulunan 15 watt kablosuz
hızlı şarj özelliği Mate 20’de bulunmazken,
kutudan çıkan hızlı şarj adaptörlerinde
de farklılık bulunuyor. Mate 20 Pro’da
bulunan 40 Wattlık adaptör yerini Mate
20’de 22.5 Wattlık adaptöre bırakıyor.
Mate 20 Pro IP68 desteğine sahipken,
Mate 20’de IP53 suya karşı dayanıklılık
sertifikası bulunuyor.
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Tasarımda dikkat çeken farklılıkların
başında ise parmak izi okuyucusunun yeri
geliyor. Mate 20 Pro’da parmak izi okuyucusu ekrana gömülü olarak geliyorken,
Mate 20’de parmak izi okuyucusu arka
tarafta kameraların altında yer alıyor.
Yüz tanıma teknolojilerindeki farklılık
ise, ekrandaki çentikleri de farklılaştırıyor. Mate 20 Pro’da yer alan kızılötesi ve
derinlik algılayan gelişmiş yüz tanıma
sistemi, Mate 20’de bulunmuyor. Bu çentiğin ve modüllerin açtığı fark ise Mate
20’nin ekran boyutuna yansıyor.
Mate 20 Pro, 6.39 inç boyutunda 3120
x 1440 piksel çözünürlüğünde AMOLED
ekranla geliyorken, Mate 20’nin ekranı
6.53 inç boyutunda IPS ekran ile geliyor.
2244 x 1080 piksel çözünürlükle gelen
Mate 20’nin ekran çözünürlüğü de Mate
20 Pro’ya göre daha düşük.
Huawei’nin 7nm teknolojisiyle üretilen
8 çekirdekli Kirin 980 işlemcisinden güç
alan iki model, kullanıcılara gelişmiş bir
deneyim sunuyor. Donanımdaki göze
çarpan farkı ise RAM oluşturuyor.
Mate 20 Pro’da 6 GB RAM kullanılıyorken, Mate 20’de 4 GB RAM kullanılıyor.
İki modelin de dahili hafızası 128 GB ve
artırılabilir hafıza olarak da nano SD
desteğine sahip.
Kamera tarafında Mate 20 Pro ile Mate
20’nin çalışma mantığı olarak aynı, fakat

Huawei Mate 20 teknik özellikleri
Ekran: 6.53 inç, LCD, FHD+, 2244×1080 piksel
İşlemci: Kirin 980 (4 x Cortex A76 / 4 x Cortex A55)
Grafik Birimi: Mali-G76
RAM: 4 GB / RAM
Depolama: 128 GB, hafıza kartı destekli
Arka Kamera:12 Megapiksel f/1.8 geniş, 16 Megapiksel
f/2.2 geniş açılı, 8 Megapiksel f/2.4 telefoto
Ön Kamera: 24 Megapiksel f/2.0
Pil: 4000 mAh
İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie

kamera çözünürlüklerinde ise farklı olduğunu görüyoruz.
Mate 20 Pro’daki f/1.8’lik geniş açılı 40
Megapiksellik kamera, Mate 20 modelinde
12 Megapiksel, 20 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.2’lik ultra geniş açılı kamera ise
Mate 20 modelinde 16 Megapiksel olarak
görev yapıyor. Bu iki kameranın çözünürlükleri farklıyken, diyafram değerleri ise
aynı. İki modelde aynı olan kamera ise 8
Megapiksellik Telefoto lens. Bu lensin de
diyafram değeri f/2.4.
İki modelde de OIS varken, iki model
de 4K 60 FPS video kaydı yapmıyor. İki
modelin de ön kamerası 24 Megapiksel
çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram değerine sahip.
Mate 20 Pro’daki 4200 mAh’lik batarya, yerini Mate 20’de 4000 mAh’lik
bataryaya bırakıyor.

| 17

MOBİL HAYAT | Akıllı telefonlarda kamera sayısı savaşı

Akıllı telefonlarda kamera sayısı savaşı | MOBİL HAYAT

AKILLI
TELEFONLARDA
KAMERA SAYISI SAVAŞI
Telefon dünyasında, kamera sayısı konusunda
rekabet çok ciddi boyutlara ulaştı! Bu yarışta,
hangi marka ne yaptı merak ediyor musunuz?

A

k ı l l ı telefon dü nyası, son y ıllarda,
özellikle de kamera
deneyimi ve nitelikleri
açısından altın çağını yaşıyor
diyebiliriz. Hem gelişen kamera
sensörleri hem de yetenekleri ile
telefonların yavaş yavaş DSLR seviyesine geldiğini söylersek hiç de
yanlış olmaz. Hem ön hem de arka
kameralarda yer verilen özellikler,
çözünürlükler, sensör boyutları ve yenilikler derken, telefon kameralarının
ciddi bir ivme kazandığı da ortada.
İşin bir de sayısal yönü var. Sayısaldan kastımız ise telefonların kameralarındaki çözünürlükler değil! Sayısal
yönden kastımız, telefonlarda
yer verilen kameraların
sayısı. Uzun yıllar boyunca, bir arka bir ön
kamera ile üretilen
telefonlar, son dönemde önemli şekilde çağ atlamış
durumda. Uzun bir
süredir çok büyük
yenilik ve devrimsel
yenilik olarak düşündüğümüz çift arka kameralı
telefonlar, artık standart haline gelmeye başladı.
Uzun yıllar boyunca, amiral gemisi
telefonlarda gördüğümüz çift arka ka-

18 | www.mediamarkt.com.tr

meralı modelleri, artık giriş sınıfında
bile görüyoruz. Üstelik, çift kameraların çıktığı ilk dönemlerdeki performans
ve deneyimi, artık giriş sınıfındaki çift
kameralı telefonlar da sunabiliyor. Çift
kameralı telefonlar, telefoto, portre, geniş
açı ve siyah-beyaz fotoğraf çekimi gibi
farklı özellikleri bizlere sundu.
2018 yılı ise, özellikle de arka kamera
sayısı konusunda bir hareketlenmenin
başladığı bir yıl olmayı başardı. Bu konudaki en ciddi hamle ise Huawei’den
geldi. Huawei, 2018 yılının ilk döneminde
tanıttığı P20 serisindeki Huawei P20 Pro
modeli ile birlikte, akıllı telefonun arka
tarafında 3 kameraya yer veren ilk marka
olmayı başardı.

3 arka kameralı ilk telefon
Huawei P20 Pro neler
sunuyordu?

Huawei P20 Pro, arka tarafında yer
alan 3 kamera ile kullanıcılara farklı deneyimler sunmayı başardı. Bunlardan
ilki RGB, yani renkli fotoğraf çekebilen
kamera. Tam 40 Megapiksel çözünürlüğü
ile dikkat çeken bu kamera, f/1.8 diyafram
açıklığı ile düşük ışıklı durumlarda da
önemli bir avantaj sunuyor. OIS desteği
de video çekimlerinde son derece faydalı.
Telefonun arkasında yer alan ikinci kamera ise, 20 Megapiksel çözünürlüğü ile
dikkat çekerken, siyah-beyaz fotoğraf tutkunlarının en beğendiği donanım olmayı

da başardı. Diyafram açıklığı konusunda
ise f/1.6 değeri, fotoğraf tutkunlarının
başını döndürecek türden.
Sonradan yapılan filtreler yerine, gerçek
siyah beyaz fotoğraf çekmenin faydasını,
profesyonel fotoğrafçılık ile ilgilenenler
mutlaka bilecektir. Sosyal medyanın da
en sevdiği fotoğraf türlerinden biri olan
siyah-beyaz fotoğraflar, 20 Megapiksel
çözünürlük sayesinde de, görüntü kalitesi
açısından da son derece etkileyici olmayı
başardı. Bu kamerada da OIS olduğunu
belirtmekte fayda var! Peki, üçüncü kamera ne işe yarıyor? İşte o kamera, uzakları
yakın ediyor!

Uzakları yakın eden
üçüncü kamera!

Huawei’nin P20 Pro modelinde yer
verdiği üçüncü arka kamera, telefoto fotoğraflar çekmek isteyenleri bu modele
daha da yaklaştırmayı başardı. 8 Megapiksel çözünürlüğe sahip olan bu kamera,
80 mm fokal uzunluklu lensi ile ciddi bir
yakınlaştırma becerisine sahip.
3x optik zoom desteği ve yazılım ile
eklenen 2x yakınlaştırma sonrasında toplamda 5x hibrit zoom yapabilen telefon,
uzun mesafeli çekimleri mümkün hale
getirdi. Bu özellik sayesinde, kayıpsız
olarak 3x zoom, toplamda ise 5 kat daha
yakından çekilen fotoğraflar ile telefoto
fotoğrafçıları da Huawei’nin radarına
girmiş oldu.

| 19

MOBİL HAYAT | Akıllı telefonlarda kamera sayısı savaşı

Akıllı telefonlarda kamera sayısı savaşı | MOBİL HAYAT

Samsung’dan dört arka
kamera atağı geldi!

Samsung, Galaxy A serisini her geçen
dönemde daha üst sınıf model haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu
konudaki ilk çalışma, Galaxy A8 2018 modellerinde karşımıza çıkmıştı. Samsung,
ön tarafında çift kameraya sahip ilk akıllı
telefon modelini piyasaya sundu. 8 Megapiksel ve 16 Megapiksel olmak üzere iki
tane ön kamera ile üretilen telefon, geniş
açılı selfie desteği ve portre modu ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran bir model
oldu. Samsung cephesinde ise, çalışmalar
hız kesmeden devam ediyordu.

2 yetmez 3 olsun…
Hayır 4 olsun!

Samsung’un 4 arka kameralı bir telefon
üreteceği ve bu telefonun görüntüsü, resmi lansman öncesinde internet ortamına
sızmıştı. Arka kısımda, dikey şekilde hazırlanmış olan tam dört tane arka kamera!
En çok merak edilen konu ise bu kameraların hangi özellikleri sunacağı olmuştu
ki, Malezya’da yapılan global lansman
ile merak edilen tüm detaylar resmiyet
kazandı. İnternet ortamında görülen her
şey gerçekti ve akıllı telefon dünyasında,
arka kısmında dört kameraya sahip olan
ilk telefon Galaxy A9 2018 oldu. Kameraların teknik detaylarını bile anlatmak
çok uzun sürerken, her bir kameraya
alışmak ve en iyi şekilde kullanmak, hem
çok keyifli hem de bol miktarda deneme
gerektirecektir. Bunun da çok eğlenceli
bir süreç olacağını düşünmek hiç de
yanlış olmaz.
Galaxy A9 2018’in arka
tarafında, 24 Megapiksel
çözünürlüklü ana kamera,
8 Megapiksel çözünürlüklü
geniş açı, hatta ultra geniş
açı olarak isimlendirilen bir
kamera, 10 Megapiksel çözünürlük sunan telefoto
kamera ve 5 Megapiksel çözünürlüğe sahip
olan dördüncü
kamera kullanılıyor.
24 Megapiksellik ana
kamera, f/1.7
diyafram açıklığı sunarak,
gece çekimlerinde ve düşük
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ışıkta büyük bir avantaj sunarken, 8 Megapiksellik ikinci kamera, 12 mm lensi
sayesinde, gerçek anlamda ultra geniş açılı
fotoğraf çekmenize imkan sağlayacak.
10 Megapiksellik kamera ise 2 kat optik
zoom desteği ile belirli oranda uzun mesafeli çekimler yapmanızı sağlıyor. Arkadaki
son kamera ise, portre modu fotoğraflar
için geliştirildi. Derinlik sensörü olarak
da tanımlanan bu kamera, portre modu
fotoğraflarda, net alan ile bulanık alan
arasındaki geçişin kusursuz şekilde olmasını sağlamak için telefondaki yerini
almış durumda.
Malezya’da tanıtılan bir diğer model
ise Galaxy A7 2018 oldu. Bu telefon ise, 3
arka kamerası ile dikkat çeken bir model
oldu. Galaxy A9 2018 modeline kıyasla,
10 Megapiksellik telefoto lensi olmayan
bu telefon, artan kamera sayılarına güzel
bir örnek olabilir.

LG boş durur mu? 5 kameralı
telefon V40 ThinQ

LG, G5 modelinden bu yana, akıllı
telefonlarında çift arka kameraya yer veriyor. Bunların biri standart açılı, diğeri
ise geniş açılı oldu. Geçtiğimiz dönemler
içinde tanıtılan LG V40 ThinQ modeli ise,
arka kısımda 3, ön tarafta ise 2 kamera
ile toplamda 5 kamera sunan bir telefon
oldu. Peki, bu kamera bolluğunda hangi
özellikler sunuluyor?
LG, V40 ThinQ modeli ile birlikte, 12
Megapiksel standart kamera, 12 Megapiksel telefoto, 16 Megapiksel ultra geniş
açı olmak üzere 3 tane arka kameraya yer
verdi. Telefonun ön tarafında ise 8 Mega-

piksel çözünürlük sunan standart selfie
kamerası ve 5 Megapiksel çözünürlüklü
geniş açı selfie kamerası ile kalabalık
gruplar için harika bir çözüm getirilmiş.

Huawei, Mate 20 serisi ile
3 kameraya devam dedi!

Yakın dönem içinde yapılan bir diğer
önemli telefon tanıtımı ise yine Huawei
cephesinden geldi. Uzunca bir süredir
büyük bir merakla beklenen Huawei Mate
serisi, Londra’da yapılan lansman ile
tanıtıldı.
Huawei Mate 20 serisi, özellikle de Mate
20 Pro modeli, kamera nitelikleri ile adeta
şov yaparken, 3 arka kameralı tasarımı
ile yarıştaki hamlesini henüz yapmadı.
Mate 20 serisindeki kamera özelliklerinde ise bir değişiklik yapıldı. Huawei, uzun
zamandır kullandığı siyah-beyaz fotoğraf
çeken bağımsız kameradan vazgeçti. 40
Megapiksel çözünürlüklü ana kameraya,
bu defa ultra geniş açılı bir kamera eşlik
ediyor. 20 Megapiksel çözünürlük sunan
bu kamera, 21:9 orana kadar geniş açı yapabilecek 16 mm lens ile geliyor.
Telefonun üçüncü kamerası da, 8 Megapiksel çözünürlük sunuyor. Bu kameranın
en büyük özelliği ise 5x optik zoom yapabiliyor oluşu. Tam 80 mm fokal uzunluklu
lensi ile kayıpsız bir şekilde fotoğraflar
çekebilirsiniz.
Görüldüğü üzere akıllı telefonlarda
önemli bir kamera sayısı rekabeti var. Şu
an için dört arka kameralı tek model ve 3
arka kameralı birkaç model ile kamera sayısı
konusunda bir ivmelenme devam ediyor.
Bakalım gelecekte bizleri neler bekliyor?
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OKUL HAYATINI
KOLAYLAŞTIRAN
UYGULAMALAR
Telefonlarımızı ve tabletlerimizi en çok
meşgul eden uygulamalar Instagram,
WhatsApp, Facebook gibi sosyal medya
ve sohbet uygulamaları olabilir, ya da boş
zamanlarımızda bu yetenekli cihazları
oyun için kullanıyor olabiliriz ama akıllı
telefonların ve tabletlerin öğrenim hayatımız
ve hatta iş hayatımız boyunca en önemli
yardımcılarımız olduğunu da unutmayalım.

A

kıllı telefonlarımızı ve tabletlerimizi yetenekli bir öğretim asistanına
dönüştürmek için hangi uygulamalardan nasıl faydalanabiliriz?
İşte, her öğrencinin mobil cihazında bulunması gereken elzem uygulamalar.

Google Translate

Yabancı dil eğitim hayatının olmazsa
olmazıdır. Yabancı dilini geliştirmek isteyen öğrencilerin çantalarında külçe gibi
bir yabancı dil sözlüğü taşıdığı dönemler
ise, neyse ki, 3G’nin ve akıllı telefonların
yaygınlaşmasıyla son buldu. Ayrıca Google’ın hakkını da teslim etmemiz gerekiyor,
bu internet ve teknoloji devi öyle bir tercüme uygulaması yaptı ki dünyada artık
eşi benzeri olmayan bu servis son birkaç
yıldır da yapay zekanın kontrolünde
çalışıyor ve Google mühendisleri bile
yapay zekanın Google Translet’i nasıl
yönettiğini “anlamadıklarını” itiraf ediyorlar çünkü yapay zeka Google’ın henüz
üzerinde resmen çalışmadığı dilleri bile
kendi kendine öğrenip çevirmeye başladı.
Uygulamayı telefonunuza kurduğunuzda
ister yazılı olarak girdiğiniz, ister sesli
olarak dinlettiğiniz, hatta cihazınızın
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kamerasından fotoğrafını çektiğiniz yabancı
dildeki metinleri Türkçeye veya bildiğiniz
başka bir dile çevirebilirsiniz.

Evernote

Eğer dünyadaki tüm sanatçılar, bilim
insanları ve filozoflar bir araya gelip insanoğlu medeniyeti için en faydalı uygulamayı
geliştirmek amacıyla ortak bir çalışma kurultayı düzenleseydi, ortaya çıkan uygulama
yine Evernote olurdu. Tüm hayatınızı asiste
edecek kapasitede ve üstelik hiç utanmadan
bir de ücretsiz olan Evernote, tüm ders notlarınızı tutabileceğiniz, öğretmenlerinizin
tahtada yazdığı notları ya da arkadaşlarınızın defterlerini fotoğraflayıp depolayabileceğiniz, bu notların üzerine ayrıca kişisel
eklemeler yapabileceğiniz, fotoğraf ları
OCR ile metinlere dönüştürebileceğiniz,
hatırlatmalar/alarmlar kurabileceğiniz,
video ve ses notları alabileceğiniz, tüm bu
notları kitaplar, klasörler, dosyalar halinde
organize edebileceğiniz, etiketler, hashtaglar kullanarak milyonlarca not arasından
derslerinizi anında bulabileceğiniz ve üstelik tüm bu verilerinizi bulut üzerinde
saklayabileceğiniz, harika bir not defteri/
asistan uygulaması.
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Evernote’u tanıdıkça, yeteneklerinin
sınırının ne kadar geniş olduğunu fark
edeceksiniz. Ödevleriniz için liste oluşturmak, bu listeler için alarmlar kurmak,
yapılacaklar listesini arkadaşlarınızla
paylaşmak ve böylece grup çalışması
yapabilmek… Hatta, Google Chrome
eklentisi sayesinde, internette bulduğunuz
verileri hızlıca not defterlerinize aktararak
ders çalışırken not almayı kolaylaştıran,
aldığınız notları e-mail veya mesajlaşma
uygulamaları ile tüm arkadaşlarınızla
paylaşabileceğiniz yetenekleri de mevcut olan Evernote, öğrencilik hayatınızı
kökünden değiştirebilir.

Wikipedia

Wikipedia’ya web sitesi üzerinden değil
de mobil uygulama üzerinden ulaşmak,
hem önemli bir zaman tasarrufu hem de
veri tasarrufu sağlıyor. Bu amaçla üretilmiş
üçüncü parti uygulamalar da bulunuyor.
Güvenli olduğuna inandığınız ve cihazınızın sistemiyle, sürümüyle uyumlu bir
Wikipedia uygulamasını kullanarak bu
“sonsuz” kütüphanede, merak ettiğiniz,
öğrenmek istediğiniz her veriyi soruşturabilirsiniz. Elbette Wikipedia’da, özellikle
yoruma açık çoğu bilginin her zaman
yüzde yüz doğru olmayabileceğini ve konuyu kaleme alan Wikipedia editörünün
kişisel görüşlerini ve inançlarını içerebileceğini de unutmamak gerekiyor ancak
insanoğlu medeniyetinin temel kabulünü
görmüş tarihi ve kültürel veriler veya temel bilimler konusunda Wikipedia çok
yararlı bir kaynak olarak işlev görmeye
devam ediyor. Yani temel bir metamatik
fonksiyonu hakkında bilgi almak için
Wikipedia’dan kolayca yararlanabilirsiniz.

küçük oyunlar şeklinde öğretmeyi hatta
diğer öğrencilerle yarışarak, puan toplayarak motive olmayı sağlayan uygulama
sayesinde, okulda öğrendiğiniz yabancı
dil derslerini pekiştirebilirsiniz. Ücretsiz
olan uygulamada, bazı gelişmiş yetenekleri açmak içinse ücret istenebiliyor ama
tamamen ücretsiz olarak kullanmak da
mümkün.

Moovit

Öğrencilik hayatının en zor yanlarından biri de ulaştırmadır. Toplu taşıma
imkanlarını doğru kullanamadığınızda
bir sınava geç kalabilir, bir yıldır çalıştığınız sınava 5 dakika geciktiğiniz için yıllarınız
yanabilir. Moovit,
2500’den fazla şehirde 200 milyon
kullanıcı tarafından kullanılan, gelişmiş
bir yerel toplu
taşıma uygulaması. Etrafınızdaki toplu
taşıma sistemlerinin saatlerini
ve güzergahlarını
“olabildiğince” kesin
bir isabetle cebinize
ulaştıran uygulama sayesinde, şehir içindeki
yolculuklarınızı daha az
külfetle, daha az bekleyerek,
daha az yorularak gerçekleştirebilirsiniz ama yine de
uygulamadaki saatlerde ve güzergahlarda beklenmeyen sapmalar
olabileceğini, beklediğiniz otobüsün
yolda kalabileceğini, zamanında sizin
durağınıza ulaşamayabileceğini aklınızda tutarak, sınavlarınıza daha erken
gitmek için plan yapmayı ihmal etmeyin.
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PhotoMath

Çözemediğiniz matematik formüllerinin
fotoğrafını çekin, PhotoMath sizin için
çözsün. Bu yetenekli OCR uygulaması
sayesinde, matematik artık kabusunuz
olmaktan çıkıyor ama şunu da unutmayın, PhotoMath’ı çözemediğiniz soruların
cevaplarını alıp nerede hata yaptığınızı
anlamak ve matematik bilginizi geliştirmek için kullandığınız sürece uygulama
eğitiminize katkıda bulunacaktır.
Bu tür uygulamaları zih-

ninizi tembelleştirmek için kullanacak
olursanız, eğitiminize katkıdan çok zararı
olacağını da hatırlamalısınız.

Udemy

On binlerce eğitmenin, uzmanlık alanı
hakkında “özel ders” verdiği bu uygulamada, ufak bir ücret karşılığında öğrenmek istediğiniz konulardaki videoları
izleyerek eksik bilgilerinizi tamamlayabilir, eğitiminizi pekiştirebilirsiniz.
Udemy’in daha çok
üniversite eğitimi
ve sonrasındaki profesyonel
alana hitap
ettiğini de
hatırlayalım.

Khan Academy

Okuldaki dersleriniz hakkında, yani
matematik, fen bilimleri, coğrafya, tarih,
sosyal bilimler, fizik, kimya gibi alanlarda, ücretsiz ders videolarının bulunduğu
Khan Academy, öğrencilerin hayatını
kolaylaştıran çok faydalı bir uygulama. Türkçe opsiyonu da bulunan
uygulama, okulda öğretmenlerinizin birebir anlattığı derslerin yerini tutmayacaktır
ancak hasta olduğunuz için
kaçırdığınız veya derste
yeterince anlamadığınız konuları tekrar
etmek için harika
bir kaynak olduğunu unutmayalım.

Duolingo

İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca gibi popüler dilleri öğrenmek için
eğlenceli yöntemler kullanan Duolingo,
dünya çapında milyonlarca kullanıcısı
olan bir uygulama. Yabancı dili eğlenceli
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SOSYAL MEDYAYA U
SONBAHAR GELDİ

Hayatımıza giren sonbahar ile birlikte, sosyal
medyanın da çehresi baştan sona değişti!
26 | www.mediamarkt.com.tr

zun ve keyifli bir yaz döneminin
ardından, yılın en güzel mevsimlerinden biri olan sonbahara giriş
yaptık. Etrafımızda, ağaçlar ve
bahçeler solmaya başlarken, birbirinden
güzel görüntüler de gözlerimizin pasını
atar oldu. Dökülen yapraklar, sararmaya
başlayan bahçeler ve daha pek çok değişim
ile sonbahar kendisini iyiden iyiye göstermeye başladı. Bu geçişin izleri, sosyal

medyada da karşımıza çıkmaya başladı.
İsterseniz, sosyal medyadaki sonbaharın
etkisine bakalım.

Sosyal medyada yapraklar
dökülüyor

Dünyanın en çok ve en sık kullanılan
sosyal medya ağları olan Instagram ve
Facebook gibi mecralarda, sonbahar temalı
paylaşımları görmeye başladık. Sonbaharın

gelişi ile birlikte, manzara fotoğraflarında da çok ciddi değişimler ortaya çıktı.
Yemyeşil bahçeleri, güneşli sahilleri, deniz
kenarlarını ve cıvıl cıvıl manzaraları uzun
bir süre boyunca gördükten sonra, konsept
öyle bir değişti ki, mevsimin değişimini,
çevremizden önce sosyal medyada gördük
dersek hiç de yanlış olmaz. Peki, bu değişimin işaretlerini de bilmek ister misiniz?
Sosyal medyaya baktığımızda, öncelikli

olarak manzara fotoğraflarının cıvıl cıvıl
ortamların yerini, daha sakin ortamlar almaya başladı. Yavaş yavaş solmaya başlayan
ağaçlarla birlikte, yaprak döküntülerinin
yollarda yaptığı muhteşem görüntüler ile
birlikte, gözlerimiz bambaşka bir seyre
daldı. İşte bu görüntüler eşliğinde, sadece
dökülen yapraklar değil, eğlence dolu sahillerin de yerini yağmurdan sırılsıklam
olmuş caddeler ve sokaklar almaya başladı.
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Işık yansımaları ile dünyaya
farklı açılardan bakma zamanı

Gündüz fotoğrafları sonbaharın etkisini solan ve sararan renklerle göstermeye
başlarken, gün batımı ve gece fotoğrafları
da bu güzel mevsimin işaretlerini taşır
nitelikte.
Fotoğraf tutkunlarının en sevdiği fotoğrafların başında gelen su ve su birikintisinden ortaya çıkan yansımalar ile
birlikte, fotoğrafların lezzeti de bambaşka
bir hal aldı.
Yağmur sonrasında oluşan su birikintilerinin üzerine düşen, ışık ve sokak yansımaları, kadrajın en güzel görüntülerini
sunar hale geldi. Gözlerinizi kapatıp bir
düşünün. Sessiz bir sokakta, bir miktar
su birikintisine hemzemin olarak çekilen
bir fotoğraftan o sokağın görüntüsünün
vereceği eşsiz huzur. Harika değil mi?
Yaz döneminde en çok gördüğümüz
fotoğrafların başında, yüzlerce insanın
da yer aldığı piknik alanları ve ormanlar
varken, şimdi ise daha sakin, huzur veren
bir görünüme kavuşan ve sararmış yaprakların adeta bir halı gibi zemine serildiği
ormanlar ve ağaçlık alanlar görüyoruz.
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Hoşçakal yaz!
Merhaba sonbahar!

Yukarıdaki başlığı aslında yazının başında görmemiz lazımdı dediğinizi duyar
gibiyiz ancak bu başlığı buraya atarken,
amacımız sosyal medyadaki en ciddi
değişimlerden birini vurgulamak oldu.
Peki bu değişim nedir? Etiket!
Sosyal medya ağlarında, özellikle de
Instagram üzerinde en çok kullanılan
şeylerin başında konu etiketleri geliyor.
Aylar boyunca, yaz, güneş, deniz, kum-

sal, sahil gibi etiketleri görürken, değişen
mevsimin etkisi kendisini burada da göstermeyi başardı.
Yapılan sosyal medya paylaşımlarında,
sonbahar, yağmur, orman, sessizlik, huzur
gibi etiketlerin yoğunluğu artmaya başladı. İşte bu etiketlerin altında da binlerce
fotoğraf ve videoları da görmeye başladık.
Mobil fotoğrafçılıkla ilgilenenler, sosyal
medya hesaplarındaki mevsim değişikliğine, etiketlerle başlamış durumda. Sessiz
sakin iskeleler, belki otobüs durakları,

belki de bomboş bir bank. İşte bunların
hepsini, yukarıdaki satırlarda geçen ve
onlara benzeyen konu etiketleri altında
görmeye devam edeceğiz. Üstelik, o renk
paletinin değişimi de, dönüp dönüp tekrar bakacağımız paylaşımların zeminini
hazırlayacak.

Sonunda sonbahar geldi
dedirten şeyler!

Sonbaharın işaretleri neler diye düşünecek olursak, öncelikle yapraklarını döken

ağaçları hayal edebilirsiniz. Dolmabahçe
yolunun sağında ve solundaki kocaman
ağaçlardan dökülen kuru yapraklar ve
yapraklara bir süreliğine veda eden ağaçları düşünün.
Kulağa harika gelmiyor mu? İşte kulaklarımıza harika gelen bu hayal, seyir
keyfimizi de zirvelere taşıyacak.
Uzunca bir süre, sonbahar temalı fotoğraf lar görmeye hazır olun. İşin bir
de video kısmı var tabiki. Bu noktadan
baktığımızda ise, yağmurlu bir manzara
görüntüsü veya belki de bir timelapse
videosu ile serin geçen bir günün içimizi
ısıtmasına tanık olabiliriz.
Yılın en güzel dönemlerinden biri olan
sonbahar yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı.
Yağmurlu havalar, sessiz ve huzur dolu
sokaklar, sararmış ve dökülmüş yapraklar
ise sosyal medya hesaplarında boy göstermeye başladı.
İlkbahar ve yaz dönemi ile yeşeren
sosyal medya hesapları, fotoğraflar ve
paylaşımlar, birkaç aylık süre boyunca,
bu sayfalarda gördüğünüzden çok daha
fazlası ile dolup taşacak.
Bizlerin yapması gereken ise bu güzelliklerin tadını çıkartmak olacak.
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SONBAHARA
HAZIR MISINIZ?
Yaz ayları çoktan geride kaldı. Güneş, kumsal ve deniz üçlemesinin
yerini, sarı yapraklar, sıcacık kahveler ve dinmeyen yağmurlar
aldı. Sonbahar her haliyle bir geçişi ifade eder, yazın sıcağını, kışın
soğuğuna bağlayan bir denge unsuru olarak takvimde kendine yer
bulur.
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N

e selefi Yaz kadar sıcaktan bunaltır, ne
de halefi Kış gibi iliklerinize kadar sizi
dondurur Sonbahar. İkisinin arasında,
herkesin sevdiği noktadadır. Üstelik,
yaz aylarının uyuşukluğunu üzerinden atan
bu dönem teknoloji takipçileri arasında da
önemli bir yere sahiptir.

PHILIPS Kerashine
İyonik Saç Düzleştirici
Keratin katkılı seramik
plakalara sahip yeni
Philips KeraShine İyonik
düzleştirici, istediğiniz düz
saç şeklini elde ederken
saçınıza daha hassas
uygulama yapmanıza
olanak tanır.
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En yeni teknolojiler her zaman olduğu gibi Eylül,
Ekim ve Kasım’ı kapsayan bu mevsimde duyurulur, hatta piyasaya sürülür. Yeni iPhone’lar, yeni
Samsung’lar, LG’ler ve daha nice markanın en yeni
modelleriyle piyasanın kendine geldiği sonbahar
aylarında buluşuruz.
Yazı pek umursamayan video oyunları dünyası da bu aylara odaklanır ve yılın en kaliteli
yapımları, birbirini izleyerek piyasaya sürülür.
İşte böylesine verimli, böylesine teknoloji dolu
bir dönemdir sonbahar.
Ama en sevdiğimiz şeylerden biri de evde olmaktır. Özellikle uzun tatil dönemi boyunca uzak
kaldığımız evimize dönüş, her anlamda insanı
huzurlandıran bir gelişme. Bu dönemde yağmur
yağarken müzik dinlemek için yepyeni bir kulaklık
almayı düşünebilirsiniz. Çünkü telefonunuzdan
müzik dinlerken, bir yandan da camdan dışarı
bakıp, yağmuru, giderek solan güneşi izlemek
tarifsiz bir keyif olacaktır.
Diğer taraftan bu mevsimde dışarıda fotoğraf
çekmek de favori aktiviteleriniz arasına girecek.
Aşkın mevsimi Kasım ayında, doğanın insanla
olan aşkına tanık olacaksınız. Fotoğraf çekmek
için bundan daha uygun bir dönem olabilir mi?
Elinize alın fotoğraf makinenizi, olmadı akıllı
telefonunuzu, dışarı çıkın… Ağaçları, nehirleri,
boğazı, Kız Kulesi’ni… Kısaca gördüğünüz her
şeyi fotoğraflayın.
Sonbaharda insanın kendini eğlendirmek için
yapabileceklerinin gerçekten bir sınırı yok. Dedik
ya, aşkla, teknoloji ile, yenilikle ve en önemlisi bir
geçiş olmasının verdiği yumuşacık hisle yoğrulan
sonbahar, her köşesinde bir yenilikle sizleri bekliyor.
Üstelik bu yumuşacık hava sayesinde, sıcaktan
bunaldığınız için bir türlü yapamadığınız tatilinizi de yapabilirsiniz. Gezilecek, görülecek onlarca
bölge arasından istediğinizi seçip, tatil rotanızı
oluşturabilirsiniz. Nereye gideceğiniz, ne yapacağınız tamamen size kalmış. İster halen yazdan
kalma sıcakları harcayan güney kıyılarında son
bir kez denize girin, isterseniz ülkemizin müthiş
ormanlarında doyumsuz bir kamp seferine çıkın.
Tatili burada geçireceksiniz diye bir şey yok.
Avrupa’nın aşk kentlerine Kasım ayında gitmek
kadar muazzam bir fikir olamaz. İtalya, Fransa,
İngiltere, Çek Cumhuriyeti ve Rusya’ya düzenlenecek bir tatil, yeni yıla mükemmel bir şekilde
girmenizi sağlayabilir.
Kısacası sonbahar sadece soğumaya başlayan
havalar, okulların açılması gibi kötü anılacak
bir mevsim hiç değil. Aksine değerlendirmenizi
bekleyen tonlarca fırsatı içinde barındıran bir
sürpriz kutusu.
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SONBAHARIN
ŞİFALI ÇORBALARI
Havalar soğurken şifalı çorba dönemi de geldi.
Soğuk rüzgarlara hazırlıksız yakalanıp da o burun
akmaya başlayınca mutfağa koşup pratik, hızlı, lezzetli,
şifalı ve sıcacık bir çorba yaparak gribin nezlenin
önünü almak isteyenlerdenseniz, bu tariﬂerimiz
aklınızda dursun. Ama her hastalıkta olduğu gibi
doktorunuza danışmayı da ihmal etmeyin.
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Kıymalı tarhana çorbası
Soğuk algınlığı deyince en faydalı çorbalardan biri kıymalı tarhana çorbasıdır.
Yapımı ise çok basit.
Öncelikle tencerede erittiğiniz tereyağında kıymayı kavurun. Kıyma kavrulduktan sonra tencereye iki kaşık salça veya

tercihinize göre domates rendesi ekleyin,
yine kavurun. Bu karışıma tarhanayı da
ekleyip birkaç dakika kavurduktan sonra
sıcak suyu azar azar, karıştıra karıştıra
tencereye ekleyin.
Çorbayı karıştırmaya devam ederek

tarhananın kıvama gelerek pişmesini
bekleyin. Ayrı bir kapta tereyağı kızdırıp
biraz nane veya toz kırmızı biber ekleyerek, bu yağı tabaktaki çorbanın üzerine
sos olarak döküp, afiyetle içebilirsiniz.
Afiyet olsun...
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Limonlu kıymalı şehriye çorbası

Et sulu domates çorbası
Domates çorbası her evde pişen basit ve
pratik bir çorba olabilir ama doğru tarifle yaparsanız hem bağışıklık sisteminizi
güçlendirirken hem de pişmiş domateste
bulunan likopen maddesi sayesinde cildiniz
gençleşir, kışın, soğuğun, hastalıkların vücudunuzu yıpratan etkisini çok daha hızlı
atlatırsınız. Çorbayı yapmak için önce 3-4
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domatesi fırında yüksek ateşte 10 dakika
pişirin. Ardından kabuklarını soyarak
domatesleri, iki üç kaşık salça ile beraber
mikserden geçirin. Zeytinyağı ve tereyağı
erittiğiniz tencereye domates pürenizi koyun, üzerine damak zevkinize göre et suyu
ya da tavuk suyu ile birkaç bardak su ve
yeterince baharat, tuz ekleyin. Karabiber,

pul biber ve fesleğen domates çorbasına
çok yakışır. Ardından pişmeye bırakın.
Çorbanın kıvama geldiğini gördüğünüzde,
üç dört çorba kaşığı krema ekleyip iyice
karıştırın. Birkaç dakika daha pişirdikten
sonra çorbanız hazır. Dilerseniz servis ederken üzerine erimiş tereyağı ve rendelenmiş
kaşar peyniri de ekleyebilirsiniz.

Soğuk algınlıklarında ilk akla gelen şehriye çorbası doğru yapılırsa çok lezzetli ve
vücudun kendini toparlaması için çok faydalı
bir çorbadır. Çorba için önce birkaç çorba
kaşığı kıymanızı tereyağında kavurun, ardından bir çorba kaşığı salça veya domates
püresi ilave edin, kavurmaya devam edin,
baharatlarınızı ve şehriyeyi de tencereye

ekleyin. Dikkat edin şehriye su ile beraber
çok şişer. Bir su bardağı şehriye çorba için
idealdir. Daha da sağlıklı olmasını isterseniz, kıymadan önce püre haline getirdiğiniz
soğanı tereyağında öldürüp üzerine kıyma
ekleyebilirsiniz. Şehriyenizi de bir-iki dakika
kadar kavurduktan sonra üzerine beş altı
barda su ilave edin ve tencerenin kapağını

kapatıp pişmesini bekleyin. Arada çorbayı
karıştırmayı ihmal etmeyin. Pişmesine yakın çorbaya bir limonun suyunu da ekleyin.
Birkaç dakika daha pişirip ateşten altın.
Servis ederken üzerine erimiş tereyağı ve
nane ekleyebilirsiniz, c-vitaminli, proteinli, ekşili, kıymalı, kıvamlı çok lezzetli bir
çorbanız oldu. Geçmiş olsun.
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YAZ AYLARINI
ŞİMDİDEN ÖZLEYENLERE
DONDURMALI
TATLI TARİFLERİ
Yaz ayları geride kalmış olabilir ama dondurmanın
ve tatlının artık belli bir zamanı yok. Bu ikili çok
uzun yıllardır birbirileriyle uyum içerisinde, harika
işler başarıyorlar. Gerek özel bir tatlıda, gerekse
geleneksel bir tatlının tepesinde dondurma
görmeye çok alıştık.
Bu ay sizler için dondurma ve tatlıları bir araya
getiren üç özel tarif derledik. Hepsi evdeki
malzemelerinizle kolayca yapabileceğiniz
muhteşem tatlar sunuyorlar.

Dondurmalı pasta
Malzemeler

300 gram dondurma (tercihen vanilyalı)
400 gram çikolatalı dondurma
2 paket krokan çikolata
Üzerini süslemek için mevsimlik meyveler

Hazırlanışı

Baton kek kalıbının içerisini streç film ile güzelce kaplayın. Streç filmin kenarlarının dışarıda
kalmasına dikkat edin.
200 gram çikolatalı dondurmayı kek kalıbının
içine boşaltın ve spatula yardımıyla iyice düzleştirin.
Streç filmi dondurmanın üzerine kapatın ve
ağırlık kullanarak baskı oluşturun. Ardından
dondurmayı 20 dakika kadar buzlukta bekletin.
Streç filmi açarak bu kez aynı işlemi diğer dondurma için yapın.
Bu bölüme krokan çikolataları yerleştirin üzerini
kalan çikolatalı dondurma ile kaplayın.
Yaklaşık 45 dakika kadar pastayı buzlukta bekletin ve meyvelerle süsleyerek servis edin.
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Kızarmış dondurma
Malzemeler

750 gram dondurma (tercihen sütlü veya vanilyalı)
2 yumurta akı
1 su bardağı dövülmüş fındık içi
1 su bardağı mısır gevreği
1 yemek kaşığı galete unu
1 yemek kaşığı esmer şeker
Yarım çay kaşığı tarçın

Hazırlanışı

Bir süre oda ısısında yumuşamaya
bıraktığınız dondurmayı eşit parçalar
halinde kesin.
Kestiğiniz dondurmaları avucunuz
yardımıyla yuvarlayın ve derin bir kaba
koyarak buzluğa atın
Fındık içi, galete unu, mısır gevreği,
esmer şeker ve tarçını mutfak robotunda

karıştırarak toz haline getirin
Yumurta aklarını derin bir kap içerisine
yerleştirip, iyice çırpın. Bu işlemi çatal
veya karıştırıcı ile yapabilirsiniz.
Buzluktan çıkardığınız dondurmaları
önce yumurta akına, sonra hazırladığınız
karışıma bulayın.
Dondurmanın iyice kıvam alması için

bir gün buzluk veya derin dondurucuda
bekletin.
Ayçiçek yağını derin tavada iyice kızdırın ve dondurma toplarını 30 saniye
kadar kızarttıktan sonra soğumadan
servis edin.
Afiyet olsun.

SAMSUNG RT50K6000WW
Buzdolabı
Twin Cooling Plus geleneksel bir
TMF’de yüzde 30 olan nemliliği yüzde
70 oranıyla sağlayarak buzdolabındaki
yiyeceklerin tazeliğini korumak adına
elverişli bir ortam yaratır.
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Affogato
Malzemeler

2 yemek kaşığı ince çekilmiş kahve
2 top vanilyalı dondurma
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Hazırlanışı

Bu tarif için espresso makinesine veya
espresso cezvesine ihtiyacınız olduğunu
hatırlatalım.
Kahveyi talimatlara uygun bir şekilde
pişirin.

Espresso hazır hale geldiğinde soğumadan üzerine bir top dondurma koyun.
Hazırladığınız pratik tatlının üstünü
az miktar daha espresso ve toz kahve
ile süsleyin.
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GOPRO
HERO 7 AİLESİ
NELER SUNUYOR?
Kısa süre önce tanıtılan GoPro
Hero 7 modeline yakından bakalım.
Yeni aksiyon kamerası ile ilgili
merak ettiğiniz her şey bu yazıda.
44 | www.mediamarkt.com.tr
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K

onu aksiyon kamerası olduğunda
ilk akla gelen marka olan GoPro,
artık geleneksel hale gelen yeni
model lansmanlarından biri gerçekleştirdi ve yeni modeli GoPro Hero 7
ailesini tanıttı. Ailesi diyoruz çünkü artık
Hero 7’nin 3 farklı sürümü var.

GoPro Hero 7 ailesi hakkında
merak edilen her şey!

Benim gibi birçok teknoloji tutkunu
Hero 7’nin duyurulmasını bekliyordu.
Hatta ürünle ilgili sızıntılar da internete
düşmüştü. Bu sızıntılarda 3 farklı Hero
7 modelinin olacağı görülüyordu. Yeni
modelin tanıtımı ile beraber sızıntıların
gerçek olduğu ortaya çıktı ve Hero 7 üç
farklı modelle arzı endam etti. Hero 7
ailesinde Black, Silver ve White olmak
üzere 3 farklı model yer alıyor.
Aslında bu isimlendirme GoPro için
eskiye dönüş anlamına geliyor. Firma
daha önce de bazı model serilerinde Black
ve Silver isimlendirmesini kullanmıştı.
Ancak 5 ve 6 serilerinde bu isimlendirmeden vazgeçen marka 7 ailesi ile bu
isimlendirmeye geri dönüş yapıyor.

GoPro Hero 7 Black

Ailenin en güçlü sürümü haliyle Black
modeli oluyor. Aksiyon kamerası 4K 60
FPS video kayıt, 12 Megapiksel fotoğraf, değiştirilebilir pil, 3 adet bütünleşik
mikrofon gibi özelliklere sahip. Açıkçası
önceki modelde de yer alan bu özellikler
bizi fazla heyecanlandırmadı.
Ancak GoPro’nun HyperSmooth adını
verdiği titreşim engelleme teknolojisinin
Hero 6 Black’a göre daha iyi olduğu yapılan
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testlerde görülüyor. Yani GoPro titreşim
engelleme konusunda bir adım daha öteye
taşımış. Hatta bazı yorumlarda bu cihaz
için ‘Gimbal Killer’ diyenler de var.
Ürünü eklenen bir diğer özellik ise
SuperPhoto özelliği. Bu özellik sayesinde daha güzel ve ilgi çekici fotoğraflar
çekilebiliyor. Bu modelin öncekinden en
önemli farkı aynı zamanda dikey videolar
da çekebiliyor olması. Instagram nesli için
güzel bir özellik. Cihazın bir diğer özelliği
ise 8X ağır çekim videolar kayıt edebiliyor
olması. Bu modelde diğerlerinden farklı
olarak ön yüzde de mono bir bilgi ekranı
yer alıyor. Diğer iki modelde ise ön yüzde
bir ekran bulunmuyor.

GoPro Hero 7 Silver

Ailenin ortanca üyesi olan GoPro Hero
7 Silver ise Black modelinde farklı olarak 4K 30 FPS video kayıt edebiliyor. 10
Megapiksel fotoğraf çekebilen kamerada
bulunan pil ise bütünleşik. Standart bir
video titreşim özelliği bulunan Silver
modelinde 2X ağır çekim videolar kayıt
edilebiliyor. Cihazda 2 adet mikrofonun
bulunduğunu da belirteyim.

GoPro Hero 7 White

Ailenin en küçük üyesi olan GoPro Hero
7 White ise Full HD 60 FPS video kayıt, 10
Megapiksel fotoğraf, standart video titreşim
engelleme özelliği, 2X ağır çekim video kayıt, 2 mikrofon gibi özelliklere sahip. Öte
yandan her üç modelde standart olarak 10
metre su altında kullanılabiliyor. Yani ek
bir kılıfa ihtiyaç duymadan su altında da
kullanabiliyorsunuz. Her üç modelde de
dokunmatik bir ekran yer alıyor.
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PHOTOKINA SONRASI
AYNASIZ KAMERALARDA
SON DURUM
Aynasız fotoğraf makinesi rekabetinde taşlar yerinden
oynuyor. Birçok marka yeni modellerini tanıtırken,
2019 yılı çılgın bir rekabete tanık olacak.
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F

otoğraf makinesi sektöründe aynasızlar uzun süre üvey evlat muamelesi
gördü. Özellikle Nikon ve Canon gibi
üreticilerin biraz mesafeli durduğu
bu kategori, son yıllarda giderek canlandı.
Sony’nin son birkaç yıldır tüketici ihtiyaçlarını iyi gözlemleyip buna uygun fotoğraf
makineleri üretmesi ve bu alanda ciddi bir
başarı elde etmesi diğer üreticilerin de bu
alanda ciddi adımlar atmasına yol açtı.
Ancak sektörün önemli iki ismi olan
Nikon ve Canon uzun süre aynasız pazarında ciddi adımlar atmadı. Bunun
temel sebebi ise her iki markanın da DSLR
kategorisinde fotoğraf makinelerinin
bulunmasıydı. DSLR kategorisindeki
satışlarına ket vurmak istemeyen bu iki
marka aynasız modeller üretse de bunlar genelde amatör seviyeye hitap eden
ürünler olarak kaldı.

Aynasız rekabetinde
son durum!

CANON EOS 1300D

DSLR fotoğrafçılığında
kullanılan sığ alan derinliği
sayesinde güzel, bulanık bir
arka plan önünde nesnenizi
vurgulayan etkileyici portreler çekin.
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Son aylarda gelen yeni ürün duyuruları ile iki markanın da bu alanda önemli
değişimler yaşadığının sinyalleri geldi.
Hem Nikon hem Canon full frame
yani tam boyutlu sensöre sahip (36 x 24
mm) fotoğraf makinelerini (Canon EOS
R, Nikon Z 6 ve Nikon Z 7) duyurdu. Bu
3 model Sony’nin hem 6XXX hem de A7
aileleri ile rekabet edecek.
Bugüne kadar full frame aynasız konusunda biraz çekimser duran Nikon ve
Canon bu yeni modellerle bu çekimserliklerini kırıyor. Bu fotoğraf makinelerinin
ne kadar başarılı olacağını önümüzdeki
yıllarda göreceğiz.
Öte yandan hem Nikon hem Canon’un
hali hazırda satılan aynasız fotoğraf makinesi modelleri bulunuyor. Her ne kadar
Nikon 1 ismiyle piyasaya sürdüğü model-

lerini üretimden kaldırdığını açıklasa da
halen piyasaya bu fotoğraf makinelerinden
bulmanız mümkün. Canon’un M serisi de
halen satılan bir diğer aynasız ailesi. M50,
M6 ve M100 modellerinden oluşan bu ailede
kullanılan sensör boyutu ise giriş seviyesi
DSLR modellerle aynı olan APS-C. Full frame olmayan bu sensör boyutu genelde giriş
ya da orta seviye cihazlarda kullanılıyor.

Nikon, Canon ve Sony’ye karşı
L-Mount ittifakı

Bu iki marka yeni ürünlerini tanıtırken diğer üreticilerin boş durmasını
beklemiyorduk. Ancak bir araya gelerek
ittifak yapacaklarının da düşünüldüğünü pek söyleyemeyiz. Panasonic, Sigma
ve Leica aynasız için birleşti ve L-Mount
adını verdikleri yeni bir birlik oluşturdu.
Bu birlik Leica tarafından daha önce
geliştirilen L-Mount objektif bağlantısını
isim olarak almış. Bu birlik full frame
(yani 36-24 mm) ya da APS-C boyutlu
aynasızlarda kullanılacak.
İttifak üyelerinden Panasonic tarafından
geliştirilen ilk L-Mount kullanan fotoğraf
makineleri de duyuruldu. Lumix S1 ve
Lumix S1R isimli fotoğraf makineleri full
frame sensörlü modeller olarak karşımıza
çıkıyor. Öte yandan Sigma da 2019 yılında
L-Mount kullanan ilk full frame aynasız
modelini duyuracağını açıkladı.
Anlaşıldığı üzere 2019 yılı aynasız rekabetinde önemli bir dönüm noktası olacak.
Bir taraftan sektörün köklü markalarının
full frame aynasız üretmesi, diğer taraftan
yine köklü markaların full frame aynasız
üretimi için ittifak kurması bu alanda
suların ısınacağı anlamına geliyor.
Umarız ki suların ısınması biz tüketicilere daha güzel, daha kabiliyetli ve uygun
fiyatlı ürünler olarak yansır.
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AKŞAM FİLM KEYFİ İÇİN
OLMAZSA OLMAZLAR
Sonbahar geldi. Sonbaharın gelmesiyle beraber akşamları
artık güneşle daha erken vedalaşmaya başladık.
Erken batan güneşle beraber geceleri soğuyan hava,
bizlere evde daha çok vakit geçirin demeye başladı.
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S

onbaharda sararan ağaçların
yaprakları ve sonbaharın o güzel
havası tabii görülmeye değer fakat
evde film keyfi için ideal zamanlar
geldi çattı. Evdeki film keyfinizi katlayacak
önerilerle karşınızdayız.

Televizyon var, televizyon var!

Günümüzde televizyon alma kararı
verdiğiniz anda, o kadar çok farklı model ve teknolojiyle göz göze geliyoruz ki,
hangisini alsak diye kararsız kalıyoruz.
Evde film keyfinin olmazsa olmazı
akıllı televizyonlar. Akıllı televizyonlar,
içerisinde bulunan işletim sistemiyle
beraber size hem Spotify gibi müzik platformlarını hem de Netflix gibi sinema
platformlarını kullanma imkanı sunuyor.
Herhangi bir bilgisayar gibi ek kaynağa
ihtiyaç duymadan, televizyona kuracağınız uygulamayla beraber, evde keyfinize
keyf katacak tüm platformları televizyon
üzerinden çalıştırabilirsiniz.
Bu yüzden artık alacağınız televizyonun akıllı olmasına dikkat edin. Akıllı
olmasıyla beraber bağlantı teknolojileri yönünden de zengin olması oldukça
önemli. Yeni nesil kablosuz bağlantılara
verdiği destek ve ses özellikleriyle beraber, deneyiminizi çok daha ileri seviyeye
taşıyabilirsiniz.

Günümüzün gerçekleri: HDR
ve 4K

Artık film platformlarındaki yeni filmlerin çoğu 4K ve HDR desteğiyle beraber
geliyor. İzlediğiniz filmin içerisinde olmak
için çözünürlük ve HDR desteği oldukça
önemli.
HDR özelliği, tıpkı fotoğraf çektiğimizde olduğu gibi görüntüyü 3 farklı şekilde
pozlayıp, en iyisini bizlere sunuyor. HDR
destekli televizyonlarda özellikle kullanılan panelin ekran parlaklığı da yüksekse,
örneğin 1000 nit ve üzeri gibi değerlere
sahipse, güneş doğuşu ve patlama sahnelerinde alacağınız görsel keyf, çok daha
ileri seviyede olacaktır.
Akıllı TV, HDR ve 4K özellikleri, film
keyfini çok daha üst seviyelere çıkaran
özellikler. Özellikle yeni alımlarda bu
özelliklere dikkat etmenizi öneriyoruz.
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Samsung
49 inç 4K TV
Samsung’un Curved
ekran televizyonları büyük dikkat
çekiyor. Ultra HD
görüntü teknolojisi
ve HDR özelliğiyle
üst seviye bir cihaz.
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Kolay kullanım

Keyften bahsettiğimiz bir yerde kesinlikle zorluk olmamalı. Kullanımı zorlaştıran
kumandalardan uzak durun. Ya televizyonun desteklediği üst seviye yeni bir kumanda ya da akıllı televizyonunuzu daha
da rahat kullanabileceğiniz bir kablosuz
klavye - fare seti, keyfinize keyf katacaktır.

LG 43 inç 4K TV
LG’nin 43 inçlik 4K
TV’si uygun fiyata
yüksek çözünürlüklü televizyon keyfi
sunuyor.

İyi görüntüyü, kaliteli ses ile
taçlandırın

Film izlerken, oyun oynarken ya da
müzik dinlerken, keyfinize keyf katacak
ve sizi derinlere alıp götürecek olan detayın başında, iyi bir ses sistemi geliyor!
Özellikle salonlarda artık Bluetooth
destekli, güçlü bir ses sistemi olmazsa olmaz. Film için çok kanallı ve Subwoofer’lı
ürünleri daha çok tavsiye ediyoruz. 5+1 en
ideal çözüm. Günümüzde özellikle hem
küçük salonlar hem de çok ses açmayacaklar için subwoofer’lı soundbar modelleri
de güzel bir çözüm olarak dikkat çekiyor.
Siz siz olun, ev keyfinizi üst seviyelere
çıkartmak için, iyi bir televizyonun yanına güçlü ve kaliteli bir ses sistemini de
ihmal etmeyin.

Işık ile ambiyansınızı değiştirin

Philips Hue ve benzeri akıllı ampüller ile
beraber artık evinizin ışığını, akıllı telefonunuzdan değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca
televizyondaki görüntüyle senkronize hale
de getirebiliyorsunuz. Böylece ambiyans hem
filme göre hem de müziğe göre farklılaşabiliyor. Kısaca ışıkta da kontrol sizde oluyor!

Küçük ev aletleriyle de
kendinizi şımartın!

Şimdi gözlerinizi kapatın. Bir sonbahar
akşamında evde film keyfi yaptığınızı
hayal edin. İyi bir televizyonunuz ve ses
sistemine sahipsiniz. Peki keyfinize keyif
katmak için bu kadar teknoloji yeterli mi?
Yeterli denilebilir ama küçük ev aletleriyle beraber bu keyfinizi çok daha ileri
seviyeye taşıyabilirsiniz.
Örneğin waffle makinesiyle film izlerken kendi yaptığınız waffle’ı yiyebilirsiniz.
Yanına çay ve kahve istemez misiniz? Artık
günümüzde küçük ev aletleriyle beraber
pek çok yemeği ve içeceği evde hızlı ve
pratik şekilde hazırlayabiliyorsunuz.

İyi keyifler…

Eğer bu yazımızda yazdıklarımızın yarısına ya da dörtte birine sahipseniz, evinizin tadını çıkarmaya şimdiden başlayın.
İyi keyifler...
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EVDE GEÇİRDİĞİMİZ
ZAMANI BAŞTAN
SONA DEĞİŞTİRECEK
TEKNOLOJİLER

Evde geçirdiğimiz zamanı baştan sona değiştirecek teknolojiler | EVDE YAŞAM

Dinlenmek için olsun, eğlenmek için olsun, hatta son yıllarda
freelance çalışanların artmasıyla çalışmak için olsun evlerimizde
zamanımızın çok büyük kısmını harcıyoruz. Harcadığımız bu
zamanı çok daha kaliteli ve yaşamaya değer kılmak tamamen
bizim elimizde.

ROWENTA RO8370
Rowenta’nın bu elektrikli
süpürgesi, geniş aksesuarlar
seçeneği ve motor yalıtımı
ile tamamen sessiz bir
tecrübe sunuyor.
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G

ünümüzdeki aile yapısının ev
düzeninde yer alan teknolojiler
genellikle bilgisayar ve televizyon
gibi cihazlarla sınırlı kalabiliyor.
Aslına bakarsanız, potansiyel olarak, buzdolabından, çamaşır makinesine, bulaşık
makinesine, fırına kadar her şey artık teknoloji ile uyum içerisinde ilerliyor. Gerek
retro tarzı içerisinde barındıran modellerde,
gerekse geleceğe yön veren modellerde bu
teknolojinin izlerini görebiliyoruz.
Akıllı evlerin yaygınlaşması için elbette
biraz daha beklemek gerekiyor. Evet, artık
evlerde birçok farklı akıllı sistem bulunsa
da, bilim kurgu tadında bir farklılık yaratmak için çok daha fazlası gerekiyor. Oda
değiştirdiğimizde ışıkların yanıp, sönmesi,
hareket sensörleri ve üst düzey güvenlik
önlemleri oldukça sağlam bir etki yaratsa
da, yine de kurgu seviyesindeki akıllı ev
konseptine pek yakın değiller.
Peki, insanlar akıllı ev denilince aslında
ne görmek istiyorlar. Elbette ki, Jarvis. Yıllar önce evlerde tam olarak ne istediğimizi
Facebook tarafından hazırlanan demo ile
görmüştük. Mark Zuckerberg ve ailesinin
evin yapay zekası Jarvis’le olan diyalogları,
Jarvis’in komutlara tepki süresi ve daha
birçok şey mükemmel işliyordu.
İşte insanların aradığı ton tam olarak
bu. IoT olarak adlandırdığımız bu devasa
ağın gerçekten işe yaradığını görmek istiyorlar. IoT’nin evde yaşayan hane halkının
isteklerini, arzularını ve beklentilerini
karşılaması hayati önem taşıyor. Çünkü
akıllı evleri ve evlerde geçirdiğimiz zamanı
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baştan sona değiştirecek teknolojiler bu
görünmez ağın içinde yatıyor.
Akıllı buzdolapları bu alanda en güzel
örneklerden birini oluşturuyor. İnternet
bağlantısı, yapay zekalı işlemci gücü ve
boydan boya LCD ekranlarla süslenen
bu cihazlar, şık görüntülerinin ardında
göründüğünden fazlasını saklıyor.
Yeni nesil akıllı buzdolaplarında, dolap içerisindeki yiyecek ve içeceklerin
envanter yönetimini yapabiliyorsunuz.
Bu sayede bir malzeme bitmeye yaklaştığı
zaman IoT ağı sayesinde süpermarket ile
iletişim kuran buzdolabınız, sizin için
önemli olan yiyecek ve içecekleri kolayca
yenileyebiliyorlar.
Evinizi teknoloji anlamında bambaşka
bir boyuta sokacak cihazlar genellikle
beyaz eşyaların odağında ilerliyor. Bu
durum çok doğal çünkü, bir evin öncelikli
ihtiyaçları arasında çamaşır makinesi,
bulaşık makinesi gibi eşyalar gelir.
Bu eşyaların giderek akıllanmasıyla
hem birbirleri arasında kurdukları bağ
güçlenecek, hem de diğer ev teknolojilerini de kapsamaya başlayacak. IoT ağı
genişledikçe evin tamamını sizin için
kontrol edebilecek bir akıllı asistana olan
ihtiyaç da artacak. Akıllı ev asistanları
şu an tüm kapasitelerine rağmen basit
komutları uygulamak dışında bir varlık
gösteremiyorlar. Bu durumun değişmesi
için tümevarım uygulanarak, önce evlerin teknolojilerinin değişmesi gerekiyor.
İşte bu teknolojiler gerçekten de sizin
ev yaşantınızı baştan sona değiştirebilir.

Evde geçirdiğimiz zamanı baştan sona değiştirecek teknolojiler | EVDE YAŞAM

TEFAL MasterBlend
Activflow Power Blender Set
Activflow Power Blender Seti bıçağın
iç tarafındaki kavisli bıçakları
mükemmel biçimde karıştırma
yapmanızı sağlar.
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KABLOSUZ KULAKLIK
MODELLERİNE GİRİŞ
Kulaklıklarda kablosuz dönemi çığ gibi büyüyor!
Peki, kablosuz kulaklıklarda tercihler nasıl yapılır?

K

ulaklıklar, hayatımızın değişmezlerinden biri oldu. Çoğumuz
işe giderken ve dönerken, yolda
geçirdiğimiz zamanı, kulaklarımız ile değerlendiriyoruz. Hem müzik
dinleyerek hem de dizi veya film izleyerek,
yolda geçen zamanın daha keyifli olmasını
sağlıyoruz. Peki, kablosuz kulaklıkların
modelleri hangi gruplardan oluşuyor.
Hangi ihtiyaçlara göre tercih edilmeli?

Telefonla görüşmeleri ve
müzik için kablosuz modeller

Kablosuz kulaklıklar, farklı kullanım
amaçları için kullanılabiliyor. Telefon
görüşmeleri, müzik dinlemek ve spor aksesuarı olarak kullanabilirsiniz. Özellikle
de, Apple’ın AirPods’u ve Samsung’un
Gear IconX’i gibi kulaklıklar, gündelik
hayatınızın kendisi küçük ama becerileri
bir o kadar büyük yardımcıları olmaya
aday. Yüksek kaliteli telefonlar görüşme
özellikleri, şarj destekli taşıma kutuları
ile uzun kullanım süresi sunabilmeleri
ile vazgeçilmez olmaya adaylar.
Üstelik, üzerinde yer alan sensörler sayesinde, spor ve sağlık aktivitelerinde de
sizlere yardımcı olabilecek bu kulaklıklar,
müzik dinlerken de hafif tasarımları sayesinde size çok keyif verecek. İhtiyacınız
biraz daha fazlası ise, kulaklık tercihinde
biraz daha büyük modellere geçebilirsiniz.
Bluetooth destekli kablosuz kulaklıklar,
farklı tasarımları ile koşu yapanlar için de
ideal bir spor arkadaşı oluyor. Tasarımları
sayesinde, kulak etrafını tamamen sarıyor
ve koşu yaparken dahi düşmüyorlar. Bu da,
dahi düşmüyorlar
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Bu tür kulaklıklar, adım sayar özellikleri, kalori ve mesafe ölçümü, nabız takibi
gibi yetenekleri ile yaptığınız sporu da
kayıt altına alabiliyor. Akıllı telefonlardaki uygulamalar sayesinde de tüm verileri
telefona aktarabiliyor.

Yüksek ses ve yüksek
bas arayanlar için çıtayı
yükseltme zamanı!

Müzik tutkunları için yüksek ses ve bas
kalitesi olmazsa olmaz. Dünyaca ünlü markalar, yüksek ses ve müzik deneyimi için,
hem tasarımı ile şov yapan hem de
teknik özellikleri ie kullanıcıları
kendisine hayran bırakan kulaklıklar üretiyor. Beats, Plantronics, Bose, Sennheiser ve JBL
gibi markalar, birbirinden
farklı kulaklıklar ile müzik
tutkunlarının beğenisini
kazanmayı başardı.
Bu kulaklık modelleri,
özellikle de aktif gürültü engelleme özellikleri
sayesinde, bulunduğunuz ortamdan tamamen
izole olmanızı sağlıyor. Bulunduğunuz
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ortam ne kadar gürültülü olursa olsun,
sizin duyacağınız tek şey en sevdiğiniz
şarkılar olacak.
Kafa üstü olarak adlandırılan bu kulaklıklar, müzik zevkine ek olarak, moda
ve giyim zevkinizin de bir parçası olmaya
aday. Farklı renklerle ve görünüşleri ile hem
giyim tarzımıza uyum sağlayan kablosuz
kulaklıklar, uzun pil ömürleri sayesinde
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de, günlerce şarj etmeden kullanabileceğiniz bir deneyim sunuyor. Kıyafetlerinizle
uyumlu bir kulaklığa sahip olmak istemez
misiniz?
NFC bağlantısı sunan üst düzey modeller, destekli telefonlar ile küçücük bir
temasla eşleşiyor. Bu da, dünyanın en pratik kullanım senaryosunu sizlere sunuyor.

Söz dinleyen kulaklıklar geldi!

Gelişen teknoloji ile birlikte, kablosuz
kulaklıklara sesli asistan desteği de geldi.
Apple’ın AirPods modelleri artık Siri
ile konuşabilmenizi sağlayacak. Google tarafında da, Google Asistan
ile dilediğiniz komutları, sesinizi
kullanarak verebileceksiniz. Aramak istediğiniz kişilerin adını
söylemeniz yeterli olacak.

Oyuncular burada mı?

Kulaklıklar sadece müzik
dinleyenler ve film izleyenler
için değil, oyuncular için de
vazgeçilmez bir aksesuar. Profesyonel oyunculardan amatör oyunculara kadar çok fazla
ürün grubunda modeller var.
Bazı modeller, daha basit
ve pratik özellikler sunarken,
bazıları da çok daha donanımlı modeller olarak karşımıza
çıkıyor. Profesyonel düzeyde
oyun oynayanlar, sahip oldukları
kulaklıklar ile hem kariyerlerinde
ilerleme kaydediyor hem de oyna-

dıkları oyunlarda çok ciddi avantajlar
elde edebiliyorlar. Üstelik bunu üst düzey
özelliklere sahip kablosuz modeller ile gerçekleştirebilmek de işin en keyifli kısmı.
Dahili mikrofonu, surround ses desteği
ve gürültü engelleyici gibi özellikleri ile bu
kulaklıklar, bir oyuncunun asla vazgeçemeyeceği ekipmanların başında geliyor.

Kulaklıklar hayatımızın bir
parçası oldu

Gündelik hayatın yorucu ve yoğun
anlarında, etraftan ve gürültüden kendimizi izole edip, en sevdiğimiz şarkılar
ile rahatlamak ve keyifli vakit geçirmek
için, kulaklıklar en büyük yardımcılarımız haline geldi.
Büründükleri kablosuz yapıları, farklı
tasarım ve teknik özellikleri ile her türlü
zevke ve ihtiyaca yanıt veren becerileri de,
kablosuz kulaklıkların, yanımızdan hiç
bir zaman ayırmayacağımız ekipmanların
başında gelmesini sağladı.
Gün içinde işe giderken veya işten dönerken, etrafınıza baktığınızda, kablosuz
kulaklık ile gezen çok sayıda insana denk
gelebilirsiniz. İşte bu insanlar, hayatın
sıkıcı noktalarından uzak durmak adına
kulaklıklarıyla ile çok daha güzel vakit
geçirebiliyorlar. Sizin de bu insanlardan
biri olmamanız için hiçbir sebebiniz yok.
Tek yapmanız gereken şey, ihtiyaçlarınızı
belirlemek olacak. Dilerseniz, sizlere biraz
yardımcı olalım. Gün içinde sürekli olarak
telefon görüşmesi yapıyorsanız ve telefonunuzdan uzak kalarak bu işi sürdürmek

istiyorsanız, arada bir de müzik dinlersem
fena olmaz diyorsanız, tamamen kablosuz
yapıda veya boyundan asılan kulaklık
modellerine bakabilirsiniz.
Spor sizin için olmazsa olmaz, ama bir
o kadar müzik tutkunu biriyseniz, kulağa
kanca şeklindeki tasarımıyla yerleşen ve
en sarsıntılı hareketlerde bile düşmeyecek
olan kulaklık modellerini tercih edebilirsiniz. Üstelik, müzik dinlerken, bir diğer
yandan da o anki spor faaliyetlerinizi kayıt
altına alabilirsiniz.
Sizin için müzik ve yüksek kaliteli ses
deneyimi birinci öncelik ise, sizleri hemen

kafa üstü kulaklıkların bulunduğu tarafa
alalım! Birbirinden şık tasarımları ile ilgi
odağı olan kafa üstü kulaklıklar, yüksek
ses aralıkları ve harika bas deneyimleri
ile yanınızdan asla ayrılmayacak. Üstelik
uzun pil ömürleri de işin en güzel taraflarından biri.
Gelelim oyunculara! Hayatınız oyundan ibaret mi? Oyun oynamak sizin bir
tutku ise, mutlaka bir oyuncu kulaklığı
kullanmalısınız. Gerçek bir oyuncu kulaklığı kullanmaya başladığınızda, aldığınız keyfin ve deneyimin çok daha üst
seviyelerde olduğunu göreceksiniz!
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AKIRA KUROSAVA
23 Mart 1910’da sinema tarihinin
en büyük yönetmenlerinden biri
gözlerini Japonya’da dünyaya açtı.
Bırakın geçmiş dönemleri, ölümünün
üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen,
halen onun kalitesine ve sinema
anlayışına erişebilen yönetmen sayısı
bir elin parmağını geçmiyor.

A

kira Kurosava sadece iyi bir yönetmen değil, aynı zamanda Asya
kültürünün dünyaya yayılmasına
katkıda bulunan büyük bir filozof. İlk kez 1936 yılında ressam olarak
tanıştığı sinemayla olan bağlarını, öldüğü
güne kadar koparmadı. Farklı filmlerde
yönetmen yardımcılığı ve senarist olarak
görev aldıktan sonra, ilk sinema filmini
1943 yılında, II. Dünya Savaşı sırasında
çekti. Sugata Sanshiro sahne ışıklarını
Kurosova üzerine çevirirken, 1948’de
Drunken Angel ile beraber gelecek vaat
eden yönetmenler arasında yerini aldı.
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Yönetmenin asıl büyük patlaması ise,
savaşın hemen ertesinde çektiği Raşamon ile gelecekti. 1951 yılındaki Venedik
Film Festivali’nde Raşamon Altın Aslan
ödülünü kazanarak, büyük bir sürprize
imza attı.
Ryūnosuke Akutagawa’nın iki farklı
kısa hikayesinden uyarlanan film, insanoğlunun zaafları üzerine odaklanıyordu.
12. Yüzyılın feodal Japonya’sında, ormandan karısıyla birlikte geçmekte olan
bir samuray saldırıya uğrar. Haydutun
saldırısı sonucu samuray ölürken, karısı
ise tecavüze uğrar. Yapılan sorguda kadın
ve haydutun ifadeleri birbirinden tamamen farklı olunca, bir ruhban aracılığıyla
samurayın ruhu da sorguya çekilir.
İlginç olansa samuray da olayı tamamen
farklı bir şekilde anlatmıştır. Samurayın
cansız bedenini bulan köylü de farklı
bir hikaye anlatınca işin içinden kimse
çıkamaz. 4 farklı inandırıcı suç hikayesi
olmasına rağmen sadece bir doğru olmak
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zorundadır. Peki, kimin doğrusu gerçek
olarak kabul edilecektir?
Anlatılan hikayelerin birbirinden çarpık
olması, insanlığın en büyük zaaflarını
gözler önüne sermiştir. Bu hikaye anlatımı
zamanın öylesine ötesindedir ki, Raşamon
gittiği her festivalin yıldızı olmayı başarır.
1954 yılındaysa Akira Kurosava’yı tarihin en iyi yönetmenlerinden/sinemacılarından biri yapacak film vizyona girecektir.
Shichinin no Samurai, Türkçe adıyla Yedi
Samuray, gerek kurgusu, gerek samuray
kavramını ele alış biçimi, gerekse bugün
için bile alınacak dersleriyle unutulmaz
bir sinema filmi olmayı başardı.
Düzenli olarak haydutlara haraç olarak ekinlerini veren köylü halk açlıktan
kırılmakta, ancak darı yiyerek hayatta
kalabilmektedir. Bu kısır döngü içerisinde haydutların talepleri arttıkça, köylü
halkın elindeki seçenekler de git gide
azalmaktadır. Bu gidişatı engellemek
isteyen köylüler, bir samuraydan yardım

isterler. Sadece onurlu savaşlar ve şan için
katanasını çeken samuraylar, ilk kez adeta
bir hiç uğruna, hatırlanmamak pahasına
ölüme gideceklerdir. Bu yüzden işsiz ve aç
gezen 7 savaşçı bir araya toplanır.
Onların haydutlarla olan mücadelesi
köylülerin kendilerine ait olanı geri alma
amacına hizmet edecektir. Senaryo, kareografi, karakter gelişimi ve daha birçok
yönüyle 7 Samuray günümüzde bile halen
beğenilerek izlenen filmler arasındadır.
2 Oscar ve bir Gümüş Aslan kazanan 7
Samuray, Kurosava’nın en büyük filmi
olarak tarihe geçmiştir.
1995 yılında geçirdiği kazanın ardından,
bedeni yavaş yavaş hayati fonksiyonlarını
kaybeden Akira Kurosava, 1998 yılında
geçirdiği ani bir felç nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Kariyerine rağmen çöküş
yıllarında finansal yetersizlikler nedeniyle
birçok filmi masada kalan Kurosava,
yaşadığı onca acı, zor şartların arasına
müthiş işler bırakmayı başardı.
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BİR OYUNCUNUN OLMAZSA
OLMAZ AKSESUARLARI
Oyuncular için vazgeçilmez durumda olan
aksesuarları sizler için derledik!

B

ilgisayar ve konsol oyuncuları,
ekipmanlarına ve sahip oldukları
cihazlara gönülden bağlı olmaları
ile bilinir. Peki, oyun tutkunlarını
kendilerine bu derece bağlayan aksesuarların ne gibi bir özelliği var? Neden bu kadar
çok seviyorlar? Bu makalemizde oyuncular
için olmazsa olmaz ekipmanları derledik!
Bakalım hangi aksesuarlar olmazsa olmaz?

Oyuncuyum dedirten
aksesuarlar!

Oyuncuların en sevdiği aksesuarlar
dünyasına bakacak olursak, ilk olarak
klavye ve fare tercihi konusunda son derece hassas olduklarını görebilirsiniz. Bir
bilgisayar oyuncusunun en çok etkileşim
içinde olduğu bu iki ekipman, profesyonel
bir kariyer hedefleyen bir oyuncunun eli
ayağı olacak kadar önemli.
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Oyuncu ekipmanları aksesuarlara bakıldığında, klavye ve farenin ne kadar çeşitli
olduğunu net bir biçimde görebilirsiniz.
Klavyeler, kendi içinde bile onlarca farklı
çeşide ayrılıyor. Kablolu klavyeler, kablosuz
klavyeler, mekanik klavyeler derken çok
fazla seçenek karşımıza çıkıyor.
Oyuncu klavyeleri, standart klavyelere göre çok daha cüsseli tasarımları, şık
görünümleri ile dikkat çekerken, oyuncuların kendine özel tuş kombinasyonları
ile oyunlardaki kritik hareketleri tek bir
butona atayabilirler. Buna makro atamak
diyen oyuncular, çoğu oyun ve turnuvada,
bu sayede rakiplerinin önüne geçmeyi
başarıyor.
Klavyeler için olmazsa olmaz bir diğer
detay ise aydınlatma. Oyun tutkunlarının
en sevdiği zaman dilimi olan gece saatlerinde, oda ışığını açmadan oyun oynamak

için aydınlatma özelliği olmazsa olmaz bir
detay. Yeni nesil oyuncu klavyeleri ise bu
konuda çok daha fazlasını sunuyor.
RGB aydınlatma özelliğine sahip olan
oyuncu klavyeleri, klavye üzerindeki
tuşların isteğe göre, istenilen renklerde
aydınlatılmasını sağlıyor. Bu da, hem
göz zevkine ayrı bir tat katıyor hem de
oyuncuların kendine özel bir dizgi oluşturmasını sağlıyor.
Profesyonel bir oyuncu ise mekanik
klavye olmazsa olmaz diyecek oyuncu
grubuna giriyor. Mekanik klavyelerin
üzerinde yer alan tuşlar, neredeyse sıfır
gecikme süresi sunuyor. Bu da, tuşa basmanızla, oyundaki hareketinizin aynı anda
gerçekleşmesi anlamına geliyor. Özellikle,
çoklu oyuncu modunda ve turnuvalarda,
bu özelliğin ne kadar büyük avantaj sağlayacağı tahmin edilemez.
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Fare deyip geçmemekte
fayda var!

Oyuncu klavyeleri kadar belki de onlardan daha önemli bir diğer ekipman ise
fareler. Fare işte ne kadar önemli olabilir
ki diye düşünenler için, bunun sebeplerini
açıklarsak hiç de fena olmaz.
Fareler, geçmişten bugüne çok ciddi aşamalardan geçti. Kablolu ve toplu olarak
başlayan fare tasarımları, günümüzde ise
adeta gelecekten gelmişcesine bir görünüme
kavuştu. Oyuncular için ise bu durum tıpkı
klavyedeki gibi büyük bir özen ister hale geldi.
Bilgisayar oyuncuları, oynadıkları oyunlarda klavyelerine güvendikleri kadar,
kullandıkları farelere de güvenirler. Lazer
taramalı fareler, üzerinde onlarca buton
olan fareler, kablosuz fareler derken, bu ürün
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kategorisinde de seçenekler oldukça fazla.
Bilgisayar oyunlarında, özellikle de FPS
oyunlarında, farenin hızı, tepkime süresi
ve ergonomisi son derece önemli. Bir oyun
oynarken, farenin hızınıza yetişemediği
durumlar can sıkıcı olabilir. İşte tam da
bu noktada, yüksek DPI ve tarama hızına
sahip olan oyuncu fareleri devreye giriyor.

Ağırlığı olan fareler de mi var?

Oyuncu ekipmanı üreticileri, fare hassasiyeti ve ergonomi konusunda çok daha
titiz oyuncular için, farelerin ağırlıkları
ile oynama imkanını bile sunuyor. Bazı
oyuncu farelerinin kutusundan çıkan ve
farenin alt kısmından yerleştirilebilen
küçük ağırlıklar ile oyuncu faresini gerçek
anlamda istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
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Ses, kulaklık, ses sistemi!

Klavye ve fare ile oyuna hakimiyet son
derece önemli ancak ses ve sesi dinlemek
çok daha önemli bir detay. İşte tam da
burada, oyuncular için çok önemli bir
aksesuar daha karşımıza çıkıyor. Kulaklıklar ve ses sistemleri…
Oyun tutkunları, özellikle de profesyonel düzeyde oyun oynayanlar, oyun
içi sesleri en ince detayına kadar takip
ederek oynuyorlar. Ayak seslerinin, silah
seslerinin nereden geldiğini hızlı bir şekilde anlamak, oyunda hayatta kalmanızı
sağlayacak en önemli aksesuar olabilir.
Oyuncu ekipmanları arasındaki en
dikkat çekici ürünlerden biri olan kulaklıklar, bu ihtiyaç için son derece önemli
ekipmanların başında geliyor. Farklı tasa-

rımlara ve özelliklere sahip olan oyuncu
kulaklıkları, önemli bir yere sahip.

Oyuncu kulaklıkları
olmazsa olmaz!

Oyuncu kulaklıklarına baktığımızda,
özellikle yüksek ses ve frekans aralıkları
ile tasarılandıklarını görüyoruz. Bu da,
oyun içindeki tüm seslerin çok daha anlaşılır olacağı anlamına geliyor.
Örnek verecek olursak, bir oyunda,
düşmanın nereden geldiğini, koşup koşmadığını veya size nereden ateş edildiğini,
bu tip kulaklıklarla çok net bir şekilde
anlayabilirsiniz.
Bu detay ise, bir oyuncuyu turnuva
içerisinde bir adım önde ve daha avantajlı
hale getirecektir.

Kulaklık yerine güçlü ses
sistemleri de olabilir

Oyuncuların bir diğer vazgeçemediği
ürün ise, ses sistemleri. 5.1 veya 7.1 gibi
ses sistemlerini kullanarak, oyun için özel
olarak tasarlanan oda içinde, kendilerini
oyunun içine tamamen sokan oyuncular,
muhteşem bir deneyim etmeyi başarıyor.
Dolby Surround gibi teknolojiler ile
birlikte, ses deneyimi çok daha iyi bir hale
geliyor. İşte bu da, bir oyunun olmazsa olmaz detaylarından biri olan sesin çok daha
iyi bir şekilde kullanılmasını sağlayacak.

Klavye, fare ve ses ihtiyacı
tamam! Peki görüntü ne olacak?

Yukarıdaki örneklere ek olarak, oyun
tutkunlarının vazgeçemeyeceği ekipman-

ların biri de, görüntüleme cihazları. Bir
monitör veya bir projeksiyon cihazı.
Oyuncu monitörleri adı altında, piyasada çok sayıda ürün ve model olduğunu
da düşünecek olursak, oyuncuların bu
ürün grubuna ilgisinin nasıl bir boyutta
olduğunu tahmin etmek hiç de zor olmayacaktır.
Farklı ekran boyutlarında, farklı panel
tiplerinde ve tasarımlarda üretilen çok
sayıda oyuncu monitörü, her bütçeye
uygun çözümler sunabiliyor. Bu ürün
grubundaki önemli kriterlerin başında
ise tepkime süresi ve tazeleme hızı geliyor.
Bir monitörün tepkime süresi ne kadar
düşük ise, o monitör oyunda olup bitenleri,
yaptığınız ve yapacağınız hamleleri size
o kadar hızlı gösterecektir.
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INTEL’DEN OYUN ODAKLI
DÜNYANIN EN İYİ
İŞLEMCİLERİ GELDİ
Intel, 9. nesil işlemcilerini tanıttı. Oyun dünyası için çok önemli
duyurular yapıldı! Dünyanın en iyi oyuncu işlemcileri tanıtıldı!

İ

şlemci dünyasındaki “en iyi” olma savaşı hız kesmeden devam ediyor. 2017
yılında Ryzen serisi ile bomba gibi bir
geri dönüş yapan AMD, 2018 yılında
da 2. nesil Ryzen ve Threadripper ailesi
ile yükselişine hız kesmeden devam etti.
İşlemci dünyasının pazar payı lideri olan
Intel ise, bu alandaki üstünlüğünü sürdürmek için önemli çalışmalar yaptı. Bu
çalışmaların en yakın ve ciddi örneği ise
9. nesil Intel işlemcilerin duyurusu oldu.

9. nesil Intel işlemciler
duyuruldu!

Intel’in kısa bir süre önce yaptığı global
lansman ile, 9. nesil Coffee Lake ailesi
resmi olarak tanıtıldı. Bu işlemci ailesini
özel kılan detayların başında, “oyuncular
için dünyanın en iyi işlemcisi” ibaresi yer
alıyor. Peki, yeni nesil Intel işlemciler
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hangi özelliklere sahip. Hangi modellerde
ne gibi yenilikler mevcut? Dilerseniz, 9.
nesil Intel işlemcilere bakmaya başlayalım.

Core i9 serisi ile 18 çekirdekli
işlemci duyuruldu

Intel, 9. nesil işlemcilerinde öncelikli
olarak Core-X ailesini duyurdu. Bu işlemciler her şeyin fazlasını isteyenler için son
derece gelişmiş özellikler sunuyor. Serinin en güçlü model olan Core i9-9980XE
modeli, 18 çekirdekli yapısı ile sınıfının
en iddialı modeli olarak tanımlanıyor.
Bu modelin hemen arkasından 16 çekirdekli tasarıma sahip olan Core i9-9660X
işlemcisi gelirken, serinin diğer modelleri
ise 14 çekirdekli Core i9-9940X, 12 çekirdekli Core i9-9920X, 10 çekirdeğe sahip
olan Core i9-9900X, yine 10 çekirdekli
olan Core i9-9820X ve son olarak 8 çe-

kirdekli yapıda üretilen Core i7-9800X
olarak adlandırıldı.
Core-X ailesini kısaca tanıdıktan sonra, dilerseniz en güçlü işlemci olarak
konumlandırılan Core i9-9980X modelinin özelliklerine biraz daha yakından
bakalım.

İşlemcilerin amiral gemisi
Core i9-9980X

Intel’in amiral gemisi olarak tanımladığı
Core i9-9980X işlemcisi, 18 çekirdek ve
36 thread yapısı ile öne çıkan bir model.
3.0 GHz baz frekans hızı sunuyor. Intel’in
yeni nesil Turbo Boost Technology 2.0
adını verdiği teknolojisi ise, bu işlemcinin
frekans hızını 4.4 GHz seviyesine çıkartabiliyor. Turbo Boost Max teknolojisi
ise çıtayı biraz daha yükseltip, frekans
hızının 4.5 GHz olmasını sağlamakta.
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HP PAVILION
X360 14”
Kalem kullanımına
açık olan Pavilion
x360, bir dizüstü
bilgisayardan daha
fazlasını sunar.

Bu işlemci çok yakar mı?

Teknik özellikler ve frekans hızları ile öne
çıkan bu işlemcinin açıklanan TDP değeri ise
165W oldu. Yani, güç tüketimi konusunda
biraz bonkör bir işlemci ile karşı karşıyayız.
Yeni nesil işlemcinin 24.75 MB Smart Cache
teknolojisi de önemli bir detay. Bilgisayar
tutkunlarının en çok ilgilendiği detayların
başında ise RAM desteği geliyor. Intel’in Core
i9-9980X işlemcisi, dört kanal bellek desteği
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ile birlikte DDR4 2666 MHz RAM kitlerine
destek verebilmekte. Bir diğer güzel detay ise
Intel Optane desteği! Bu işlemcinin, donanım
dünyasına gelen ve tüketici sınıfındaki en pahalı işlemcilerde biri olacağını da notlarımızın
arasına ekledikten sonra, Core-X serisinin en
uygun modeline de bir bakalım dilerseniz.

Uygun fiyatlı Core i7-9800X

Intel’in üst düzey işlemci sınıfındaki en

uygun modeli, Core i7-9800X, en pahalı modelin yüzde 25’i kadar daha ucuz. 8 çekirdek
ve 16 thread yapıda tasarlanan bu işlemci,
X serisinin hakkını veren özelliklere sahip.
3.8 GHz baz frekans hızı ile gelen işlemci,
Turbo Boost 2.0 ile 4.4 GHz hıza çıkarken,
Turbo Boost Max ile bu hız 4.5 GHz seviyesine ulaşıyor. 16.5 MB Smart Cache desteği,
Intel Optane uyumlu mimarisi ve dört kanal
DDR4 2666 MHz bellek desteği ile öne çıkan

işlemci, uygun fiyatı ile de tercih listesinde üst
sıralarda yer alabilir. Intel’in Core-X işlemci
ailesinin tamamının çarpan kilitsiz olduğunu, yani kolaylıkla overclock yapılabileceğini
de belirtelim.

Sunucu işlemcileri için
28 çekirdek takviyesi!

Intel’in gurur kaynağı Xeon işlemci ailesine
de yeni bir üye dahil oldu. Intel Xeon W-3175X

model isimli işlemci, 255W TDP değeri ile
piyasanın en çok güç tüketen işlemcilerinden
olmaya aday!
28 çekirdek ve 56 thread ile inanılmaz bir
iş yükünü sırtlayabilecek olan bu işlemci, 3.1
GHz frekans hızı sunarken, Turbo Boost
2.0 ile çekirdek başına maksimum 4.3 GHz
hızlara kadar ulaşabiliyor.
Tam bir iş canavarı dersek hiç de yanlış
olmaz!

Ana akımda neler oluyor?

Oyun ve tüketici dünyasının en önemli
pazar grubu olan ana akım için de, yeni nesil
Intel işlemciler tanıtıldı. Bunların arasında
ana akım için tanıtılan ilk 8 çekirdekli Intel
işlemcisi olan Core i9-9900K modeli, 5.0
GHz’e kadar çıkan frekans hızı ile oyun
tutkunlarını kendisine hayran bırakacak.
Intel Core i9-9900K işlemcisi, 3.6 GHz
baz frekans hızı sunarken, Turbo Boost 2.0
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ile bu hızın 5.0 GHz gibi dikkat çekici
seviyelere çıktığını belirtelim. 8 çekirdek ve 16 thread yapıdaki, Intel üretimi
ilk ana akım işlemcisi olan 9900K, 95W
TDP değeri ile güç tüketimi konusunda
da ideal çerçevede bir değere sahip. L3
seviyesinde 16 MB Smart Cache desteği
sunan bu işlemci, DDR4 2666 MHz
bellekler için çift kanal desteği sunuyor.

Core-K işlemcilerinde
önemli yenilikler bitmiyor

Intel’in fiyat noktasındaki daha uygun modellerinden biri de, Core i79700K oldu. Bir önceki neslin üzerinde
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yapılan güncellemeler ile daha güçlü
hale gelen bu işlemci, 3.6 GHz baz
saat frekans hızı, 4.9 GHz seviyesinde
çıkıyor. 8 çekirdek ve 8 thread yapısı
ile fiyat performans dengesi de yüksek
olan bu işlemci, uygun fiyatlı ve performanslı model arayanların ilgisini
çekecek türden.

Daha uygun olsun diyenler
için Core i5-9600K

Intel’in 9. nesil işlemci ailesinde, hem
daha uygun fiyat hem de performans
arayanlar için, Core i5-9600K işlemcisi
de tanıtıld. 6 çekirdek 6 thread yapıdaki

bu işlemci, 3.7 GHz baz ve 4.6 GHz Turbo hızlara kadar çıkıyor. K serisindeki
tüm işlemci modellerinde olduğu gibi,
bu modeli de overclock tutkunlarına
özel olarak çarpan kilitsiz geldiğini
belirtmekte fayda var.
Intel, hem performans çılgınları için,
hem ana akım sınıfında yer alan kullanıcılar için hem de iş amaçlı kullanımlarda yenilik arayanlar için 9. nesil
işlemcilerini bu şekilde üretti. Dünyanın en performanslı işlemcileri olarak
tanıtılan 9. nesil işlemciler, farklı bütçe
ve ihtiyaç senaryolarına göre, beklenen
deneyimi sunacak gibi görünüyor.
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MANIAC

Her geçen gün “Daha farklı ne yapılabilir?” denilen dizi dünyasında, anlattığı
ilgi çekici hikaye, sürprize açık bölümleri ve oyuncu kadrosuyla,
son zamanların en kaliteli dizilerinden biri: Maniac

M

aniac ilgi çekici hikayesine
rağmen, tüm payeyi atmosferinden toplayan bir yapım. Teknolojinin biraz farklı geliştiği
ve geçmiş bir dönemde kırılma yaşadığı
distopik bir gelecek/geçmiş senaryosu
sizleri karşılıyor.
Teknoloji bir bakıma şu anda bulunduğunuz 2018’in çok ilerisinde olmasına
rağmen, bu dünyada ters giden bir şeyler
var. Bilgisayarlar oldukça hantal görünmelerine rağmen, yapay zeka inanılmaz bir
seviyede. Elbette teknolojinin gelişmesi bir
kez daha insanı ve insan hayatını yozlaştırıyor. Web’in en sinir bozucu yanı olan
engellenemeyen reklamlar, bu kez hayatınızın her bir köşesinde karşınıza çıkıyor.
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Bu kırılmayı birçok farklı bilim kurgu
evrenine benzetebilirsiniz. Matrix, MadMax… Ya da Fallout. Aslen bir oyun evreni
olan Fallout 1940’lı yıllarda teknolojinin
sıçramasıyla, bugün bile göremeyeceğiniz
gelişmeleri, oldukça ilkel bir şekilde sizlere
sunabiliyor. Elbette, Maniac’ın dünyası
karamsar bir portre çizse de, inanın Fallout’la bu alanda herhangi bir yapımın
aşık atması pek güç.
Owen ve Annie, 10 bölümlük bu mini
dizi sırasında, sizin bu distopik dünyayı
gören gözleriniz oluyorlar. Owen karakterine Jonah Hill hayat verirken, Annie ise
Emma Stone tarafından canlandırılıyor.
Özellikle oyuncu seçimi tarafında, dizi
oyunları yerine kariyerli ve popüler sine-

ma oyuncularının seçilmiş olması, hoş bir
detay. Aynı zamanda Maniac’ın sırf bu iki
oyuncu sayesinde uzun süre gündemde
kaldığını da atlamamak gerekiyor.
Owen (Jonah Hill) hayattan tamamen
vazgeçmiş bir adam. Zengin bir aileden
gelmesine rağmen bu zenginlik, ailesinin
ona olan bakış açısı nedeniyle yıllar geçtikçe bir kabusa dönüşüyor. Kardeşinin
zorbalıkları, uzun süren psikolojik baskı
ve bitmek bilmeyen ilaç kullanımı Owen’ı
günden güne tüketiyor.
Yolun sonunda, ölmeye hazır -daha
doğrusu intihara meyilli- bir adama dönüşüyor Owen. Bu yüzden geri dönüşü
olmayan bir yola bir bilet bulduğunda
balıklama atlıyor.
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Terazinin diğer ucunda, en az Owen
kadar hasarlı, en az Owen kadar boşvermiş Annie (Emma Stone) yer alıyor.
İlaç bağımlısı, umutsuz ve beş parasız
Annie’yi olduğu konuma düşüren şeyse
pişmanlıktan başka bir şey değil.
Yıllar önce yaptığı inanılmaz hatayı
asla telafi edemeyeceğini bilen Annie,
her gününü aynı pişmanlık ile geçiriyor.
Hatasını defalarca, durmaksızın yeniden
yaşamayı seçen genç kadın, kendini tarihi değiştirecek bir deneyin ortasında
buluyor.
Kontrolsüz gelişen teknolojisinin yozlaştığı bu evrende, en büyük sorunu psikolojik rahatsızlıklar oluşturuyor. Tüm
pişmanlıklar, travmalar ve sorunları ortadan kaldırmak için ise G.R.T.A adı
verilen bir yapay zeka öne çıkıyor. Yapay
zekanın kontrolünde geliştirilen 3 farklı
hap ile tüm psikolojik rahatsızlıklardan
kurtulmanın yolu açılıyor.
A hapı sorunu ortaya koyarken, B sizin
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davranış yapınızı inceleyerek soruna nasıl
yaklaşmanız gerektiğini belirliyor. C hapı
ise sizi sorunla yüzleştirip psikolojik rahatsızlığınızı yenmenizi sağlıyor.
İşte bu tedavi için gönüllü olan Annie
ve Owen’ın hayatları bir şekilde kesişiyor
ve Maniac’ın ilginç hikaye örgüsü içinde
şekilleniyor. Tedavinin testleri devam

ederken, iki karakter de geçmişleri ve
gelecekleri üzerinden sürekli olarak sınanıyorlar.
Her geçen bölüm daha fazla merak ve
şüpheyi beraberinde getirirken, Maniac
mini dizi olmasının da avantajıyla tamamen tatmin edici bir finalle bu güzel
macerayı sonlandırmayı başarıyor.
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ASSASSIN’S
CREED ODYSSEY
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İlk kez 2007 yılında piyasaya sürüldüğünde yeni bir ﬁkir ve oyun
dünyası için görülmemiş bir oyundu. Kusurlu, sıkıcı ama bir o kadar
da büyük bir potansiyeli içerisinde barındırıyordu ilk Assassin’s
Creed. Prince of Persia’nın mirası üzerine inşa edilen bu yepyeni
mit, yıllar geçtikçe video oyunlar, çizgi romanlar, animasyonlar,
animeler ve hatta sinema ﬁlmiyle dev bir külliyata dönüştü.
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G

ünümüze Syndicate ile yeterince
yaklaştıktan sonra, artık sıra
olayın kökenlerine inmeye geldi.
İlk kez Hidden Ones adıyla Eski
Mısır’da Bayek’in önderliğine yükselen
suikastçılar, bundan çok daha fazlasıydı.
Geride kalan çok fazla hikaye vardı ve
bunları keşfetmek için, Ubisoft bizi çok
tanıdık ama bir o kadar da yeni hissettiren
bir dünyanın içine atıyor: Yunanistan.
Origins ile kökten değişen oyun sistemi,
olduğu gibi Odyssey’e yansıyor. Geçtiğimiz
yıl oldukça büyük bir başarı elde eden As-

Assassin’s Creed Odyssey | EĞLENCE DÜNYASI
sassin’s Creed: Origins’in sistemi, yerinde
müdahaleler ve akıllıca yapılan seçimlerle
yepyeni bir oyun tecrübesi vaat ediyor.
Çünkü ilk kez Assassin’s Creed, uzun
yıllar süren rol yapma oyunu olma amacını
Odyssey ile gerçekleştiriyor. Ana karakter
seçiminden tutun da, hikaye anlatımı ve
diyaloglara kadar önemli yenilikler var.
Hepsinin ötesinde, bu kez gerçekten de
karakterimizi ince ince işlemek oyuncuların elinde.
Öncelikle karakterleri işleyerek anlatmak
gerekiyor. Bu kez iki Spartalı savaşçıdan

birini, Alexios veya Kassandra’yı seçerek
oyuna başlıyorsunuz. İkisinin de farklı
yönleri, motivasyonları ve olaylara bakış
açısı var. Her ne kadar oyun dünyası bu
seçimden çok etkilenmiyor olsa da, ana hikaye üzerinde bazı kritik anlar iki karaktere
göre fazlasıyla farklılık içeriyor. Normalde
kardeş olan ikilinin yollarının nasıl ayrıldığını bu yolculuk hikayesinde öğreniyor
ve kaderlerini biz oyuncular belirliyoruz.
İlk kez bir Assassin’s Creed oyununda diyalog seçimleri
yer alıyor. Onlarca

Xbox One S + FIFA 19
Xbox One S satın alanlara
sunulan bu özel bundle ile,
hem FIFA 19 hem de ikinci
Xbox gamepad’i ücretsiz.
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oyunda hep akıp giden diyaloglara yer
veren Ubisoft ekibi, bu kez önemli anlar
da dahil olmak üzere, tonlarca diyalog
ekranı eklemiş durumda. Burada hem
insanlara yol sorabiliyor, hem de önemli
anlarda kritik kararları verebiliyorsunuz.
Yani, hikayenin akışı bir nevi ilk kez
oyunculara eline verilmiş.
Diyalog ekranı bu şekilde olunca, oyunun sistemi de değiştirilmiş. Artık üzerinize giyeceğiniz her bir zırh parçasını siz
belirliyor ve Hunter, Warrior, Assassin
sınıfları arasında bir denge oluşturmaya
çalışıyorsunuz. Hunter ağırlıklı gittiğinizde
okla inanılmaz hasarlar verirken, Warrior
ile kolayca kalabalık düşman gruplarını
alt edebiliyorsunuz. Assassin sınıfı ise
orijinal Assassin’s Creed deneyimine en
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yakın karakteri oluşturmanıza yardımcı
oluyor. Yani gizlilik ile ilerlemek istiyorsanız üzerinize giydiğiniz zırh parçalarının
Assassin bonusları sağladığından emin
olmanız şart. Çünkü yüzdelik oranda bu
alandaki puanı yükselltikçe daha rahat suikastlar gerçekleştirebiliyorsunuz. Elbette
aynı durum diğer sınıflar için de geçerli.
Origins’e oranla yetenek ağacı sistemi de
hayli mesafe kat etmiş. Bu kez gerçekten
de işe yarar yetenekler arasından seçim
yapıyor, hatta bu yeteneklerin birçoğunu
savaşlar sırasında aktif olarak kullanabiliyorsunuz.
Bu özellik önemli çünkü aynı zamanda Assassin’s Creed Odyssey’in kalbini oluşturuyor. Yetenek ekranına puan
yatırdıkça (her seviye aldığınızda bir

puan kazanıyorsunuz) seçtiğiniz yolda
(Hunter, Warrior, Assassin) size inanılmaz yardımcı olacak özellikleri aktif
hale getiriyorsunuz. Düşmanın sizi daha
zor fark etmesini sağlayabilir veya aynı
anda üç ok birden atarak fazladan hasar
verebilirsiniz. Bu tamamen sizin seçtiğiniz yetenekler üzerinde şekillenen bir
oynanış yapısını beraberinde getiriyor.
Böylece zaten oyun süresi 100 saate yakın
olan Odyssey’in yeniden oynanabilirliği
inanılmaz ölçüde artıyor.
Sonuç olarak Assassin’s Creed Odyssey
her oyuncunun en az bir kez bitirmesi
gereken harika bir oyun olmuş. Eğer Origins’i beğenerek oynadıysanız, Assassin’s
Creed Odyssey’den keyif almamanız pek
de mümkün değil.
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