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MWC 2019’A 
KATLANABİLİR TELEFONLAR VE 
5G DAMGA VURDU
Barcelona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nin 
tüm heyecanı MediaTrend ile sizlerle. 
Fuara katlanabilir akıllı telefonlar ve 5G damga vurdu.

Bir  yayınıdır.

Yeni nesil Galaxy ile tanışın



Ş
ubat ayının müthiş gelişmeleriyle beraber mis gibi bir 
ilkbahara giriş yapmış bulunuyoruz. Mobil Dünya Kong-
resi’yle beraber teknolojiye doyan bizler için, fırtına gibi 
bir Mart ayı başlıyor.

Bu yüzden MediaTrend’in Mart sayısı MWC 2019, yani Mobil 
Dünya Kongresi’ni odağına yerleştiriyor. Hem Samsung, hem 
Huawei hem de diğer büyük teknoloji markaları bu fuarda 
birbirinden sağlam ve yenilikçi cihazlarını bizlerle buluşturdu.

Samsung, fuar öncesi yapmış olduğu özel Unpacked etkinliğiyle 
beraber Samsung Galaxy ailesini inanılmaz genişletirken, aynı 
zamanda yepyeni aksesuarlarını da kullanıcılarla buluşturdu. 
Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy Fold ve Galaxy 
S10 5G derken hangi telefonu heyecanla bekleyeceğimize şa-
şırdık diyebiliriz.

Mobil Dünya Kongresi ise ana konumuz olarak sizleri bek-
liyor. Özellikle katlanabilir telefonlar Galaxy Fold ve Huawei 
Mate X bu fuara damga vururken, LG, Sony, Xiaomi gibi dünya 
devleri de en yeni telefon modellerini bizlerle buluşturdular. Bu 
telefonlar hakkındaki ilk fikirlerimizi ve deneyimlerimizi, yine 

Mart sayısının sayfaları arasında bulacaksınız.
MWC’nin böylesine heyecanlı geçmesinin en büyük neden-

lerinden biri de, geleceğe dair birçok farklı teknoloji görme 
imkanımızın olmasıydı. Katlanabilir ekranların potansiyeli 
ve 5G bağlantı hızları şimdiden birçok kişi için harika bir ge-
leceğin habercisi.

Fuar dışında yine gündem ve gündem dışından farklı maka-
lelerle karşınızdayız. Netflix’in sevilen Narcos dizisine çekilen 
yeni bölümler Narcos: Mexico adıyla yayınlandı. Biz de sıcağı 
sıcağına değerlendirdik. RPG gurusu Bioware’ın Anthem’i de 
yine Mart sayısında sizleri bekliyor.

Objektif bölümünde DJI Osmo Pocket’i değerlendirirken, 
bu kez yönetmen köşemizin konuğu David Fincher oldu. Evde 
Yaşam bölümünde ise en doğru elektrikli süpürgeyi seçmeniz 
için harika bir rehber hazırladık.

O zaman vakit kaybetmeyin ve derginin sayfaları arasında 
kaybolmaya başlayın. Keyifli okumalar...
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Tek seferde fincan

Türk Kahvesi Makinesi

www.fakir.com.tr /FakirEvAletleri

Şimdi mutluluğunuz dört dörtlük!
8 fincan kahveyi tek seferde sunan Kaave Dual Pro ile dört dörtlük 
kahve keyfi sizi bekliyor. 
Kaave Dual Pro, 2.3 litre su hazne kapasitesi, otomatik su alma 
özelliği, taşmayı önleyen Luminasense teknolojisi, küçük, orta, 
büyük alternatifli fincan boyu seçimi ve dokunmatik paneliyle 
sohbetlerinizin vazgeçilmezi olacak!
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GEZİ | Kısa bahar kaçamakları için teknolojik tavsiyeler

KISA BAHAR 
KAÇAMAKLARI İÇİN 

TEKNOLOJİK TAVSİYELER
Bahar artık geldi sayılır. Mart ayı ile beraber 

sürpriz soğuk havalarla da karşılaşacağız ama 
Türkiye’nin pek çok bölgesinde baharla beraber 

güneşe özlemimizi gidermeye başlayacağız. 
Peki, sürpriz, küçük bahar kaçamaklarına 

hazır mıyız?

İ
nsan, her an yola çıkıp sevdiği bir şehre, 
özlediği bir sahile, huzur veren doğa 
güzelliklerine ulaşabilecek olduğunu 
bildiğinde, çok daha mutlu bir yaşam 

sürüyor. Bahar aylarının başlamasıyla siz 
de kendinize böyle bir mutluluk kaynağı 
yaratmak isterseniz, işinizi kolaylaştıracak 
birkaç küçük tavsiyemiz olacak.

Her an yola çıkabilecek gibi hazır olmak, 
çok zor bir iş değil. Özellikle de dijital 
çağın imkanları ile ani yolculuklar, “kafa 
dinleme” kaçamakları çok daha pratik 
hale geldi, ancak ne yapacağınızı ve nasıl 
yapacağınızı bilmeniz gerekiyor.

Daima hazır olun
Öncelikle, hayatımızın vazgeçilmez par-

çası cep telefonları bu konudaki en büyük 
yardımcımız olacak. Evernote gibi yetenekli 
not ve asistan uygulamaları ile yola çıkmak 
için eksiğiniz olan detayları boş bir anınızda 
not alın ve bu liste daima yanınızda olsun. 
Bunlar, gezi için gerekli kişisel eşyalar 
olabilir, otomobilinizin, motosikletinizin 
eksikleri olabilir. Basit bir şapkanın veya 
mayonun eksikliği bile bazen insanın gezi 
kararlarını etkileyebiliyor. Böylece bir alış-
veriş fırsatı bulduğunuzda eksiklerinizi 
hızla tamamlarsınız. Bu eksikler alışveriş 
anında aklınıza gelmez, ama not alırsanız, 
unutmazsınız. O küçük eksikleri ise küçüm-
semeyin. Çoğu insan, küçük eksiklerini 
tamamlamadığı için kaçamaklarını, tatil/
gezi fırsatlarını sürekli erteler.
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Uçak bileti uygulaması
Telefonunuzda, uçak biletlerini anında 

karşılaştırabilecek ve ucuz uçak bileti 
bulmanıza yardımcı olacak bir uygula-
manın bulunması, hayatınızı kökünden 
değiştirebilir. Hafta sonunu evde geçirmeyi 
planlarken, bu uygulamada yaptığınız basit 
bir aramayla, kendinizi bir anda güney 
sahillerinde bulabilirsiniz. 

Otel arama uygulamaları
Telefonunuza yükleyeceğiniz farklı 

otel karşılaştırma/arama uygulamaları 
da, uçak bileti uygulamaları gibi, aklınızı 
hızla çelebilir. Üstelik, bazı otellerin bazı 
anlarda, beklenmedik derecede düşük fi-
yatlar verebildiğini görmeniz sizi de çok 
şaşırtabilir. Bir de bakmışsınız ki, sabah 
uçağa biniyorsunuz ve birkaç saat sonra, 
çok güzel bir otelde, sürpriz bir tatilin 
keyfini sürüyorsunuz.

Akıllı ev cihazları
Garip ama gerçek, akıllı ev cihazları 

size evinizde daha konforlu yaşama im-
kanı verirken aynı zamanda sizi evinizde 
yaşama zorunluluğundan da kurtarıp 
özgür kılabilir. Aklınıza estiği bir anda, 
bir otobüse, uçağa atlayıp komşu şehre 
gitmek istediğinizde, evde su mu açık 
kaldı, kombi mi açık, kapılar kilitli mi, 
gece ışık görünmezse hırsızlar dadanabilir 
diye endişe edeceğinize, telefonunuzdan 
evdeki tüm detaylara hızlıca müdaha-
le edebilirsiniz. Kombiyi kapatır, suyu 
kesebilir, kapıyı kilitleyebilir, ışıkları ve 
perdeleri açıp kapatabilirsiniz.

| www.mediamarkt.com.tr8

GEZİ | Kısa bahar kaçamakları için teknolojik tavsiyeler

Philips BT3900B/00 
Bluetooth Hoparlör   
Eğer sağlam ve dayanıklı 

bir Bluetooth hoparlör 
arıyorsanız, PHILIPS 
BT3900B/00 modeli 

suya ve toza karşı 
dayanıklılığıyla hemen 

öne çıkıyor.
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Mobil ofisinizi kurun
Kaçamak seyahat fırsatlarının önündeki 

en büyük engel, iş düzeni, bunun farkın-
dayız. Çoğu insan işlerinden fırsat bulup 
kaçamak yapamaz. Ancak eğer işinizi bi-
raz daha mobilleştirme imkanınız varsa 
ve ardından da kısa izinler almak sorun 

değilse, sizi artık kim tutabilir? Dolayı-
sıyla, bu kaçamakları yaşayabilmek için, 
laptop, 3g/4g mobil modemler, solar şarj 
cihazları, pratik kablo ve seyahat kitleri 
gibi minik dijital ayrıntıları da edinirse-
niz, gönlünüz rahat olarak yaşadığınız 
şehri terk edip kaçamaklarınıza devam 

edebilirsiniz. Bazen bir priz çoklayıcısı bile 
havalimanında veya bir kafede, başkasının 
kullandığı bir prizi paylaşmanıza imkan 
verdiği için bitmek üzere olan şarjınızı dol-
durup seyahatinizin kabusa dönüşmesini 
engelleyebiliyor. Bu detayların bilincinde 
olarak planlamanızı yapın. 

| www.mediamarkt.com.tr10

GEZİ | Kısa bahar kaçamakları için teknolojik tavsiyeler  

Dijital para
Eğer aklınıza estiğinde uçağa atlayıp 

yurt dışı seyahati yapabilecek şanslı azın-
lıktansanız, dijital para dünyasını da 
incelemenizi tavsiye ederiz. 

Küçük bir miktar “acil durum” bütçe-
sini Bitocin benzeri dijital cüzdanlarda 

tutmanız, eğer gittiğiniz ülkelerde Bit-
coin cüzdanından para çekme imkanı 
veren kiosklar veya finansal kuruluşlar 
varsa, işinizi kolaylaştırabilir zira kre-
di kartınızda bir sorun yaşadığınızda, 
para aktarmaya ihtiyaç duyduğunuzda 
bankanızdaki hesabınıza hafta sonu veya 

mesai saati dışında ulaşmanız mümkün 
olmayabilir, hatta uluslararası işlemler 
birkaç gün sürebilir ama dijital paralar 
7/24 hizmetinizdedir. Ancak elbette dijital 
para kullanmanın riskleri ve doğru/yasal 
yöntemleri hakkında da mutlaka bilgi 
sahibi olmalısınız.
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Samsung, San Francisco’da 
düzenlediği etkinlikte 3 yeni 
üyeden oluşan Galaxy S10 serisini 
tanıttı. Peki Galaxy S10 Plus, S10 ve 
S10e’den oluşan aile, bizlere neler sunuyor?

SAMSUNG 
GALAXY 
S10 SERİSİ 
NELER 
SUNUYOR?

| www.mediamarkt.com.tr12

MOBİL HAYAT | Samsung Galaxy S10 serisi neler sunuyor?

D
aha önceki Galaxy S modellerini hatırlayacak 
olduğumuzda, uzun zamandır iki model çıkartan 
Samsung, normal bir S modeliyle beraber Edge 
ya da Plus modeli piyasaya sürüyordu. Galaxy 

S10 serisindeki model sayısı ise S10e modeliyle beraber 
3’e çıkıyor. 

Galaxy S10 modellerinin Türkiye fiyatları
Galaxy S10 serisinin 5.8 inçlik en uygun fiyatlı mo-

deli olan Galaxy S10e’nin Türkiye fiyatı 5499 TL olarak 
açıklandı.

6.1 inçlik Galaxy S10 modelinin fiyatı 6599 TL ola-
cakken, 6.4 inç büyüklüğünde ekrana sahip Galaxy S10 
Plus modeli ise 7499 TL fiyata sahip olacak. Ürünün 
Türkiye’de 512 GB’lık seçeneği de satılacak ve onun da 
fiyatı 8999 TL olacak.

Galaxy S10 serisindeki tüm üyelerde minimum 128 
GB dahili depolamayı görüyoruz ve işlemci tarafında 
da 3 modelde Exynos 9820 işlemcisi kullanılıyor. Yani 
Galaxy S10e modelinin DNA’sında da amiral gemisi 
özellikleri yer alıyor. 

Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 özellikleri
Samsung’un yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S10 

ve S10 Plus arasında ekran boyutları, batarya boyutları 
ve ön kamera özellikleri tarafında farklılıklar bulunuyor. 
Bunun haricindeki detaylara baktığımızda Galaxy S10 
ve Galaxy S10 Plus’ın kullanıcılara sunduğu deneyim ve 
diğer özelliklerde benzer olduğunu görüyoruz.

Infinity O ekran ve ekrandan parmak izi!
Samsung’un Galaxy S10 modellerinde yer verdiği yeni 

ekran tasarımı, ön taraftaki kameranın ekranın sağ köşe-
sinde ve ekranın içerisine alınmasından oluşuyor. Ayrıca 
ekranın üstünde ya da diğer üreticilerin çentiğin içerisine 
gizledikleri sensörler de, Galaxy S10 modellerinde ekranın 
içerisine gizlenmiş. Böylece S10 modellerinde ekran kasa 
oranının çok daha iyileştiğini görüyoruz.

Kasa tasarımında ön ve arkada cam kullanan Sam-
sung, Galaxy S10 ve S10 Plus modellerinde Gorilla Glass 
6 camını tercih etmiş. 

Galaxy S10 serisi, dünyanın ilk Dinamik AMOLED 
ekranına sahip. İlk HDR10+ sertifikalı akıllı telefon olan 
Galaxy S10 serisi cihazların ekranı daha parlak bir dijital 
içerik sunuyor ve dinamik ton haritalaması sayesinde 
geniş bir renk yelpazesiyle, görüntüyü çok daha gerçekçi 
ve akıcı bir şekilde kullanıcılarla buluşturmayı başarıyor.

Galaxy S10 ve S10 Plus, ekrandan parmak izi okuma 
özelliğiyle beraber geliyor. Bu özelliği Ultrasonik Parmak 
İzi okuma olarak belirten Samsung, hem daha hızlı hem 
de daha güvenli bir deneyim sunuyor. Ayrıca S10 serisinde 
yüz tanıma özelliği de mevcut olacak.  

Güçlü işlemci ve güncellenen kameralar!
Samsung’un 8nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği 8 

çekirdekli Exynos 9820 işlemcisini kullanan modellerde, 
8 GB RAM kullanılıyor. Galaxy S10e modelinde 6 GB 
RAM kullanan Samsung, S10 ve S10 Plus modellerinde 
8 GB RAM’e yer veriyor. 3 Modelde de kullanılan RAM 
modülleri ise LPDDR4X. 
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Samsung Galaxy S10 Plus teknik özellikleri
Ekran: 6.4 inç Quad HD+ AMOLED ekran, 1440 x 3040 piksel çözünürlük, 526 ppi
Boyut ve ağırlık: 7.8mm kalınlık, 175 gr ağırlık. Seramik olan 198 gr.
Kasa Yapısı ve ek özellikler: Arka ve önde Gorilla Glass 6 cam, alüminyum 
kasa, IP68 suya ve toza karşı koruma, stereo hoparlör, kablosuz şarj, ekrandan 
parmak izi, yüz tanıma
İşlemci: Samsung Exynos 9820 
( 2x2.7 GHz Mongoose M4 + 2x 2.3 GHz Cortex-A75 & 4x 1.9 GHz Cortex-A55)
Grafik Birimi: Mali-G76 MP12
RAM: 8 GB RAM LPDDR4X
Depolama: 128 / 512 GB
Arka Kamera: 12 MP (f/1.5-2.4) 26 mm geniş açı 1/2.55”, 1.4µm Dual Pixel 
PDAF, OIS + 12 MP (f/2.4) telefoto 1/3.6”, 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom + 
16 MP (f/2.2) 12mm ultra geniş açı
Ön Kamera: 10 Megapiksel (f/1.9) Dual Pixel PDAF + 
8 Megapiksel (f/2.2) derinlik sensörü
Pil: 4100 mAh, 15W hızlı kablolu ve kablosuz şarj, 9W kablosuz ters şarj
İşletim Sistemi: Android 9 Pie + One UI
Bağlantı: USB Type-C (v3.1) – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi 
Direct, hotspot, NFC, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX, GPS, A-GPS, GLONASS, 
BDS, GALILEO, NFC

Samsung 
Galaxy S10 
teknik özellikleri
Ekran: 6.1 inç Super AMOLED Quad HD 1440 x 3040 piksel çözünürlük, 
550 ppi
Boyut ve ağırlık: 7.8 mm Ağırlık : 157g
Kasa Yapısı ve ek özellikler: Arka ve önde Gorilla Glass 6 cam, alümin-
yum kasa, IP68 suya ve toza karşı koruma, stereo hoparlör, kablosuz 
şarj, ekrandan parmak izi, yüz tanıma
İşlemci: Samsung Exynos 9820 ( 2x2.7 GHz Mongoose M4 + 
2x 2.3 GHz Cortex-A75 & 4x 1.9 GHz Cortex-A55)
Grafik Birimi: Mali-G76 MP12
RAM: 8 GB RAM LPDDR4X
Depolama: 128 GB + microSD
Arka Kamera: 12 MP (f/1.5-2.4) 26 mm geniş açı 1/2.55”, 
1.4µm Dual Pixel PDAF, OIS + 12 MP (f/2.4) telefoto 1/3.6”, 1.0µm, AF, 
OIS, 2x optical zoom + 16 MP (f/2.2) 12mm ultra geniş açı
Ön Kamera: 10 Megapiksel (f/1.9) Dual Pixel PDAF 
Pil: 3400 mAh, 15W hızlı kablolu ve kablosuz şarj, 9W kablosuz ters şarj
İşletim Sistemi: Android 9 Pie + One UI
Bağlantı: USB Type-C (v3.1) – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, 
Wi-Fi Direct, hotspot, NFC, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX, GPS, A-GPS, 
GLONASS, BDS, GALILEO, NFC

Ayrıca başlangıç dahili depolama seviyeleri ise 128 GB. 
Galaxy S10 Plus modelinde 512 GB’lık seçenek ek olarak 
satın alınabiliyor.

Galaxy S10 modelinde 6.1 inçlik Quad HD Super AMO-
LED ekran kullanan Samsung, ön tarafta 10 Megapiksellik 
tek selfie kamerasıyla beraber geliyor. 

Galaxy S10 Plus modelinde 6.4 inçlik Quad HD Super 
AMOLED ekran kullanan Samsung, bu modelde ise ön 
tarafta 2 tane kamera ile beraber geliyor. İkinci kamera 
derinlik algılama olarak kullanılıyor. 

Galaxy S10 modellerinin 3’ünde de ön tarafta 4K video 
kaydı özelliği sunan Samsung, arka tarafta ise 4K 60 FPS 
video kaydına olanak sağlıyor. 

Arka tarafta 3 kamera
Samsung Galaxy S10 ve S10 Plus modelleri, S10e mo-

delinden farklı olarak arka tarafta 3 kamera ile beraber 
geliyor.

f/1.5 – 2.4 arası değişken diyaframa sahip 12 Mega-
piksel çözünürlüğündeki ana kamera, 26mm’lik geniş 
açı desteğine de sahip. 12 Megapiksellik f/2.4 diyafram 
değerine sahip ikinci kamera ise 2x optik yakınlaştırma 
imkanı bizlere sunuyor.

Galaxy S10 serisine eklenen yeni 3. kamera ise 16 
Megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram değeri-
ne sahip. 12mm ultra geniş açı desteğiyle beraber 123 
derece seviyesine kadar geniş açılı fotoğraflar çekebilen 
S10 modelleri, hem videoda hem de fotoğraf modunda 
zengin imkanları, kullanıcılarla buluşturmayı başarıyor.

Kablosuz ters şarj!
Samsung, Galaxy S10 modellerinin hepsinde kablosuz 

ters şarj teknolojisini destekliyor. 3 modelde de yer verilen 
teknoloji, lansmanda tanıtılan kablosuz kulaklık Galaxy 
Buds ve yeni akıllı saat Galaxy Watch Active modellerini 
de şarj edebilecek.  Sadece aksesuarları da değil, kablosuz 
şarj teknolojisini de destekleyen bir telefonu da Galaxy 
S10’un arkasına değdirerek şarj edebileceksiniz.

| www.mediamarkt.com.tr14
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Samsung Galaxy S10e teknik özellikleri
Ekran: 5.8 inç Super AMOLED Full HD+ çözünürlük (1080 x 2280p) 522ppi
Boyut ve ağırlık: 69.9 x 142.2 x 7.9mm Ağırlık : 150g
İşlemci: Samsung Exynos 9820 
( 2x2.7 GHz Mongoose M4 + 2x 2.3 GHz Cortex-A75 & 4x 1.9 GHz Cortex-A55)
Grafik Birimi: Mali-G76 MP12
RAM: 6 GB LPDDR4X RAM
Depolama: 128 GB + MicroSD ile 512 GB’a artırılabilir hafıza
Arka Kamera: 12 Megapiksel geniş açılı lens (f/1.5-2.4) + 
16 Megapiksellik ultra geniş açılı lens (f/2.2)
Ön Kamera: 10 Megapiksel (f/1.9)
Pil: 3100 mAh
İşletim Sistemi: Android 9 Pie + One UI
Bağlantı: USB Type-C (v3.1) – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, 
hotspot, NFC, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX, GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NFC
Renk Seçenekleri: Yeşil, Siyah, Beyaz

| 15

Samsung Galaxy S10 serisi neler sunuyor? | MOBİL HAYAT



Samsung, arka tarafında 3 kameraya sahip yeni 
Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus modelleriyle 
hem mobil fotoğrafçılık hem de video tarafında 
sunduğu özelliklerle dikkatleri üzerine topladı. 
Biz de bu özellikleri bir araya getirdik.

YENİLENEN 
KAMERALARIYLA 
GALAXY S10’UN 
KAMERA YETENEKLERİ

| www.mediamarkt.com.tr16
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B
ir akıllı telefonda, ne kadar çok kamera kullanı-
lıyorsa o kadar iyi fotoğraf çekiyordur algısı her 
zaman doğru olmasa da, kaliteli ve farklı yetenek-
lere sahip kameralarla donatılan bir akıllı telefon, 

kullanıcısına çok daha zengin çekim modları sunabiliyor.
Arka tarafında 3 kameraya sahip olan Galaxy S10 ve 

Galaxy S10 Plus, kullanıcılarına normal fotoğraf çekme-
nin yanında, hem ultra geniş açılı fotoğraf çekme, hem 
de 2 kat daha yakından fotoğraf çekme gibi imkanlar 
sunuyor. Sadece bu kadar da değil, ayrıca yeni Galaxy 
S10 modelleri, hem önde hem de arkada 4K video kayıt 
özelliğiyle dikkat çekiyor.

Peki Galaxy S10 modellerinin kamera yetenekleri neler? 
Dilerseniz yakından bakalım.

Ön kamerada geniş açı ve 4K video kaydı!
Samsung Galaxy S10 ailesinin en büyük özelliklerinden 

biri, ön kamerasıyla yapabildikleri. Günümüzde en çok 
kullandığımız kamera olan ön kameranın, daha iyi fo-
toğraf ve video çekmesini bekliyoruz. Galaxy S10 ailesi de 
bu isteklerimize cevap verecek bir aile olmayı başarıyor.

Samsung, Galaxy S10 Plus modelinde önde 10 MP ve 
8 MP çözünürlüğünde olmak üzere 2 tane kamera kul-
lanıyor. Bu kameralardan 10 MP olanı 26mm’lik geniş 
görüş açısıyla beraber geliyor ve f/1.9 diyafram değerine 
sahip. Galaxy S10 ve S10e modellerinde ön tarafta sadece 
bu kamera kullanılıyor. 

Galaxy S10 Plus’ta kullanılan 8 MP değerindeki ikinci 
kamera ise f/2.2 diyafram değerine sahip ve 22mm’lik 
geniş görüş açısına sahip. Ayrıca bu kamera derinlik 
algılama görevini de üstleniyor.

Merhaba 3 arka kamera! Ultra geniş, 
geniş açı ve 2x yakınlaştırma!
Samsung Galaxy S10 Plus ve S10 modellerinde arka 

tarafta 3 kamera kullanan Samsung, kullanıcılarına 
hem ultra geniş hem geniş görüş açısı hem de 2x optik 
yakınlaştırma imkanı sunuyor.

f/1.5 – 2.4 arası değişken diyaframa sahip 12 Mega-
piksel çözünürlüğündeki ana kamera, 26mm’lik geniş 
açı desteğine de sahip.  OIS desteğine de sahip olan ana 
kamera, videoda sarsıntıları önleme görevini, telefoto 
lens ile beraber üstleniyor. S10 modellerinin arkasındaki 
3 kameranın 2’sinde OIS desteği bulunuyor. 

12 Megapiksellik f/2.4 diyafram değerine sahip ikinci 
kamera ise 2x optik yakınlaştırma imkanı bizlere sunuyor.

Galaxy S10 ailesine eklenen yeni 3. kamera ise 16 Mega-
piksel çözünürlüğünde ve f/2.2 diyafram değerine sahip. 

12mm ultra geniş açı desteğiyle beraber 123 derece 
seviyesine kadar geniş açılı fotoğraf lar çekebilen S10 
modelleri, hem videoda hem de fotoğraf modunda zengin 
imkanları, kullanıcılarla buluşturmayı başarıyor.

4K @ 60 FPS video kaydı yapabilen Galaxy S10 ailesi 
1080p çözünürlükte 60 – 240 FPS kare hızında çekimler 
yapabiliyor. Stereo ses kaydıyla beraber HDR video kaydı 
da yapabilen Galaxy S10 ailesi, video çekim yetenekleriyle 
de oldukça başarılı.

Video modunda 3.5 mm jack girişi sayesinde kolayca 
harici mikrofon desteği de sunan S10 ailesi, video çeken-
ler için neredeyse profesyonel bir çözüm olma yolunda 
ilerliyor.
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Kısa süre önce ismi MWC Barcelona olarak değişen 
Mobile World Congress’in 2019 etkinliği pek çok yeni 

dijital ürünün ve hizmetin tanıtımına sahne oldu ancak 
asıl dikkat çekici detaylar, yakın gelecekte hayatımızın 

nasıl değişeceğine ve günlük yaşam rutinlerimizin 
hangi şekli alacağına dair ipuçlarıydı. Peki MWC 

Barcelona’da, geleceği nasıl okuduk? Üç vakte kadar 
kısmetimizde ne görünüyor? 

YAKIN GELECEĞİN 
İPUÇLARI 

MWC 2019’DA 
KENDİNİ GÖSTERDİ
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M
WC Barcelona, dijital mobil 
dünyaya dair en önemli endüstri 
buluşmalarının başına geliyor. 
Dünyanın en büyük firmaları 

burada ürünlerini ve hizmetlerini tanıtı-
yor, basın lansmanları yapıyor, iş bağlan-
tıları kuruyorlar. Ancak aynı zamanda, 
yakın gelecekte dünyanın nasıl bir şekil 
alacağını da gösteriyorlar. Tabi, bu işaret-
leri doğu okumayı bilirseniz, kendinizi 
geleceğe daha iyi hazırlayabilirsiniz.

Katlanan ekranlar artık gerçek
Bu yıl MWC Barcelona’da en dikkat çe-

kici detay, yıllardır prototipleri gösterilen, 
bahsi açılan ama son ürün olarak görmeyi 
bir türlü başaramadığımız katlanan/kıvrı-
lan ekranlar oldu. Artık tüketiciye sunulan 
ticari ürünlere dönüştürülen ekranlar, 
ilk nesil olmaları sebebiyle, tasarım ve 
teknoloji açısından bazı eleştirilere hedef 
olsa da, yıllardır “acaba gerçek olacak 
mı?” diye beklediğimiz ürünlerin artık 
piyasaya çıkması, yakın gelecekte dijital 
dünyanın katlanan/kıvrılan ekranlara 
adapte olacağını da ispatladı. 

Biz bu ekranları şimdilik sadece katla-
nınca telefon, açılınca tablet olan birkaç 
sınırlı üründe görsek de, yakın gelecekte 
otomobilimizin kokpitinde, salonumuzda-
ki televizyonda, okullardaki dersliklerde 
hatta kolumuzdaki saatlerde sık sık göre-
ceğiz. Katlanıp küçülünce bir kol saati, 
açılınca haritalarımızı, e-postalarımızı, 
whatsapp yazışlarımızı okuduğumuz 
geniş ekranlı bir telefon olan cihazları 
gözünüzün önüne getirin. Herkes bu pra-
tik cihazlara sahip olmak istemez miydi? 
Emin olun, cihaz üreticileri de bunun 
farkındalar ve katlanır ekran teknolojisini 
nerelere adapte edelim sorusunu kendile-
rine çok önceleri sormuş, şimdilerde ise 
bu ürünleri geliştiriyorlardır.

Yapay zekasız bir dünya 
olmayacak
Battlestar Galactica, Terminator, Matrix 

gibi yapımlarda yapay zekanın dünyanın 
sonunu getireceğine dair çok çarpıcı se-
naryolar yazıldı; Elon Musk ve Stephen 
Hawking gibi isimler, yapay zekanın in-
sanoğlunun sonunu getirebileceğine dair 
sayısız uyarılarda bulundular ama artık 
yapay zekayı hayatımızdan çıkarabilece-
ğimiz çizgiyi çoktan geçtik. 
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Dijital çeviri hizmetleri, e-postalarımız, 
telefonlarımızdaki kameralar, internete 
giriş kapımız olan tarayıcılar, geliştiril-
mesi için milyarlarca dolar harcanmış 
sürücüsüz otomobiller gibi sayısız ürün 
ve hizmet hep yapay zeka ile çalışıyor ve 
hayatlarımızı kolaylaştırıyorlar. MWC 
Barcelona etkinliği de bize gösterdi ki, 
yapay zeka hayatımıza çok daha hızlı şe-
kilde sirayet edecek. 5 sene sonraki dünya-
dan, bugüne baktığımızda çok değişmiş, 
çok ilkel bir dünya görebiliriz. Evimizi 
temizleyecek, yemeklerimizi yapacak, 
çöpümüzü dışarı atacak akıllı robotlar, 
hastaları özenli şekilde taşıyacak hasta-
bakıcı robotlar, evimizde bizimle sohbet 
edip sorularımıza insansı bir yumuşak-
lıkta ve doğallıkta cevap verecek yapay 
zekalı asistanlar… Hayatlarımıza yeni ve 
çok zeki bir arkadaş almaya hazır olalım, 
çünkü geliyorlar ve reddedemeyeceğimiz 
kadar cazip görünüyorlar.

5G dünyayı değiştirecek
Son olarak fuarda dikkat çeken ve ya-

kın geleceğimizi değiştirecek en önemli 
kavram 5G oldu. 2020 ile beraber artık 
hayatımıza girecek olan 5G’nin etkilerini 
aslında sonraki iki üç senede yoğun olarak 
hissetmeye başlayacağız ancak bu geniş 
bant veri iletişim teknolojisi sayesinde, 
sürekli yoğun veri iletişimi yapmak zo-
runda olan sürücüsüz otomobiller, otonom 
kamyonlar, insansız yük/kargo gemileri 
gibi kritik teknolojiler hayata geçecek alt 
yapıya kavuşacaklar ve bu da dünya eko-
nomilerinde büyük etkiler yaratacak. Ürün 
ve hizmetler çok daha düşük maliyetlerle, 
çok daha hızlı ve pratik şekilde tüketiciye 
ulaşacak, dünya ekonomisinde önemli bir 
yer tutan otomotiv endüstrisinde köklü 
değişimler yaşanacak, otomobil satışları 
bıçak gibi kesilirken otomobil paylaşım 
servisleri şehir içi ulaşımın yeni gerçeği 
olacak. Ayrıca kaçınılmaz olarak, GSM 
hatları artık ses iletişimi için kullanılmaz 
olacak. Kimse, kalitesiz ve cızırtılı telefon 
görüşmelerinde karşı tarafı duyup anlamak 
için çaba sarf etmek istemeyecek, herkes 
internet üzerinden HD kalitesinde sesli 
veya görüntülü görüşmeleri tercih etmeye 
başlayacak. Bu da, bir zamanlar çok pahalı 
olan SMS’lerin artık tamamen gözden 
düşmesi gibi, telefon hatları üzerinden 
yapılan görüşmelerin de gözden düşmesi 
anlamına gelecek. GSM şirketleri müşte-
rilerini cezbetmek için, onlarca GB veri 
paketlerinin yanında sınırsız konuşma 
ve sınırsız SMS hakkı verecek. 
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Her yıl Barselona’da düzenlenen ve birbirinden yeni 
mobil teknolojilerin bizlerle buluştuğu Mobil Dünya 
Kongresi (MWC 2019) bir kez daha görenleri etkileyen 
cihazlarla karşımıza çıktı. Bu yılın yeni modası bükülebilir 
ekran teknolojileri olurken, Barselona’ya damga vuran 
teknolojileri sizler için derledik.

MWC 2019’A DAMGA 
VURAN ÜRÜNLER!

M
WC 2019 konferansı sırasında 
katlanabilir telefonunu tanıtan 
Huawei, geliştirdiği cihazla fu-
arın en çok konuşulan firması 

oldu desek, yanılmayız.
Dışarı doğru katlanabilen tek bir ekrana 

sahip olan akıllı telefon; açık formda 8 
inç (2480×2200 piksel) büyüklüğünde, 
katlandığında ise 6,6 inç (2480×1148 
piksel) ve 6,38 inçlik (2480×892 piksel) 
iki farklı ekrana sahip olabiliyor. 

Gücünü Huawei’nin 7 nm Kirin 980 

işlemcisinden alan akıllı telefon ayrı-
ca Huawei Balong 5000 adı verilen 5G 
modem sayesinde “Dünyanın ilk 5G 
destekli katlanabilir telefonu” unvanına 
sahip oluyor.

Telefonun ön yüzünde özel olarak geliş-
tirilen üçlü kamera kurulumu yer alıyor. 
40 Megapiksel çözünürlüğünde (f/1.8, 27 
mm) geniş açılı ana kameranın yer aldığı 
akıllı telefonda 16 Megapiksellik (f/2.2, 17 
mm) ultra geniş açılı ve 8 Megapiksellik 
(f/2.4, 52 mm) telefoto lens yer alıyor.

Huawei Mate 20 Lite   
Huawei Mate 20 Lite 
akıllı telefon, yapay 
zekâ teknolojisinin 
sihirli dokunuşuyla 
selfielerinizi bir üst 
seviyeye taşıyor. Ortama 
uygun ışığı ve parlaklığı 
otomatik ayarlayan yapay 
zeka teknolojisi ve 24 + 
2 megapiksel ön kamera 
ile fark yaratan selfieler 
parmaklarınızın ucunda.
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Apple iPhone 8 Plus    
Yepyeni bir cam türüyle, 
havacılık ve uzay 
endüstrisi standarlarında 
alüminyum şeritle 
sağlamlaştırılmış olan 
iPhone 8, daha dayanıklı 
ve göz alıcı bir tasarım 
ve yüksek performans 
sunuyor.
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HoloLens 2
Fiyatıyla ilk başta korkutsa da, sağladığı 

özellikler göz önüne alındığında ikinci 
jenerasyon HoloLens bu kez istediği şeyi 
başaracak gibi görünüyor. İlk modele göre 
çok daha konforlu bir kullanım sunan 
cihaz, aynı zamanda görüş alanını da 
genişletiyor.

720p olan göz başına düşen çözünürlük 
oranı bu kez 2K seviyesine yükseliyor. Ay-
rıca cihaz artık kullanıcının gözünü takip 
ederek çok daha gerçekçi ve gecikmesiz bir 
deneyim sunuyor. HoloLens 2 fiyatı da göz 
önünde bulundurulduğunda daha çok iş 
hayatına yönelik bir gelecek vaat ediyor. 

Huawei MateBook X Pro
Mistik gümüş ve uzay grisi renk seçe-

nekleriyle karşımıza çıkan yeni nesil Ma-
teBook X Pro bizleri 13.9 inç boyutundaki 
ve 3000×2000 piksel çözünürlüğündeki 
3K Ultra FullView dokunmatik bir ekran 
ile karşılıyor. 

Bunun yanı sıra yüzde 91‘lik bir ekran 
gövde oranıyla dikkat çeken yeni nesil 
dizüstü bilgisayar, serinin önceki mode-
linde olduğu gibi, ince ve zarif tasarıma 
ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yeni 
nesil bilgisayarın en ince noktası 4.9 mm 
olarak açıklanırken, en kalın noktası ise 
14.6 mm olarak açıklandı. 
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Şık ve zarif tasarımının haricinde, do-
nanım özellikleriyle de dikkat çeken yeni 
nesil bilgisayara ise gerekli olan gücü ise, 
8. Nesil Intel Core i7-8565U işlemcisin-
den alıyor.

Nokia 9 PureView
Nokia’nın yeni amiral gemisinin en 

dikkat çekici olan yanı şüphesiz ki arka 
kamera kurulumu. Bu kısımda, Lazer AF 
ve PDAF sensörlerine yer veren HMD 
Global, bal peteğini andıran beşli kamera 
kurulumuna yer veriyor. Donanımdan 
ziyade, yeni nesil akıllı telefonunda beşli 
kameraya odaklanan Nokia, bu yönüyle 
ön plana çıkmayı hedefliyor.

Bu konuda bir ilki gerçekleştiren Nokia 
9 modelinin, ön tarafta ise pek yenilikçi 
olmadığını görüyoruz. Çoğu marka ekra-
na gömülü kameraya veya çentikli ekran 
tasarımına geçiş yaparken, Nokia ise bu 
kısımda geleneksel hale gelen bir ekran 
tasarımıyla bizleri karşılıyor.

Nokia 9 PureView‘in arka tarafında her 
biri 12 MP ve f/1.8 diyafram açıklığında 
olmak üzere 5 farklı Zeiss lensi bizleri 
karşılıyor.

Oral-B Genius X
MWC 2019’da dikkat çeken standlardan 

biri de Oral-B oldu. Yapay zeka destekli diş 
fırçası Oral-B Genius X modelini tanıtan 
şirket, oldukça ilgi çekici bir ürüne imza 
atmış gibi görünüyor.

Akıllı telefon desteği ile beraber diş 
fırçalama alışkanlıklarını değiştirme-
yi hedef leyen Genius X, en uygun diş 
fırçalama yöntemlerini belirleyebiliyor 

ve kullanıcısını ağız sağlığı konusunda 
sürekli olarak bilgilendirebiliyor.

Kullanıcının diş fırçalama alışkan-
lıklarını belirleyen, bu sayede en doğru 
yöntemi seçen Genius X, bu verileri akıllı 
telefonunuz üzerinden takip etmenize ola-
nak sağlıyor. Uygulama desteğinin yanı 
sıra, diş fırçasını USB bağlantısı sayesinde 
kolayca şarj edebiliyorsunuz.
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Katlanabilir telefonlar MWC 2019’un 
odak noktası olsa da, etkinliğin 
hemen öncesinde düzenlenen 
Unpacked sırasında Samsung 
katlanabilir telefonu Galaxy Fold 
modelini tanıttı!

SAMSUNG, 
KATLANABİLİR 
TELEFON 
GALAXY FOLD İLE 
GELECEĞİ ÇİZİYOR

H
er ne kadar MWC 2019’dan 1 hafta önce San Francisco’da görü-
cüye çıkmış olsa da, Samsung’un yeni katlanır telefonu Galaxy 
Fold, MWC 2019’da teknoloji severlerle bir araya geldi.

Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X ile beraber katlanabilir 
telefon arenasında mücadele edecek olan Galaxy Fold, yeni bir dönemi 
başlatan model olmayı başardı.

 Kitap gibi açılan katlanabilir telefonu açtığınızda herhangi bir kat izi 
bulunmaksızın 7.3 inç büyüklüğünde ve 1536×2152 piksel çözünürlüğünde 
bir ekranla kullanabiliyorsunuz. 

Ekranın sağ üst kısmında kameralara ev sahipliği yapan bir çentiğin 
yer aldığı telefonun dış yüzeyinde ise 4.6 inç büyüklüğünde ve 840×1960 
piksel çözünürlüğünde bir ekran daha yer alıyor. Ayrıca her iki ekran da 
420 ppi değerine sahip.

Genel olarak Galaxy S10 serisi ile aynı donanım özelliklerine sahip 
olan akıllı telefonda 7 nm üretim sürecine sahip Snapdragon 855 işlemci 
kullanılıyor. 12 GB LPDDR4x RAM ve 512 GB UFS 3.0 dahili depolama 
biriminin kullanıldığı modelde microSD kart desteği ise bulunmuyor.
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Toplamda 6 kamera ile gelen Galaxy Fold’un arkasında 3, ön kapağında 
1 ve kapağın açıldığında ise önde 2 kamerası bulunuyor.

Kapak kamerasında f/2.2 diyafram açıklığına sahip 10 Megapiksellik bir 
sensör kullanılmış. Arka yani ana kamera ise üçlü lens düzeni ile geliyor. 
f/2.2 diyafram açıklığına sahip 16 Megapiksellik ultra geniş açılı lens, 12 
Megapiksellik ve f/1.5 – f/2.5 değişken diyafram açıklığına sahip geniş 
açılı lens ve 12 Megapiksel f/2.4 diyafram açıklığına sahip telefoto lens 
ana kamera düzenini oluşturuyorlar. Geniş açılı lens ve telefoto lensin 
ayrıca OIS desteği bulunuyor.

Ön kamera ise çift kamera düzenine sahip. 10 Megapiksellik f/2.2 di-
yafram değerine sahip ana lense, 8 Megapiksel f/1.9 diyafram açıklığına 
sahip RGB derinlik sensörü eşlik ediyor.

4380 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan katlanabilir telefon bu 
alanda da oldukça iddialı. Hem kablolu hem de kablosuz olarak hızlı şarj 
desteği sağlanıyor.

Galaxy Fold inanılmaz donanım özellikleri ve farklı tasarım çizgisiyle 
2019 yılının trend cihazları arasına şimdiden girmiş gibi görünüyor.
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LG V50 ThinQ 5G 
LG’nin yeni amiral gemisi 6.4 inç bü-

yüklüğünde 3120×1440 piksel çözünür-
lük sunan bir OLED ekrana ev sahipliği 
yapıyor. Ancak, katlanabilir telefonların 
tanıtıldığı şu günlerde ikinci ekran kılıfı 
ile LG’den çılgınca bir adım geldi.

Satışa sunulacak ikinci ekranı satın 
alarak bu telefona 6.2 inç büyüklüğünde 
2160×1080 piksel çözünürlük sunan bir 
OLED ekran daha eklemek mümkün.

5G modemden anlaşılabileceği üzere 
Qualcomm’un Snapdragon 855 işlem-
cisiden güç alan telefon, 6 GB RAM ve 
128 GB dahili depolama alanı ile geliyor. 
microSD kart ile cihazın hafızasını 512 
GB’a kadar artırmak mümkün.

Ön tarafta ekran çentiğinin içerisinde 
8 Megapiksel çözünürlüğündeki ana ka-
meraya, 5 Megapiksel çözünürlüğünde 
geniş açılı kamera eşlik ediyor. Cihazın 
arka tarafına geçtiğimizde ise üç kamera 
ile karşı karşıya kalıyoruz.

12 Megapiksel çözünürlüğündeki f/1.5 
diyaframlı ana kameraya, 12 Megapiksel 
çözünürlüğünde f/2.4 telefoto ve 16 Me-
gapiksel çözünürlüğünde f/1.9 ultra geniş 
açılı kamera eşlik ediyor.

4000 mAh kapasiteli bataryadan güç 
alan ve stereo hoparlörler, 32 bit Hi-Fi 
Quad DAC, FM Radyo ve MIL-STD 810G 
standartları kapsamında dayanıklı bir 
gövde LG V50 ThinQ’nun kullanıcılara 
sundukları arasında yer alıyor.

3D Glasstic adı verilen plastik cam 
karşımı materyalin kullanıldığı telefon-
da bizleri 6.4 inç boyutundaki Full HD+ 
bir ekran karşılıyor. 403 ppi değerinde 
ve 1080x 2340 piksel çözünürlüğündeki 
olan ekran ile beraber ayrıca, kullanıcı-
lara yüzde 84.9‘luk bir ekran-kasa oranı 
sunuluyor.

Samsung Galaxy A50
Samsung, MWC 2019’da yeni Galaxy 

A serisi modellerini de tanıttı. Galaxy A 
serisinin şimdilik en üst segment modeli 
olan Galaxy A50, ekrandan parmak izi 
ve arka tarafta 3 kamera gibi etkileyici 
özelliklere sahip.

Infinity-U ekranı ile beraber göze hoş 
gelen bir tasarımıma ev sahipliği yapan 
Galaxy A50’nin en dikkat çeken özellik-
lerini başında ise ekrandan parmak izi 
okuma yer alıyor.

Yeni nesil telefonun donanım özellik-

lerine değinecek olursak, Galaxy A50‘de 
bizleri 10 nm üretim teknolojisiyle üre-
tilen 8 çekirdekli Exynos 9610 karşılıyor.

Söz konusu bu işlemcinin yüksek per-
formanslı 4 çekirdeği 2.3GHz hızında 
çalışıyor ve A73 mimarisini kullanıyor. 
Bunun haricinde, A53 mimarisinden 
oluşan düşük güç tüketimli 4 çekirdek 
ise 1.6 GHz frekansında çalışıyor.

Grafik birimi olarak Mali G73 MP3’e ev 
sahipliği yapan Exynos 9610 ile beraber 
Galaxy A50 oldukça iyi bir performans 
sergiliyor.

8 çekirdekli Exynos 9610 işlemcisine ise 
4/6 GB RAM ve microSD kart ile artırıla-
bilen 64/128 GB dahili hafıza seçenekleri 
eşlik ediyor.

Genel anlamda kullanıcısına, kaliteli 
bir deneyim vaat eden A50’nin bağlantı 
tarafında ise WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, 
pazara göre NFC desteği ve fiziksel olarak 
da USB Tybe C bağlantıları sunuluyor.  
Tüm bu detayları geride bırakıp gelelim, 
yeni nesil telefonun kamera özelliklerine.

Arka tarafında 3 kamera bulunan Ga-
laxy A50, ultra geniş açı fotoğraflar çe-
kebiliyor. 25 Megapiksel çözünürlüğünde 
f/1.7 diyafram değerine sahip olan ana 
kameraya, 8 MP, f/2.2 ultra geniş açılı 
kamera ve 5 Megapiksellik f/2.2 diyafram 
değerine sahip derinlik algılama kamerası 
eşlik ediyor.

Kamera tarafında üst-orta segment bir 
telefona kıyasla oldukça iyi bir performas 
sergileyen Samsung’un yeni nesil telefonu 
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MWC 2019’DA TANITILAN 
AKILLI TELEFONLAR 
VE ÖZELLİKLERİ

H
uawei’nin Mobil Dünya Kongresi kapsamında 
resmiyet kazandırdığı yeni akıllı telefonu Mate X, 
katlanabilir ekranı ve şık tasarımıyla tüm gözleri 
üzerine topladı.

8 inç büyüklüğündeki bükülebilir ekranla gelen akıllı 
telefon, katlandığında atlandığında ise 

6,6 inç ve 6,38 inçlik iki farklı ekrana 
sahip olabiliyor.

Gücünü Huawei’nin 7 nm üretim 
teknolojisine sahip 8 çekirdekli Kirin 

980 işlemcisinden alan akıllı telefon ay-
rıca, Huawei Balong 5000 adı verilen 5G 

modem sayesinde “Dünyanın ilk 5G destekli 
katlanabilir telefonu” unvanına 

sahip oluyor. Ayrıca cihazda 
8 GB RAM ve 512 GB dahili 
depolama da mevcut.
Telefonun ön yüzünde özel 

olarak geliştirilen üçlü kame-
ra kurulumu yer alıyor. 

40 Megapiksel çözü-
nürlüğünde (f/1.8, 27 
mm) geniş açılı ana 
kameranın yer aldı-

ğı akıllı telefonda 16 
Megapiksellik (f/2.2, 17 

mm) ultra geniş açılı ve 
8 Megapiksellik (f/2.4, 52 
mm) telefoto lens yer alıyor.

Gücünü 4500 mAh ka-
pasiteli bataryadan alan akıllı 

telefon, 55W’lık Huawei SuperCharge 
teknolojisi kullanılıyor. Bu şarj aleti ile ayrıca 

bilgisayarınızı da şarj etmeniz mümkün.

Barcelona’da düzenlenen MWC 2019’da 
katlanabilir telefonlardan tutun, 5G ve 
arka tarafında 5 kamera olan modellere 

kadar, pek çok farklı akıllı telefon 
tanıtıldı. Peki bu telefon modelleri neler 

ve bizlere sundukları özellikler neler? 
Bu yazımızda Barcelona’daki 

heyecanı sizler için özetledik.
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video tarafında 30 FPS 4K ve 1080p kayıt 
yapabiliyor.

Ön tarafında ise, 25 Megapiksel çözü-
nürlüğünde f/2.0 diyafram değerinde bir 
kameraya ev sahipliği yapan Samsung’un 
yeni akıllı telefonu kamera konusunda 
kaliteli bir deneyim vaat ediyor.

Bunların haricinde 4000 mAh boyu-
tundaki bir batardan güç alan A50 ile 
beraber kutudan ayrıca 15 wattlık hızlı 
şarj adaptörü de çıkacağını belirtelim.

Dünyanın ilk 4K HDR destekli 
OLED ekranlı telefonu: 
Sony Xperia 1
Sony, en üst segmente Xperia 1 ve orta 

üst segment için de Xperia 10 ve Xperia 
10 Plus modellerini tanıttı.

XZ4 olarak tanıtılması beklenen cihaz, 
Xperia 1 olarak karşımıza çıktı. Şirket yet-
kilileri lansmanda, birinci odağının kul-
lanıcılar olduğunu ve daima kullanıcılara 
göre şekilleneceğini özellikle vurguladı.

İlk olarak kasa ve ekran özelliklerine ba-
kacak olursak, 8.2mm kalınlık ve 180gram 
ağırlık bizleri karşılıyor. 
IP68 suya ve toza karşı 
dayanıklılık desteği 
sunan cihazın ön 
ve arka camı 
Corning Go-

rilla Glass 6 ile korunuyor.
Dünyada ilk 4K HDR OLED ekrana 

sahip olan Xperia 1, 21:9 ekran oranıyla 
da film izleme ve oyun oynama deneyimi 
konusunda oldukça iddialı.

21: 9 en boy oranı ile sinematik ekran 
olarak adlandırılan, uzun fakat yanlardan 
basık bir ekran ile karşımıza çıktı. 6.5 
inç, 1644×3840 piksel 4K çözünürlüğe 
sahip OLED ekranı, mobil kullanıcıların 
sinema deneyimini artırmak amacıyla 
tasarlanmış.

Donanımsal özelliklere ayrıntılı bakacak 
olursak, cihaz üçlü kamera kurulumu ile 
karşımıza çıkıyor. Bu kameralardan ilki 
f/1.6 diyafram aralığına sahip 12 Mega-
piksel bir sensör barındırıyor.

Diğeri f/2.4 diyafram aralığına sahip yine 
12 Megapiksel bir sensör ile telefotoözel-
liği ile karşımıza çıktı. Sonuncusu ise, 12 
Megapiksel ultra geniş açılı bir sensör ile 
karşımıza çıkacak. Ön kamera ise 8 Me-
gapiksel ve f/2.0 diyafram aralığına sahip.

Dünyanın ilk arka tarafında 
5 kameralı akıllı telefonu 
Nokia 9 PureView!

Dünyanın ilk beşli dizisine sahip olan 
Nokia 9 PureView gücünü, 10 nm 

fabrikasyon süreciyle üretilen 
ve 2.8 GHz hızında çalı-

şan yapay zeka destekli 
Snapdragon 845‘den 

alıyor. Grafik ta-
rafında ise 

gerekli 

olan gücü Adreno 630 GPU‘dan alan 
yeni amiral gemisine 6 GB RAM ve 128 
GB dahili hafıza eşlik ediyor.

10W kablosuz şarj ve 18W Quick Char-
ge 3.0 desteğine sahip olan 3.320 mAh 
boyutundaki bir bataryadan beslenen 
Nokia 9, ekran kısmında ise ne yazık ki 
rakiplerinin biraz gerisinde kalıyor.

5.99 inç boyutundaki ve 538ppi değe-
rindeki p-OLED (PureDisplay) ekranın 
üzerine kurulan amiral gemisi ayrıca 
kullanıcılara yüzde 79‘luk bir ekran-kasa 
oranı sunuyor.

Bunun haricinde Corning Gorilla Glass 
5 ile korunan yeni nesil amiral gemisinin 
ekranı HDR10 ve Always on Display des-
teğine de ev sahipliği yapıyor. 

Donanım ve tasarımdan ziyade beş-
li kamera kurulumuyla ön plana çıkan 
Nokia’nın yeni amiral gemisi bu konuda 
oldukça kaliteli bir deneyim sunmayı 
hedefliyor.

Nokia 9 PureView‘in arka tarafında her 
biri 12 MP ve f/1.8 diyafram açıklığında 
olmak üzere 5 farklı Zeiss lensi bizleri 
karşılıyor.

Bu kısımda açıklanan resmi bilgilere 
göre, Nokia‘nın yeni amiral gemisinde iki 
adet renkli, üç adet ise siyah beyaz sensöre 
yer veriliyor. Bu sensörlerin haricinde, ToF 
sensörüne de yer verildiğini görüyoruz. Bu 
sensör ise, daha gerçekçi ve iyi bir derinlik 
efektinin verilmesine olanak sağlıyor.

Kamera özellikleri ile kendine hayran 
bıraktıran Nokia 9, ayrıca 40 metre uzak-
lıktan bile rahatlıkla bokeh efekti yapabi-
liyor. Bunun yanı sıra, 4K çözünürlükte 
30 FPS video çekim imkanı sunan yeni 
amiral gemisinin arka kamerası, bu ko-

nuda günümüz akıllı telefonlarının 
biraz gerisinde kalıyor.

Ön tarafta ise, 20 MP f/1.8 
diyafram değerindeki 

Tetracell pixel tek-
nolojisine sahip 

olan bir ka-
mera ile 

kar-
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şımıza çıkan Nokia 9, bu kısımda da farkını 
konuşturuyor.

Açıklanan bu özelliklerin haricinde, 
RAW çekim gerçekleştiren Nokia 9 Pu-
reView’in fotoğraf düzenleme konusunda 
Adobe ve Google ile ortaklaşa çalıştığını 
da görüyoruz. Böylece kullanıcılara daha 
ayrıntılı bir şekilde fotoğraf düzenleme 
imkanı da sunuluyor.

Yapay Zeka Destekli 
General Mobile GM 9 Plus
Yerli üreticiler de Barcelona’da MWC 

2019 kapsamında yeni akıllı telefonlarını 
tanıttı. General Mobile, Google ile And-
roid One işbirliğinin yeni telefonu GM 9 
Plus tanıtıldı.

GM 9 Pro ile benzer tasarım ve özel-
liklere sahip olan üründe yapay zeka ve 
büyüyen ekran dikkat çekiyor.

GM 9 Pro’ya kıyasla biraz daha büyük 
bir ekran ile karşımıza çıkan serinin yeni 
üyesinde, bizleri 6.22 inç boyutundaki çen-
tikli bir ekran karşılıyor. 405 ppi değerinde 
ve 1080x 2340 piksel çözünürlüğündeki 
olan ekran ile beraber ayrıca, tasarım 

açısından oldukça hoş bir görünüme sa-
hip olan telefon, Corning Gorilla Glass 
ile korunuyor. Alüminyum kasaya da ev 
sahipliği yapan yeni nesil akıllı telefon, 
malzeme kalitesiyle de dikkat çekiyor.

Bunun haricinde yine serinin önceki 
modelinde olduğu gibi arka panelde yatay 
şekilde konumlandırılmış çift ana kamera 
kurulumuna da sahip olan GM 9 Plus’ın, 
arka panelinde bir parmak izi okuyucu-
suna da yer verildiğini görüyoruz.

Yeni nesil telefonun donanım özellik-
lerine de değinecek olursak, GM 9 Plus’ta 
bizleri 12nm FinFet üretimi 8 çekirdekli 
Helio P60 karşılıyor.

Söz konusu bu işlemcinin yüksek per-
formanslı 4 çekirdeği 2.0GHz hızında 
çalışıyor ve A73 mimarisini kullanıyor. 
Bunun haricinde, A53 mimarisinden 
oluşan düşük güç tüketimli 4 çekirdek 
ise 2.0 GHz frekansında çalışıyor.

Grafik birimi olarak, yeni nesil telefonda 
bizleri 800 MHz hızındaki Mali-G72 MP3 
karşılıyor. Genel anlamda baktığımızda, 
serinin yeni telefonu kendini geliştirebilen 
ve yapay zeka odaklı Helio P60 işlemciyle 

oldukça iyi bir performans sergiliyor.
8 çekirdekli Helio P60 işlemcisine ise 3 

GB RAM ve microSD kart desteği ile 256 
GB’a kadar artırılabilen 32 GB dahili ha-
fıza seçeneği eşlik ediyor. Tüm bu teknik 
detayları bir kenara bırakıp gelelim, yeni 
nesil telefonun kamera özelliklerine.

Arka tarafından 12 Megapiksel ana ve 
f/1.7 diyafram açıklığına sahip olan çift 
ana kamera kurulumuna ev sahipliği yapan 
telefonun, ön tarafında ise 8 Megapiksel çö-
zünürlüğündeki bir kameraya yer veriliyor.

Helio P60‘ın sunduğu yapay zeka deste-
ğiyle beraber, kamera açısında da kaliteli 
bir deneyim vaat eden yeni nesil telefonun, 
hem ön hem de arka kamerasıyla porte 
modu ile fotoğraflar çekmek mümkün.

Google ile yapılan iş birliği ile beraber 
AR (Artırılmış Gerçeklik) konusunda da 
bir takım yeniliklere ev sahipliği yapan 
telefonda, ayrıca birbirinden güzel çıkart-
malarda kullanıcıları bekliyor.

Bunun haricinde 3450 mAh boyutun-
daki bir bataryadan güç alan GM 9 Plus‘ın 
ayrıca GM Turbo Charge teknolojine de 
sahip olduğunu belirtelim.  
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Hazır ilkbahar aylarına girmişken mutfaklarımızın da çehresi 
yavaştan değişiyor. Çok daha hafi f, çok daha farklı tarzda lezzetler 
bizleri karşılıyor. Özellikle ilkbaharın değişmez lezzettlerinden biri 
olan ton balığı, Mart sayımızın baş konuğu oluyor. İster kızartarak, 
ister konserve şeklinde, ton balığı sofraların değişmezi olmayı 
başarıyor. Tarifl erimize bir klasikle başlıyoruz. Ton balığı ve 
makarna her zaman muhteşem bir ikili olmayı başarıyorlar.

TON BALIĞI 
KULLANARAK 
YAPABİLECEĞİNİZ 
3 HARİKA YEMEK
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Ton Balıklı Makarna
Malzemeler
1 1 paket kelebek makarna
250 gram ton balığı konservesi
1 diş sarımsak

Yarım limon suyu
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı konserve mısır

5 adet cherry domates
1.5 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı
Makarnayı tercihen 10 dakika boyunca 

kaynar suda haşlayın ve al dante kıvamına 
geldikten sonra iyice süzün.

Sarımsağı tuz yardımıyla ince ince kıyın 
ve cherry domatesleri ortadan ikiye bölün.

Geniş bir tavada zeytinyağını kızdırın.

Domates ve sarımsağı birkaç dakika 
kavurun.

Konserve ton balığını ekleyin ve 5 da-
kika daha kavurun.

Ardından mısırı ekleyerek iyice ka-
rıştırın.

Ton balığı sosunu ve makarnayı aynı 
tava içerisinde yüksek ateşte iyice har-
manlayın. 

Son olarak limon suyunu katarak ka-
rıştırın.

Afiyet olsun.
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Ton Balıklı Patates
Malzemeler
 3 orta boy patates
2 yemek kaşığı üzüm sirkesi
Yarım tatlı kaşığı toz beyaz şeker
3 diş sarımsak
1 adet orta boy soğan (Tercihen kırmızı)

1 yemek kaşığı tanecikli hardal
2 yemek kaşığı mayonez
Yarım yemek kaşığı tereyağı
Tatlandırmak için bir tutam tuz, karabiber, kekik
300 gram ton balığı konservesi

Hazırlanışı
Patateslerimizi su dolu tencerede 

kaynatarak iyice haşlayın.
Soğanı soyun ve ince ince doğ-

rayın. Ardından ayrı bir kaba alın 
ve üzerinde sirke, şeker, kekik ve 
naneyi ekleyin. Bu karışımı 15 da-

kika bekletin.
Patatesleri küp küp doğrayın ve 

içerisine sarımsağı rendeleyin ve 
tereyağını ekleyin. Tereyağı ve sa-
rımsak patatese iyice işleyene kadar 
karıştırın.

Biraz soğumasını bekleyin ve ka-
lan baharatları, mayonezi ve hardalı 
ekleyin. Ardından iyice karıştırın.

Son olarak porsiyonlarınızın üzeri-
ne ton balığını ekleyerek servis edin.

Afiyet olsun.
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Ton Balıklı Dürüm
Malzemeler
300 gram konserve ton balığı
4-5 adet lavaş (tercihen tortilla)
2 yemek kaşığı krema
3 adet salatalık turşusu
5 adet marul yaprağı
Çeyrek demet dereotu
3 cherry domates

Hazırlanışı
Dereotu ince ince kıyın ve ton balıklarının yağını iyice süzün.
Marul yapraklarını sirkeli suda bekleterek mikroplarının kırılmasını sağlayın.
Salatalık turşularını ve domatesi ince bir şekilde doğrayın.
Ardından krema ve ton balığını da ekleyerek karışımı iyice karıştırın.
Lavaşlara önce ton balığını sürün ardından marul yapraklarıyla destek verin.
Lavaşı sarmanızın ardından servise hazır.
Afiyet olsun.
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MUTFAKTA HAYATINIZI 
KOLAYLAŞTIRACAK 
YARDIMCILAR
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İnsanların sahip olduğu dört temel dürtüden biri olan beslenme 
içgüdüsü yaşamın ayrılmaz bir parçası. Hayatta kalmak için hemen 
hemen her canlı gibi insanlar da beslenmek zorunda. Yüzyıllar 
önce oldukça temel seviyelerde giderilen bu beslenme dürtüsü 
geçen yıllar içinde adeta evrim geçirdi. Günümüze bakacak olursak 
beslenme eylemine kadar gelen aşamada çok etkileyici sanat 
eserleri görmemiz mümkün. Mutfak artık bir sanat ve bu sanatı icra 
eden insanlar kadar sanatın icra edilmesini sağlayan yardımcılar da 
son derece önemli. 

Korkmaz A329-16 Tostkolik 
Granit Tost Makinesi 
Izgaraları kolayca sökülüp 

temizlenebilir ve bu ızgaralar 
alüminyum dökümden yapılmıştır, 

Yağsız ve sağlıklı pişirirken, 
ızgaların özel yapısı yağın kolayca 

akıp gitmesini sağlar.
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M
utfakta yaşamı kolaylaştıran, 
zor gibi görünen yiyeceklerin ve 
içeceklerin kolayca yapılmasına 
yardımcı olan bir dizi küçük ev 

aleti bulunuyor. Bu aletler sayesinde hem 
göz doyurucu ürünler çıkarmak müm-
kün oluyor hem de bunlar için çok uzun 
saatler harcamanıza gerek kalmıyor. İş 
yükünün çoğunu insanın üzerinden alan 
küçük ev aletleri mutfaktaki en önemli 
dostunuz olabilir. 

Lezzetli yiyecekler ve içecekler yapabi-
leceğiniz, hayatınızı kolaylaştıran mutfak 
yardımcılarını bir araya getirdi. 

Mutfak robotları
Bir yiyeceği kesme, doğrama, yoğurma 

ya da dilimleme süresi normalde çok fazla 
vakit kaybettirir. Günümüzde mutfak 
robotları bu görevleri üzerine alarak 
birkaç saniyede tüm isteklerinizi yerine 
getirir. Artık hemen her bütçeye uygun bir 
mutfak robotu almak mümkün. Mutfak 
robotu satın alırken karıştırma kabının 
kapasitesi ve maksimum gücü son derece 
önemli iki kriterdir. Ay-
rıca robotun ebatla-
rı da mutfağınızda 
kaplayacağı yer açı-
sından bakmanız 
gereken bir başka 
kriter olabilir. 

Blenderlar
Bazen tek aradığınız şey kompakt bir 

çırpıcı olabilir. Blender sayesinde sos, tatlı 
ve püre gibi yiyecekleri yapmak oldukça 
kısa sürer. Mutfak robotlarına göre çok 
daha az yer kaplayan blenderlar mutfağı-
nızda mutlaka olması gereken küçük ev 
aletlerinden biri.

Mutfak şefleri
Mutfak şefleri temelde mutfak robot-

ları ve blenderlar ile aynı işleri yapıyor. 
Ancak onların çok daha teknolojik hali 
diyebiliriz. Yeni nesil mikser olarak ad-
landırılan mutfak şefleri çırpma, karış-
tırma ve yoğurma gibi görevleri başarıyla 
yerine getiriyor. Ayrıca sadece komutu 
vermeniz yeterli. Şefin işi bittiğinde ka-
rıştırma kabını alıp kaldığınız yerden 
devam edebilirsiniz. Bu şefler sayesinde 
kekten poğaçaya çorbadan püreye birçok 
yiyeceği yapabilirsiniz. Mutfak şeflerini 
blender ve mutfak robotlarından ayıran 
en önemli iki fark var; daha geniş karış-
tırma kaplarının ve daha yüksek motor 
güçlerinin olması.

Tost ve ızgara makineleri
Hem lezzetli hem de hızlı bir yiyecek 

yapmak istediğiniz zaman tost ve ızgara 
makineleri hemen imdadınıza yetişir. 
Günümüzde tost ve ızgara makineleri 
tek bedende birleştiği için mutfağınızda 
iki işi yapan bir yardımcınız olabilir. Bu 
makinelerden birini seçerken çıkarıla-
bilir plakalarının olması yiyeceğinizi 

hazırladıktan sonra temizlik kısmının 
da oldukça kısa sürede tamamlanmasına 
yardımcı olur. Hızlı ve pratik bir yeme-
ğin ardından hızlı ve pratik bir temizlik, 
aranan formül bu olmalı.

Fritözler
Eğer kızartma yapacaksanız günümüzde 

en iyi çözüm fritöz kullanmak. Bir fritöz 
sizin için patates, sigara böreği, balık, 
köfte ve tavuk gibi çok çeşitli yiyecekleri 
kızartabilir. Sizin onları uygun büyük-
lükte fritöze atmanız ve uygun oranda 
yağ koymanız yeterli. Ayrıca fritözler 
fazla yağın hazneye akmasını sağladığı 
için yiyecekleriniz çok fazla yağ içmemiş 
olur. Mutfakta hızlıca yapacağınız lezzetli 
yemeklerin mimarlarından biri de hiç 
kuşkusuz fritözlerdir diyebiliriz. 

Kıyma makineleri
Evde etlerinizi kendi istediğiniz şekilde 

kıyabilir isterseniz o etlerle sosis ya da su-
cuk yapabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız 
olan tek şey mutfağınızın bir köşesinde yer 
açmanız gereken kıyma makinesi. Böy-
lece istediğiniz incelikte kıyma çekebilir, 
yiyeceğinizin hazırlık aşamasında da söz 
sahibi olabilirsiniz. 

Ekmek kızartma makineleri
Hazırladığınız her yemeğin yanında 

sıcacık bir ekmek istiyorsanız satın ala-
cağınız bir ekmek kızartma makinesi 
ile bu isteğinizi gerçekleştirebilirsiniz. 
Kısa sürede ekmekleri ısıtan makineler 

Arzum AR1092 Mano 
El Blender Seti  

800 ml. kapasiteli parçalama 
haznesine sahip olan blender, 

600 ml ölçü kabı 3 fonksiyonlu 
ısıya dayanıklı paslanmaz çelik 
el blenderi ve çırpıcı çift taraflı 

paslanmaz çelik bıçak ile geliyor.
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farklı sıcaklık seviyelerine sahip. Ekmek 
kızartma makinelerinin genelde iki yu-
valı olduğunu da hatırlatmakta fayda var. 

Yumurta pişirme makineleri
Birçoğumuz için yumurta özellikle kah-

valtıların olmazsa olmazı. Yumurta farklı 
pişirme süreleri ile farklı tatlar alınan bir 
yiyecek. Bu yüzden herkes pişmiş yumurtayı 
aynı şekilde sevmez. Kimi tercihini katı-
dan yana kullanır kimi ise yumurtasının 
rafadan olmasını ister. Yumurta bir cez-
vede kaynatıldığı zaman istenilen sonucu 
vermeyebilir. Yumurta pişirme makineleri 
ise yumurtanızı istediğiniz şekilde pişirir, 
size sadece yemesi kalır. Üstelik aynı anda 
birden fazla yumurta pişirmek de mümkün. 

Çay makineleri
Mutfağın önemli yardımcıları yalnızca 

yiyecek yapan küçük ev aletleri değil. Gü-
nümüzün önemli bir kısmı çay kahve içerek 
geçiyor. Bu yüzden çay makineleri de önemli 
yeni nesil dostlarımızdan biri. Alt kısmı kettle 
olarak da kullanılabilen çay makineleri belirli 
bir ısıda çayınızın uzun süre taze kalmasına 
yardımcı oluyor. Ayrıca normal çaydanlık-
lara göre çok daha 
fazla çay çıkara-
bilen makineler 
özellikle kalaba-
lık misafirleriniz 
olduğu zaman 
sizin için hayat 
kurtarıcı olabilir. 

Kahve makineleri
Çay makinelerinden bahsetmişken kahve 

makinelerini de atlamak olmaz. Artık çoğu 
kahve makinesi evlerde profesyonel kahveler 
yapabilmenize olanak sağlıyor. Makinenin 
yeteneklerine göre isterseniz bir cappuccino 
ya da bir macchiato yapabilirsiniz. Yalnızca 
filtre kahve yapabilen makineler de oldukça 
pratik. Bir de Türk kahvesi yapan maki-
neler mevcut. Bu makineler de kahveyi, 
cezvede yapılan kahveye göre çok daha kısa 
sürede yapabiliyor. Aynı anda birçok kişiye 
kahve çıkarabilen makineler hem misafir 
ağırlarken hem de kafanızı dinlerken en 
iyi yardımcınız olabilir. 

Katı meyve ve 
narenciye sıkacakları
Özellikle kış aylarında hastalıklarla mü-

cadelenin en önemli silahlarından biri 
vitaminler. Sebze ve meyvelerden bir çır-
pıda vitamin almanızı sağlayan katı meyve 
sıkacakları işinizi oldukça kolaylaştırıyor. 
Aynı zamanda çabuk temizlenen sıkacaklar 
pratik bir kullanım şekline sahip. Yalnızca 
narenciye sıkacaksanız bunun için özel 
yapılmış sıkacaklardan 

birini alabilirsiniz. Katı meyve sıkacağına 
göre çok daha az yer kaplayan narenciye 
sıkacağı ile yalnızca portakal, greyfurt, 
mandalina ve limon sıkmak mümkün.

Mutfak tartıları
Eğer yemek yaparken ölçü konusunda 

zorluk çekiyorsanız bir mutfak tartısı her 
şeyi düzene sokacaktır Hassas ölçüm ya-
pan tartılar sayesinde miktar konusunda 
ne aşırıya kaçarsınız ne de eksik malzeme 
kullanırsınız. Mutfakta kullanacağınız her 
türlü ürünü mutfak tartısı ile tartmanız 
mümkün. 

Waffle Makineleri
Tatlı ile aranız iyiyse evde waffle yapmak 

fikri sizi heyecanlandırabilir. Gereken mal-
zemeleri diğer yardımcı küçük ev aletleri 
ile karıştırdıktan sonra tek yapmanız gere-
ken waffle makinesine karışımı dökmek. 
Makineden çıkardığınız waffle’ı süslemek 
tamamen size kalmış. Bu arada bazı waffle 
makinelerinin aynı zamanda tost makinesi 
olarak da kullanılabildiğini unutmayın.
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Video üretiminin kolaylaşması, donanım ve 
internet bağlantılarının hızlanması beraberinde 
birçok kolaylığı da getirdi. 

AKSİYON KAMERASI 
ALMANIN 
PÜF NOKTALARI

| www.mediamarkt.com.tr46
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A
rtık videolu içerik üretmek çok 
kolay ve birkaç saniye içinde tüm 
dünyaya canlı yayın yapabilecek 
bir altyapı ve teknolojiye sahibiz. 

Bu teknolojileri verimli kullanmak ise bi-
raz bilgi ve deneyim gerektiriyor. Her ne 
kadar cep telefonu videolu içerik üretmek 
için tercih edilen ilk cihazlardan biri olsa 
da bu alanda önemli rakipleri de var: Ak-
siyon kameraları. Aksiyon kameraları ile 
de gayet başarılı bir şekilde videolu içerik 
üretilebilir. Aksiyon kamerası ile içerik 

üretirken bazı noktalara dikkat etmek ge-
rekiyor. İşte bu noktalar:

Aksiyon kamerası ile vlog 
hazırlamanın püf noktaları
Öncelikle vlog oluşturmak için doğru 

aksiyon kamerasını seçmek gerekiyor. 
Sektöre damgasını vuran ve standartları 
belirleyen bir marka olan GoPro ürün 
anlamında birçok seçenek sunuyor. Gü-
nümüzde GoPro’nun birden fazla ürünü 
bulunduğundan beklenti ve ihtiyaçlarınaza 
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göre seçim yapmak gerekiyor. Marka şu an 
Hero 7 modeli ile karşımıza çıkıyor. Bu 
modelin de Black, Silver ve White olmak 
üzere 3 farklı sürümü bulunuyor. Ayrıca 
eski modelleri de katarsak (Hero 5, Hero 6, 
Hero 2018 gibi) model sayısı daha da artıyor.

Tercih noktasında bizi yönlendirecek şey 
ise özellikler: Örneğin Hero 7 Black modeli 
şu an satışta olan en güçlü aksiyon kamerası 
modeli. Üzerinde birden fazla mikrofon 
bulunması, güçlü işlemci, üst düzey titre-
şim engelleme özelliği ve harici mikrofon 
bağlanabilmesi bu modeli öne çıkarıyor. 
Eğer yarı profesyonel işler yapıyorsanız 
vlog için bu modeli tercih edebilirsiniz.

Mikrofon konusu
Video üretirken en önemli konulardan biri 

de sestir. Sesin kaliteli olması beraberinde 
videoların izlenmesini de artırdığı için 
önemli bir konu. İyi bir ses için de aksiyon 
kamerasına harici mikrofon bağlanabilme 
özelliğinin bulunması gerekiyor. Hero 7, 
hero 6 ve Hero 5 gibi modellerde bu özellik 
bulunuyor. Eğer vlog üretirken ana kamera 
olarak aksiyon kamerası kullanacaksanız 
mutlaka harici mikrofon bağlantısı olan bir 
model seçmeniz faydanıza olacaktır. Eğer 
aksiyon kamerasını ikinci kamera olarak 
kullanacaksanız böyle bir zorunluluğunu-
zun olmadığını da belirteyim.

Bazı kullanıcılar videolarda sesi ayrı 
kayıt eden cihazlar kullansa da (özellikle 
profesyoneller bu şekilde çalışıyor) benim 
kişisel olarak tercih ettiğim bir yöntem 
değil. Yine de böyle bir opsiyonun da ol-
duğunu belirtelim.

Öte yandan aksiyon kamerası olarak 
Sony, Xiaomi, SJCam ve Eken gibi farklı 
markların da çözümleri bulunuyor. Özel-
likle ikinci kamera olarak aksiyon kamerası 
kullanılacak çekimlerde bütçe sınırı varsa 
bu modellere de yönelebilirsiniz. Ancak 
ana kamera olarak kullanacaksanız harici 
mikrofon olayına dikkat etmenizi öneri-
rim. Zira her aksiyon kamerasına harici 
mikrofon bağlanamıyor.

Işık detayı
Aksiyon kamerası ile çekim yapacak-

sanız bir diğer dikkat etmeniz gereken 
konu ise ışık. Gündüz ve iyi aydınlatılmış 
ortamlarda ışık sorun olmasa da ışığın az 
olduğu gece çekimlerinde harici ışık kay-
nağına ihtiyacınız olabilir. Bunun için fazla 
büyük olmayan ve üzerinde 20-30 ya da 40 
adet LED lamba bulunan ışık kaynakları 
ihtiyacınızı görecektir. Bu ışık kaynakla-
rının AA ya da AAA türünde her yerde 
bulabileceğiniz pillerle çalışıyor olmasına 
dikkat edin. Bütünleşik pil çözümleri uzun 
vadede sıkıntı oluşturacaktır.

Diğer detaylar
Aksiyon kamerası ile vlog çekecekseniz bu 

kameraya diğer aksesuarları (ışık kaynağı, 
mikrofon ve benzeri) takmak için özel kılıf 
ya da aparatlara da ihtiyacınız olacaktır. 
Bunların tamamı aksiyon kamerasına göre 
alınacağı için seçeneğiniz kameranın bu 
tarz aksesuarlarının olmasına dikkat edin. 
GoPro ve ekosistemi bu konuda fazlasıyla 
seçenek sunuyor.

Genelde aksiyon kamerası ile elde çekim 
yapılacağı için mini bir tripod almanız 
cihazı tutmanız anlamında işinizi kolay-
laştıracaktır. Zaten başka türlü bir kulla-
nım pek mümkün görünmüyor. Bu tarz 
bir aksesuarı alarak aksiyon kamerasının 
daha ergonomik olarak çekim yapmasını 
sağlayabilirsiniz.

Aksiyon kamerası kullanırken eğer kendi-
nizi çekiyorsanız ekranı göremediğiniz için 
bir süre denemeler yaptıktan sonra bu tarz 
çekimler yapmanız gerekiyor. Zira kadrajı 
doğru yapmak biraz tecrübe gerektirecektir. 
Öte yandan aksiyon kameralarının genelde 
geniş açı çekim yapması özellikle yakın 
çekimlerde kötü görünmenize sebep ola-
bilir. Birçoğunda bulunan kadrajı daraltma 
özelliğini kullanmanız (çok daraltmadan) 
fayda sağlayacaktır.

Günümüzde video içerik üretmek artık 
sadece fikir zorluğu içerdiği için diğer de-
taylar artık eskisi gibi zorlayıcı olmuyor. 
Yine de bazı konularda daha iyisini aramak 
kalitenin artmasını sağlayacaktır.
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Video içerik üretenlerin yeni kamerası 
DJI Osmo Pocket yeni bir rekabetin kapılarını açıyor.

DJI OSMO, 
BOYUNDAN BÜYÜK 
İŞLER BAŞARIYOR!

| www.mediamarkt.com.tr50
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K
onu video üretmek dendiğinde akla 
ilk gelen cihazlar kameralardır. 
Son yıllarda rekabetin kızıştığı 
bu alanda ucuzundan pahalısına, 

aksiyon kamerasından 4K video kamera-
lara kadar farklı seçenekler bulunuyor. 
Bunlardan biri de geçtiğimiz yıllarda ünlü 
drone üreticisi DJI tarafından piyasaya 
sürülmüştü. Osmo ismiyle satışa sunulan 
bu kameralar özellikle YouTuber ya da 
Vlogger olarak bilinen kişilerin kullanı-
mını hedefliyordu. Firmanın geçtiğimiz 
günlerde duyurduğu ve ülkemizde de 
satışa sunulan bir diğer Osmo modeli 
olan DJI Osmo Pocket adından da an-
laşılacağı üzere cebe sığacak boyutlarda 
Gimbal özelliği de bulunan 4K video kayıt 
edebilen bir kamera.

DJI Osmo Pocket iddialı 
geliyor!
Bugüne kadar alıştığımız formlardan 

farklı bir tasarıma sahip olan DJI Osmo 
Pocket, üst ucunda bir kamera olan bir 
nevi ince uzun dikdörtgen şeklinde bir 
ürün. Üst kısmında bulunan kamera 
Gimbal mekanizmasına sahip. Cihaz çok 

küçük olduğundan toplam ağırlığı 116 
gram. Üzerinde bulunan 1/2.3 inç CMOS 
sensör bulunan kameranın görüş açısı 80 
derece. Objektifin odak uzaklığı ise 26 
mm ve diyafram açıklığı da f2.0.

Fotoğraf tarafından 12 Megapiksel 
çözünürlük sunan kamera, videoda ise 
4K 60 fps’ye kadar çözünürlük sunuyor. 
Konu takip ve kullanıcısının yüzünü de 
takip özelliği bulunan kamerada 875 mAh 
LiPo pil bulunuyor. Bu pille 140 dakika 
Full HD video kayıt edilebiliyor. Üzerinde 
küçük de olsa bir ekran bulunan üründe 
kayıt edilen videolar buradan (biraz zor 
da olsa) izlenebiliyor.

Aksesuarları da var
Kamera ek olarak bazı aksesuarlara da 

sahip. Android ve iOS telefonlara bağla-
mak için dönüştürücü, harici mikrofon 
bağlantı, su geçirmez kılıf, Uzatma çu-
buğu, taşıma kutusu gibi aksesuarları da 
bulunuyor. Görüldüğü gibi bu aksesuar-
larla cihazın özellikleri daha da gelişiyor.

Küçük olması, her yere taşınabilmesi, 
pratik ve hızlı kullanımı DJI Osmo Pocket 
modelini ciddi bir kamera haline getiriyor. 

Özellikle bu alanda önemli bir cihaz olan 
GoPro’ya rakip olan ürün, bu aksiyon 
kamerasının tahtini sallayabilecek mi 
bilinmez. Ancak Ocak ayında ABD’nin 
Las Vegas şehrinde düzenlenen bir CES 
fuarında birçok katılımcının elinde bu 
cihazdan gördüğümü söyleyeyim. Pratik-
lik konusunda oldukça faydalı bir kamera 
olan DJI Osmo Pocket, GoPro’nun tahtını 
zorlayacak gibi görünüyor.

Dünyanın en küçük Gimbal özellikli 
kamerası olan DJI Osmo Pocket, özellikle 
titreşimsiz viedo kayıt etmek isteyenleri he-
defliyor. Düğmesini açar açmaz hazır hale 
gelen cihazı kısa süreli de olsa kullanmış 
biri olarak sunduğu deneyimin üst düzey 
olduğunu söyleyebilirim. Özellikle daha 
profesyonel ses kaydı için harici mikro-
fon bağlantı aksesuarını kullanarak daha 
iyi sonuçlar alabileceğinizi belirteyim. 
Profesyonel kalitede işler için bu harici 
mikrofon bağlantısını almanızı öneririm.

DJI Osmo Pocket küçük ve kompakt 
gövdesi, gelişmiş özellikleri uygun bir 
fiyata sunması gibi özellikleriyle dikkat 
çeken bir video kamera. Video üreticileri-
nin mutlaka göz atması gereken bir ürün.
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Teknoloji, elektrikli ev aletlerine de farklı bir boyut kazandırdı. 
Artık yeni çıkan elektrikli ev aletleri birbirinden başarılı yeteneklere 
sahip. Ancak, ev aletlerinin bu kadar yetenekli olmasının 
satın alma aşamasında yaşanan kafa karışıklığını artırdığını 
itiraf etmek gerekiyor. Bu önemli kafa karışıklıklarından biri de 
elektrik süpürgesi tarafında yaşanıyor. Evlerimizin vazgeçilmezi 
olan elektrik süpürgelerinin artık eskiye göre birçok yeni alternatifi  
bulunuyor. Bunların arasından sizin göre en uygun olanını 
seçmek için belirli kriterlere bakmalısınız. 

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE 
ALIRKEN NELERE 
DİKKAT EDİLMELİ?
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B
u yazımızda elektrik süpürgesi 
satın alırken dikkat edilmesi ge-
reken önemli noktaları bir araya 
getirdik. Satın alma kararı ver-

meden önce bu noktaları kendiniz için 
detaylandırmanız çok daha verimli bir 
satın alma gerçekleştirmenize yardımcı 
olacaktır. Ayrıca karar verirken mevcut 
elektrik süpürgenizin beğenmediğiniz 
yanlarını da göz önünde bulundurmayı 
ihmal etmeyin. 

Kullanım kolaylığı
Satın alma kararı verirken ilk önce sü-

pürgeyi ne kadar kolay kullanabileceğinize 
bakmanız gerekir. Bu yüzden ağırlığına ve 
tasarımına önem vermelisiniz. Ayrıca boyut-
ları ve duruş şekli de evinizde kaplayacağı 
yer açısından son derece önemli. Elektrikli 
süpürgenizi saklayabileceğiniz büyüklükte 
alana göre bir süpürge seçmelisiniz. Unut-
mayın bir elektrikli ev aletinin en önemli 
özelliği sunduğu kullanım kolaylığıdır. 

Watt miktarı ve 
motor gücü ayrılmaz ikili
Kullanım kolaylığının ardından geçelim 

teknik detaylara. Bir elektrikli süpürgenin 
ne kadar etkili olduğunu belirleyen bazı 
kriterler vardır. Bunlardan biri de watt 
miktarı. Aslında watt miktarı ve motor 
gücü birbirine bağlı olan iki kriter. Bir 
elektrik süpürgesinin watt miktarı ne 
kadar yüksek olursa motor gücü de ona 
göre kuvvetli olur. Watt miktarı düşük 
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olduğu sürece motor gücü tek başına iyi 
bir emiş gerçekleştiremeyebilir. 

Emiş gücü tek başına 
yeterli mi?
Emiş gücü temelde elektrik süpürgesinin 

performansını gösterir. Watt ile ölçülen 
emiş gücü, özellikle motor gücünden çok 
daha önemli bir unsurdur. Emiş gücü 
yüksek bir elektrikli süpürge seçmeniz 
hem süpürge yapma işlemini hızlandırır 
hem de kolaylaştırır. Ancak burada dik-
kat edilmesi gereken detay emiş gücünün 
aşırı yüksek olmaması. Elektrikli süpürge 
yüksek emiş gücü sayesinde zemine ya-
pışabilir. Bu durumda süpürge uzun ve 
çileli bir sürece döner. Özellikle halıların 
temizlenmesi için turbo başlıklı elektrikli 
süpürgeleri ideal olabilir. 

Toz çekme özelliği önemli
Elektrikli süpürgenin yatay ya da dikey 

konumda durması kullanım kolaylığı açı-
sından önemli. Süpürgenin emici fırçasının 
tasarımı ise tamamen toz çekme özelliği 
ile ilintili. Yani aslında emiş gücü yüksek 
olan bir elektrik süpürgesinin başarılı bir iş 

çıkabilmesi için yer başlığının da oldukça 
büyük önemi var. Çünkü yerdeki tozun 
ilk temas ettiği nokta burası. 

Torbalı mı, torbasız mı?
Elektrikli süpürgeler uzun yıllar toz 

torbalı olarak kullanıldı. Fakat tekno-
lojinin gelişmesi ile süpürgeler torbala-
rından kurtuldu. Torba kullanımından 
bıktıysanız ve artık torbasız bir elektrik 
süpürgesi istiyorsanız kendinizi sonraki 
aşamaya hazırlamalısınız. Çünkü tozların 
ve kirlerin toplandığı hazneyi temizlemek 
sizin göreviniz. Eğer torba masrafından 
kurtulmak istiyorsanız bu seçeneği de-
ğerlendirebilirsiniz. Ancak, toz torbalı 
süpürgeler çoğu zaman daha pratik olabilir. 
Çünkü torbası dolunca çıkarıp atmak ve 
yeni bir tane takmak kolaydır. Özellikle 
astım, alerji gibi rahatsızlıkları olan ki-
şilerin torbasız elektrik süpürgelerinden 
uzak durması gerekir. 

Doğru filtre seçimi önemli
Toz torbalı bir elektrikli süpürge ala-

caksanız mutlaka HEPA filtresi olan bir 
süpürge tercih etmelisiniz. Çünkü mevcut 

tozlar, torbası doldukça emiş gücü azalan 
süpürgeden dışarı sızacaktır. Hijyenin ön 
planda olduğu su filtreli süpürgeler ortam-
daki tozu ve mikropları suyun içine hapse-
der. Ayrıca toz yakalama kapasiteleri diğer 
süpürgelere göre daha yüksektir. Ancak bu 
tarz süpürgeler genel-
likle ağır yapıda-
dır. Bü yüzden 
kullanım ko-
laylığı sun-
mayabilir. 
Yine özel-
likle alerji ya 
da astım rahatsızlığı olanlar 
HEPA filtreli ya da su filtreli süpürgeleri 
tercih etmelidir. Toz torbasız elektrikli 
süpürgelerde ise siklon filtre bulunuyor. 
Sürekli emiş gücü arayanların tercih ede-
bileceği siklon filtreli süpürgeler daima 
güçlü performans sunabilirler. Ancak, daha 
önce de dediğimiz gibi bu süpürgelerin en 
önemli dezavantajı temizleme işleminin 
uzun sürmesi. Temizlenmesi ve yıkanması 
gereken parçalara sahip toz torbasız filtreler 
biraz daha profesyonel bir çözüm arayan 
kullanıcıları tatmin edebilir.
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Sevimli 
dostunuzu unutmayın
Birçoğumuz artık evimizi sevimli dost-

larımızla paylaşıyoruz. Tüyleri konusunda 
yaşadığımız sorunların üstesinden gelmek 
için uygun elektrikli süpürgeyi bulmak son 
derece önemli. Satın alma tercihi yaparken 
küçük dostunuz için tüyleri ve kokuları 
yok eden bir süpürge seçmeyi unutmayın. 
Derinlemesine hijyen için bu kriter oldukça 

önemli. Dostunuzun evin her yerine yayılan 
tüylerini kolayca toplayabilmeniz gerekiyor. 

Sessiz çalışma
Evin büyüklüğüne göre süpürme işlemi 

uzun sürebiliyor. Hatta ev ne kadar küçük 
olursa olsun süpürge için en az yarım saat 

ayırmak gerekiyor. Durum 
böyle olunca en az yarım 
saat boyunca süpürgeden çı-
kan sese tahammül etmeniz 
zorlaşıyor olabilir. Neyse ki 
yeni nesil elektrikli süpür-

geleri eskileri gibi gürültülü 
çalışmıyor. Hatta elektrikli 

süpürgeyi evde biri uyurken bile 
sessizce kullanmanız mümkün. Satın alma 
tercihinizi yaparken süpürgenin çıkardığı 
ses seviyesine dikkat etmeyi unutmayın.

Sınıflara dikkat edin
Günümüzde elektrikli bir alet alacağımız 

zaman AB Enerji verimliliği uygulaması 
için kullanılan etiketlere dikkat etmek son 

derece önemli. Siz de elektrikli süpürge 
seçerken onun enerji sınıfını ve temizleme 
sınıfını mutlaka kontrol edin. Enerji sınıfı 
A+++ ve G, temizleme sınıfı ise A ile G ara-
sındadır. G iki kategoride de en düşük sınıfı 
ifade eder. Temizleme sınıfı sert zemindeki 
ve halıdaki toz toplama performansını 
gösterdiği için dikkat etmekte fayda var.

Satış sonrası destek ve 
teknik servis
Elektronik bütün cihazlar için satış 

sonrası desteğe her an ihtiyaç olabilir. Bu 
yüzden elektrikli süpürge satın aldığınız 
markanın sunduğu garanti süresini ve 
yedek parça desteğini iyice öğrenmeniz 
gerekir. Çok beğendiğiniz bir ürünün ye-
terli destek ağına sahip olup olmadığına 
mutlaka bakmalısınız. Yüksek fiyatlarla 
aldığınız bir ürün için sonrasında destek 
alamamak canınızı sıkabilir. Ayrıca ba-
zen yüksek yedek parça fiyatları da can 
sıkıcı olabiliyor. Markanın satış sonrası 
politikasına mutlaka. dikkat edin. 

Rowenta ROW RO3755TA Compact 
Toz Torbasız Süpürge   
Gerek sert zeminlerde, gerek ise uzun ve tüy-
lü halılardaki yüksek temizlik performansı 
oldukça başarılı olan Rowenta, verimlilik ve 
enerji tasarrufu konusunda son derece başarılı 
bir ürün olarak dikkat çekiyor. 
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EVİNİZE SPOR SALONU 
KURMAK HİÇ ZOR DEĞİL
Spor hayatın vazgeçilmez bir parçası. Vazgeçebilirsiniz ama sonra 

hayat kaliteniz hızla düşer ve vücudunuz hareketsiz, sağlıksız 
yaşama uzun süre dayanamayabilir. Ama biliyoruz, spor yapmak 
zor, zahmetli ve zaman alan bir süreç. Peki, daha sağlıklı, daha 

pratik, daha keyifl i bir spor alışkanlığı edinemez miyiz?
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O
rganizmamızın hareket etmek 
üzerine kurulu bir düzeni var 
ve uzun süre durduğumuzda, 
uzun süre hareketsiz bir yaşam 

sürdüğümüzde, hayat kalitemiz de hızla 
düşüyor. Vücudumuz sağlıksız tepkiler 
vermeye başlıyor. Hem fiziksel sağlığımız 
hem de zihinsel sağlığımız hızla bozul-
maya başlıyor. 

Ancak ne var ki, spor yapmak da zor bir 
süreç. Bunun da farkındayız. Günümüz 
dünyasında, yoğun iş hayatı ve günlük en-
dişeler arasında, spor aklımıza gelen son şey 
olabiliyor. Hepimiz, büyük umutlarla spor 
salonuna yazılıp üyelik ücretini ödedikten 
sonra, ayda bir iki günden fazla gidemedi-
ğimiz spor salonuna her ay boşu boşuna 

para verdiğimizi de düşünmüşüzdür. 
Peki, sporu hayatımıza daha keyif li, 

daha pratik bir şekilde sokmak mümkün 
değil mi? Gelişmiş antrenmanlar yapmak 
için spor salonlarına gitmek yine gerekli 
olabilir ama evimizde de temel spor ak-
tivitelerini gerçekleştirmek için mini bir 
spor salonu kuramaz mıyız? Tabi ki ku-
rarız ve bunun ne kadar kolay, üstelik de 
ekonomik olduğunu görseniz, şaşırırsınız.

Öncelikle, vücudunuzun hangi tür spor 
aktivitelerine daha çok ihtiyaç duyduğunu 
tespit etmelisiniz. Yani, eğer hareketsiz bir 
yaşam sürüyorsanız ve hareket etmeye çok 
da vakit bulamıyorsanız, yürüyüşlere çı-
kamıyor, evden işe – işten eve otomobille 
gidip gelip, sürekli oturarak yaşıyorsanız, 

televizyon seyrederken, sevdiğiniz diziyi 
izlerken, 25-30 dakika fitness bisikleti 
sürmek, kardiyo yapmak çok mantıklı 
bir seçenek olurdu. 

Ya da kardiyoya çok ihtiyacınız yoksa 
ama vücudunuzu geliştirmek, daha kaslı, 
daha fit, daha atletik bir görünüme ka-
vuşmak veya hayatın yüklerini, ağırlığını 
daha kolay aşımak istiyorsanız, o diziyi 
seyrederken evde 15-20 dakika ağırlık ve 
kas antrenmanları yapabilecek bir düze-
neğiniz olsa, fena mı olurdu?

Dolayısıyla, ihtiyacınızı belirleyip ona 
göre bir alışveriş listesi oluşturduktan 
sonra, fiyatı ve boyutları uygun, evinizde 
rahatlıkla kullanılabilecek spor aletlerini 
seçerek planınızı hayata geçirebilirsiniz.
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Philips 55 inç 
4K Akıllı Televizyon  

Ambilight adı verilen özel bir 
teknoloji sayesinde ekran taşan 
görüntüleriyle Philips’in akıllı 

televizyonu muhteşem 
bir seyir keyfi vaat ediyor.
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Alet seçimi
Kardiyo için, başlangıç seviyesindeki 

fitness bisikletleri, eliptik bisikletler veya 
eğer alanınız genişse bir yürüme bandı 
bile edinebilirsiniz. Uzun süreli kardiyo 
yapacaksınız, bisiklet selesi üzerinde sa-
atlerce oturmak zamanla rahatsızlıklar 
yaratabilir, bu durumda da “yatay bisiklet” 
denilen daha konforlu fitness bisikletlerini 
tercih edebilirsiniz.

Ağırlık çalışmak içinse ilk aklınıza 
gelen seçenek, dambıllar edinmek olmalı. 
Farklı ağırlıklarda, mümkünse çift olarak 
dambıllarınızı seçebilirsiniz veya farklı 
ağırlıkları değiştirmenize imkan veren 
dambıl setlerini tercih edebilirsiniz. Öte 
yandan, eğer evde alanınız büyükse, ça-
lışma istasyonları da satın alabilirsiniz ki, 
bu istasyonlarda, spor salonundaki lüksü 
ve imkanları elde ederek yoğun çalışma 
imkanı bulabilirsiniz. 

Kardiyo ve ağırlık antrenmanlarını ka-
rıştırarak, zaman açısından daha efektif 
bir yöntem arıyorsanız, bir kum torbası 
ve iki basit boks eldiveni de işinize çok 
yarayabilir. Tabi sakatlanmaya karşı çok 
bilinçli olmalısınız, kum torbası bile dö-
vüyor olsanız, boksun şakası yok. 

Ya da eğer tüm bunlara bütçeniz yoksa, 
vücudunuzun ağırlığını kullanarak kas-
larınızı geliştirmek gibi bir seçeneğiniz 
var ki, bu durumda kapılara asılan çok 
ucuz ve basit bir barfiks çubuğu bile hayat 
kalitenizi önemli ölçüde yükseltecektir. 
Hatta, basit bir jimnastik lastiği bile, 
ağırlık çalışması için size geniş imkanlar 
sağlar ve çok farklı kas gruplarını yoğun 
olarak çalıştırabilirsiniz.

Çalıştığınız odaya büyükçe bir boy ay-
nası yerleştirmeniz de işinizi kolaylaştırır. 
Hayır, bunu instagram’da spor salonu ayna 
fotoğrafları paylaşmanız için söylemiyoruz. 
Spor yaparken posturünüzü kontrol edip 
hareketleri daha düzgün ve sağlıklı yapa-
bilmek için ayna size büyük katkı sağlar. 
Hatalı duruşunuzu daha kolay görebilirsiniz.

Havalandırma
Evinizi spor salonuna çevirmeye niyet-

liyseniz, aletler edinmenin yanında, evin 
havalandırma kalitesini de artırmalısınız. 
Spor yapmadan önce spor yapacağınız 
odayı havalandırmalı, pencereleri açıp 
içeri oksijen girmesini ve hava akımı 
oluşmasını sağlamalısınız. Unutmayın ki, 
spor yaparken vücudunuz yoğun oksijene 
ihtiyaç duyar ve oksijenin azaldığı ortam-
da, kalp ritminizin de artması tehlikeli 
sonuçlar doğuracaktır. 

Beslenme
Evde sporun, spor salonlarından daha 

avantajlı noktalarından biri de beslenme 
kısmıdır. Mutfağınız ve buzdolabınız, spor 
öncesi ve sonrasında ihtiyacınız olacak 
besinlerle dolu olacağı için, spor salonu 
çevresindeki, kalitesi şüpheli ve muh-
temelen vücudunuza zarar verebilecek, 
glisemik indeksi yüksek besinlere mecbur 
kalmadan, kaliteli bir şekilde beslenme 
ihtiyacınızı karşılayabileceksiniz. Tabi 
öncelikle, sporcu beslenmesi konusunda 
bilgi sahibi olmanız gerekiyor.

Antrenman koçu
Evde spor yaparken ihtiyacınız olacak 

önemli bir detay da sizi yönlendirecek, 
hareketleri doğru yapmanızı sağlayacak 
bir “spor hocası” veya antrenman koçu 
olacaktır. Ancak endişe etmeyin, diji-
tal dünya sağolsun, bugün artık sayısız 
spor eğitmeni, kendi youtube kanalları 
üzerinde, her spor aktivitesi için detaylı 
açıklamalarla dersler veriyor. Yapmak 
istediğiniz çalışma hakkında birkaç daki-
kalık bir video seyrederek, sakatlanmaya 
neden olabilecek yanlışlardan sakınarak 
sporunuza devam edebilirsiniz. Ancak 
elbette spor yapmaya engel teşkil edecek 
bir sağlık sorununuz varsa, spor salonun-
da bile olsanız, öncelikle doktorunuza 
danışarak tavsiye almanız gerektiğini de 
unutmamalısınız.
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Gerek akıllı telefonumuz, gerek 
bilgisayarımız gerekse diğer 
cihazlarımız için çoğu kez kulaklık 
kullanmak istiyoruz. Özellikle toplu 
taşıma ve iş ortamı gibi başka 
insanları rahatsız edebileceğimiz 
yerlerde kulaklıklar en büyük 
yardımcımız oluyor.

500 TL’YE 
KADAR EN İYİ 
KULAK ÜSTÜ 
KULAKLIKLAR

| www.mediamarkt.com.tr62

SES VE GÖRÜNTÜ | 500 TL’ye kadar en iyi kulak üstü kulaklıklar

| 63

500 TL’ye kadar en iyi kulak üstü kulaklıklar | SES VE GÖRÜNTÜ



| www.mediamarkt.com.tr64

SES VE GÖRÜNTÜ | 500 TL’ye kadar en iyi kulak üstü kulaklıklar

B
iz de sizler için 500 TL büt-
çeyle alabileceğiniz en iyi 
kulak üstü kulaklık model-
lerini listeliyoruz. Kulak içi 

kulaklıklardan farklı olarak, kulak 
yastıklarının konforunu isteyen 
kullanıcılar seçtiğimiz modelleri 
çok beğenecekler. O zaman vakit 
kaybetmeden sizler için seçtiğimiz 
ürünlere göz atalım.

Sony WH.CH500 bluetooth 
kablosuz kulaküstü kulaklık

Eğer hem iyi ses versin hem de uygun 
bütçeli bir model olsun arayışı içindey-

seniz Sony WH.CH500 Bluetooth Kab-
losuz Kulaküstü Kulaklık kesinlikle 
bakmanız gereken modellerden biri. 

112 saat bekleme süresiyle siz kul-
lanmadığınız zaman bile uzun süre 
dayanan bu kulaklık, 20 saate kadar 

kullanım sunuyor. 30 mm sürücülere 
sahip olan model, kompakt ve hafif üni-

telerden, daha etkili bas dahil tüm sesleri 
daha ayrıntılı duyabilmenizi sağlıyor.

İnce, ayarlanabilir kafa bandı ve yumuşak 
kulaklık yastıkları, güzel görünüm ve rahat 
kullanım için oldukça ideal.

JBL T450BT BT 
mikrofonlu kulak üstü kulaklık
Ergonomik açıdan oldukça üstün bir kulaklık 

modeli olan JBL T450BT BT, kablosuz konforu 
yüksek ses kalitesi ile birleştiriyor. 

Güçlü sürülerle dikkat çeken bu kulaklıklar, 
ses kalitesiyle etkilemeyi başarıyor. Kulaklıkların 
bası derin ve güçlüdür. Aynı zamanda bir mik-
rofona ve uzaktan kumandaya sahip olan JBL 
T450, müziğinizi kontrol etmenin yanı sıra akıllı 
telefonda ya da bilgisayarınıza gelen çağrıları 
cevaplamak ve bu sayede telefonunuzun ya da 
bilgisayarınızın güvenli bir şekilde çantanızda 
saklanmasını sağlamak için kullanılabiliyor.

Kulaklığın bir diğer önemli özelliği ise son 
derece hafif malzemelerden oluşan bir gövdesinin 
bulunması. Bu sayede uzun süreli kullanımlarda 
rahatsızlık vermiyor. Ayrıca düz katlama tasa-
rımı sayesinde kolayca taşıma imkanı tanıyor.

Philips SHC8800 BT 
kulak üstü TV kulaklık
Sinematik ses kalitesini özgürce yaşamak 

istiyorsanız 100 metrelik dev kapsama alanıyla 
Philips SHC8800 BT Kulak Üstü TV Kulaklık 
aradığınız ürün olabilir. 

40 mm sürücü desteği ile beraber kaliteli 
malzemeden üretilen kulak yastıkları sizin her 
daim keyifle cihazlarınızı kullanmanızı sağlıyor. 
Akustik olarak ayarlanan bu sürücüler izlediğiniz 
filmleri ve dizileri bambaşka bir boyuta taşıyor.

Ergonomik açıdan sağlam bir ürün olan 
Philips SHC8800 BT Kulak Üstü TV Kulaklık, 
kendiliğinden ayarlanan hafif baş bandı ile en 
uygun konforu otomatik olarak sizlere sağlıyor. 
Üstelik kullanımı kolay şarj istasyonu sayesinde, 
hızlı bir biçimde kulaklığınızı yeniden uygun 
hale getirebiliyorsunuz. Kulaklığın 20 saat kul-
lanım sunduğunu da belirtelim.

Beats ML9C2ZE/A EP 
mikrofonlu kulak üstü kulaklık
Beats EP Kulak Üstü Kulaklık, sesi tam da 

olması gerektiği şekilde duymanızı sağlıyor. 
sağlar. Netlik, hacim ve denge açısından yapılan 
ince akustik ayarı sayesinde, harika bir giriş 
modeli olarak yerini alıyor.

Beats EP sağlamlığının yanı sıra aynı za-
manda hafif ve rahat kullanımı olan kulaklık. 
Paslanmaz çelikle güçlendirilen gövdesi, dikey 
sürgüler yardımıyla kulaklığınızı başınıza tam 
oturacak şekilde ayarlayabilmenizi sağlıyor.

Pilsiz tasarımla beraber listemizdeki tek kab-
lolu kulaklık olan bu model, dolaşmayan sabit 
kablosuyla bu durumu avantajına çevirmeyi 
başarıyor.
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Yedi, Dövüş Kulübü, Panik Odası, Sosyal Ağ ve daha birçok popüler 
fi lmde onun ismini görmeye alıştık. 90’ların sonu ve 2000’lere 

damgasını vuran, yeni nesli çok iyi bir şekilde yakalamayı başaran 
bir yönetmen bu ayın konuğu oluyor.

DAVID FINCHER
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2
8 Ağustos 1962’de doğan David 
Leo Fincher, son yirmi yılında 
en ünlü Hollywood filmlerinde 
yönetmen koltuğuna oturdu. Daha 

sekiz yaşındayken izlediği, Sonsuz Ölüm 
filminden çok etkilenen Fincher, yönet-
men olma kararı aldı ve elinde 8 mm’lik 
kamerayla ilk filmlerini kayda aldı.

Sektöre liseden mezun olmasının hemen 
ardından giriş yapan Fincher, tecrübe ve 
bilgi kazanmayı umarak bir animasyon 
şirketinde çalışmaya başladı. 

1980 yılına geldiğimizde Industrial Light 
& Magic ile olan sözleşmesi ona kendini 

tanıtma fırsatı verdi. 
Jedi’ın Dönüşü ve Indiana Jones: Kam-

çılı Adam gibi dönemin en iyi filmlerinde 
çalışma şansı buldu. 

Bu genç ve hırslı yönetmen yaptığı 
işlerle adından söz ettirmeye başlamıştı. 
Fincher’ın ardında yatan dehanın ortaya 
çıkması çok sürmeyecekti. 1985 The Beat 
of the Live Drum adındaki belgeseli çe-
ken ünlü yönetmen, bir yandan da müzik 
klipleriyle vakit geçiriyordu.

Fincher ilk uzun metrajlı sinema filmi 
için 1992’ye kadar beklemek zorundaydı. 
Yaratık 3 (Alien) için yönetmen koltu-

ğuna oturan Fincher, özel efekt alanında 
Oscar’a aday gösterildi. Yine de iyi bir 
başlangıç sayılmazdı çünkü Alien 3 hem 
gişede istediğini elde edememiş, hem de 
eleştirmenler tarafından topa tutulmuştu.

Bu 1995’te Andrew Kevin Walker ta-
rafından senaryosu kaleme alınan Yedi, 
Fincher’ın bugün bile en iyi işleri arasında 
gösteriliyor. Hem felsefesi hem de müthiş 
senaryosuyla, 

Yedi zamanının ötesinde bir sinema 
filmi olmuştu. Brad Pitt, Morgan Freeman 
ve Kevin Spacey’in başrolleri paylaştığı 
film 300 milyon dolar kazanmıştı.
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Sonraysa bir diğer efsane için koltuğuna 
oturdu Fincher. Yeraltı edebiyatının deli 
çocuğu Chuck Palahniuk’un aynı adlı 
romanından uyarlanan Dövüş Kulübü, 
ne gişede ne de eleştirmenler bazında 
kendini kabul ettirememişti.

Bu zamana bağlı olarak inanılmaz şekil-
de değişecekti. Eleştirmenler yerin dibine 
soktukları filmi gerçekten anlayamamış-
lardı. Konsept çok yeniydi ve Hollywood 
henüz buna hazır değildi. 1999 yılında 
vizyona giren film, geçen seneler içinde 
kendini kabul ettirdi ve dünyanın en iyi 
yapımlarından biri olmayı başardı. 

Benmerkezci bir dünyayı eleştiren ve 
insanın sahip olduğu şeylerin aslında 
göreceli bir bakış açısında bulunduğunu 
anlatan Dövüş Kulübü, sert tonu, sürp-
rizli hikayesi ve unutulmaz sahneleriyle 
herkesin aklına kazınmıştı.

Anlatıcının gözünden (Edward Nor-
ton) anlatılan hikaye, bir nevi tüketici 
kültürünün ne kadar anlamsız olduğunu 
bizlere aktarmaya çalışıyor. İyi bir ku-
rumda yüksek maaş ile çalışan anlatıcı 
Insomnia hastalığıyla cebelleşmektedir. 
Doktoru onu kanser grupları için açılan 
terapi seanslarına gönderdiğinde, tüm 

hayatı değişecektir. Önce Marla, ardın-
dan da Tyler Durden ile tanışan anlatıcı 
yaşadığı şeylerin gerçekliğini sorgulayacak 
ve inanılmaz radikal adımlar atacaktır. 
Bu yolda kurulan Dövüş Kulübü de kısa 
zaman içinde kayıp jenerasyonun örgüt-
lenmesiyle iyice genişleyecektir.

David Fincher sonraları Sosyal Ağ ile 
Facebook’un kuruluşunu bizlere hikaye-
leştirirken, Netflix’in ilk in-house projesi 
House of Cards’ın da yapımcılığını üst-
lendi. Hatta bu dizinin ilk iki bölümünü 
yöneterek bir efsanenin daha doğmasına 
yardımcı oldu.
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BİLGİSAYARLAR İÇİN YENİ MÜJDE 

 PUBG LITE
Oyun dünyasını kasıp kavuran PlayerUnknows 
Battlegrouds’ın yenilikleri öyle kolayca bitecek 
gibi görünmüyor. Masaüstü sürümü, mobil 
sürüm ve konsol versiyonları derken, PUBG dev 
bir markaya dönüşmüş durumda. Şimdiyse 
düşük donanım özellikli bilgisayarları hedefl eyen 
PUBG Lite beta sürecine girmiş durumda.
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E
ğer düşük donanımlı bir bilgisayara 
sahipseniz ve PUBG oynamak isti-
yorsanız, Bluehole yeni hamlesiyle 
tamamen ücretsiz olarak bir PUBG 

versiyonu üzerinde çalıştığını duyurdu. 
Bu yeni oyun hem düşük sistemli maki-
nelerde yüksek performans sağlayacak, 
hem de ücretsiz olması sayesinde belki 
de standart versiyonun hiç ulaşamadığı 
kitlelere ulaşacak.

Daha çok mobil oyunun PC’ye portu gibi 
görünen PUBG Lite, Tayland’da betaya 
açılarak milyonlarca meraklı oyuncunun 

ilgisini çekmeyi başardı. Ocak ayında beta 
süreci başlayan oyun, kısa bir süre burada 
hazır hale getirilecek ardından da tüm 
dünyaya açılacak. Bluehole muhtemelen 
geçmişte yaptığı hatalardan ders almış 
olacak ki, oyunu hatalardan arındırmadan 
bizlere sunmayacak. 

Düşük sistemli bilgisayarlarda rahat-
lıkla oynanabilecek olan oyunun PUBG 
Lite sürümü, Intel Core i3 işlemcili ve 
Intel HD grafik işlemcisine sahip olan 
bilgisayarda bile oldukça akıcı bir oyun 
deneyimi sunacak.

Oyun henüz ülkemizde aktif hale gel-
mese de PUBG Lite’ı oynamanın birçok 
yolu bulunuyor. VPS servisleri üzerinden 
Tayland’a bağlanan oyuncular, bu yeni 
ve ücretsiz PUBG’yi kolaylıkla oynaya-
biliyorlar.

Lite sürümün standart sürümden belli 
başlı farkları bulunuyor. Grafik kalitesini 
bir kenara bırakırsak, oyuna giriş yönte-
miniz bile farklı olacak. Rakibi Fortnite, 
tek bir hesap üzerinden PC, Nintendo 

Switch, Xbox ve PlayStation desteği verir-
ken, PUBG her platform ve her versiyonu 
özellikle birbirinden ayırıyor. 

Steam’de satılan sürüm ve PUBG Lite ara-
sında hiç-
bir bağlantı 
bulunmuyor. 
PUBG Lite oyna-
mak için, oyunun 
kendi istemcisini indirmeniz ve kurulumu 
buradan yapmanız gerekiyor. Bunun için 
de oyunun sitesinden üyelik açmanız şart.

Gelgelelim diğer önemli farka; grafikler. 
En yüksek ayarlarda bile Lite sürüm, bir 
mobil port olduğunu açıkça hissettiriyor. 
Bu kararın alınmasında, insanların mobil 
sürümü adeta hile yaparcasına bilgisayar 
üzerinde oynama ısrarının etkili olduğu-
nu söyleyebiliriz. İlk başlarca ciddi bir 
adaletsizlik doğuran bu sistem karşısında 
direnemeyen Bluehole, oyuna özel bir 
emülatör getirerek, PC desteğini resmi 
olarak vermeye başlamıştı. Şimdiyse bu 
özelliği kullanmaya bile gerek kalmayacak, 
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çünkü çok eski bilgisayarda bile ücretsiz 
bir şekilde PUBG oynayabileceksiniz.

Bu versiyonda da birçok grafik ayarı 
bulunurken, sizin kendinize uygun ayarı 
bulmanız gerekiyor. Biraz deneme yanıl-
mayla beraber, kolayca akıcı bir perfor-
mans elde edebiliyorsunuz.

Sistem gereksinimleri de zaten bu söy-
lediğimiz kanıtlar nitelikte. PUBG Lite 
oynamak için 2.8 GHz saat hızına sahip 
Intel Core i3’lü bir bilgisayar size yeterli 
oluyor. Ekran 
kartı olarak 
da tümle-
şik yon-
gayı, 

yani Intel HD Graphics’i kullanabiliyor-
sunuz. Yani elinizde i3 işlemcili ve HD 
Graphics 4000 yongalı bir bilgisayar varsa, 
PUBG lite akıcı bir şekilde oynanabiliyor. 
Depolama alanı olarak 4 GB alan kaplayan 
oyun, 4 GB da belle istiyor.

Eğer sisteminin biraz daha yeniyse çok 
daha yüksek ayarlarda oyunu oynayabili-
yorsunuz. 2.8 GHz saat hızına sahip, Intel 
Core i5 işlemci yanına AMD 
Radeon HD 7870 son 
seviye ayarlar 

için yeterli oluyor. 8 GB RAM de bu sevi-
yede grafiklerin olmazsa olmazı.

Görüldüğü gibi, PUBG Lite ile beraber 
Bluehole artık tüm platformlarda kolayca 
PUBG oynanmasını sağlamak istiyor. 
Bakalım başarılı olabilecekler mi?
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BİLGİSAYARINIZDA 
BAHAR TEMİZLİĞİ 

VAKTİ GELDİ
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Bilgisayarlar da, evlerimiz, odalarımız gibi, 
sık sık temizliğe ihtiyaç duyar. Sağlıklı yapılmış, 

dikkatli bir temizliğin, performans konusundaki sıkıntılarınızı 
çözebilecek ve bilgisayarınızın ömrünü bir iki yıl daha 

uzatabilecek olumlu etkileri olur. Peki, bilgisayarımızda 
bahar temizliğini nasıl yapacağız?
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S
on satın aldığınız video oyunları 
çalışırken sürekli kasmaya mı baş-
ladı, sosyal medya uygulamaları, 
web siteleri, YouTube videoları, 

filmler çalışırken takılıyor, ekranların 
açılması uzuyor mu? Siz de muhtemelen 
kirlenmiş bir bilgisayarın kurbanısınız. 
Aslında yeni bir bilgisayar almak hemen 
ilk çözüm olarak akla gelebilir ama eski 
bilgisayarınızı da temiz tutarak onu daha 
uzun yıllar boyunca çalıştırabileceğinizi, 
farklı amaçlarınız için kullanabileceğinizi 
bilmek hayatınızı kolaylaştırabilir.

Bilgisayarı temiz tutmak deyince akla 
ilk gelen önlem, bilgisayarı bilinçli kul-

lanmaktır. Bu sayede, cihazın sık sık te-
mizlenme ihtiyacını ortadan kaldırırsınız. 

Bu aşamada dikkat etmeniz gereken 
hususlar ise şunlar:

1- Laptop’unuzu çalışırken asla, yastık, 
yorgan, battaniye gibi yüzeylerin üzerine 
koymayın. Hatta dizinizin üzerinde de 
tutmayın. Mutlaka latop sehpası gibi düz 
ve altından hava akımı geçecek bir yüzeyde 
çalıştırın. Böylece cihazın hava kanalları 
toz ve tüylerle dolmazken, aşırı ısınarak 
yanmasını da engellersiniz.

2- Cihazın üzerine toz yağmasını engel-
leyin. Laptop’unuzun üzerini sık sık silin, 
klavye tuşları altına sıkışan tozları ince 

bir kağıt yardımıyla çıkarın. Böylece bu 
birikmiş tozların iç bileşenlerin üzerine 
yürümesini engellemiş olursunuz.

3- Cihazınız çalışırken yanında dökül-
meye müsait sıvılar bulundurmayın ya 
da dökülmeyecek şekilde emniyet alın 
çünkü o içecek şişesi, o yüksek ve dengesiz 
çay bardağı ya da diğer içecekler, bir gün 
mutlaka dökülecek. O gün bilgisayarınız 
yanar veya ağır hasar alır.

4- Gereksiz çöp uygulamaları PC’nize 
ya kurmayın ya da işiniz bittikten sonra 
silin, boşuna bilgisayarda tutmayın. Çünkü 
bunlar zamanla arka planda kendilerine 
yer edinip Ram ve işlem gücünüzü yerler.
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Bu dört kurala dikkat ederek bilgisayar 
kullanıyorsanız, laptopunuz ve hatta masa 
üstü PC’niz uzun süre temiz ve yüksek 
performanslı kalacaktır. Ancak yine de 
dönemsel olarak büyük temizlikler yap-
manız gerekecek. Peki büyük bir bahar 
temizliği nasıl yapılır? Bu noktada iki 
farklı noktaya odaklanacağız. A: Fiziksel 
temizlik B: Yazılım temizliği 

Fiziksel temizlik için yapmanız gere-
kenler şunlar:

1- Güçlü bir elektrik süpürgesi ile cihazın 
hava kanallarında kalan tozları dışarı doğru 
çekin. Kalan tozları bir diş fırçası ile temiz-
lemeye çalışın ve yeniden süpürge ile çekin. 

2- Eğer kasanın vidalarını sökmeniz 
garantiyi bozmuyorsa ve kasayı açmak 
konusunda tecrübeliyseniz, cihazınızı 
kırmadan, kabloları koparmadan kasa 
açabilecekseniz, elektrik süpürgesi ucuyla 
içeride biriken tozları da alabilir, kuru 
bir bezle ana kart ve bileşenler üzerine 
yapışmış kiri, tozu temizleyebilirsiniz. 
Ancak bu adımda ne yaptığınızı bilecek 
yeterli teknik birikiminiz yoksa, bu işe 
girişmemenizi tavsiye ederiz.

3- Kasayı açtıysanız, PC’nin soğutma 
pervanesi üzerinde birikmiş, yapışmış 
tozları bir fırça yardımıyla tek tek temiz-
lemeniz hayati bir hamledir. Bu sayede 

cihazın soğutma performansını iyileştirir 
ve ömrünü uzatırsınız.

4- Eğer klavyeyi komple veya tuş tuş ye-
rinden çıkarmayı biliyorsanız, tuşların ve 
klavyenin altında birikmiş tozları mutlaka 
temizleyin. Ancak tuşları yerinden çıkar-
tırken kırma riskiniz çok yüksektir. Bu 
konuda deneyiminiz yoksa, ya bir bilenden 
yardım alın ya da ince kağıt uçlarıyla tuş 
altlarını kaşıyarak tozları oradan çıkarmaya 
çalışın. Biraz daha uzun zaman alan ama 
daha risksiz bir yöntemdir.

Yazılım temizliği ise belli dönemlerde 
mutlaka yapmanız gereken, olmazsa olmaz 
bir temizliktir.
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Bu aşamada, isimleri genellikle “Cle-
aner” olarak bilinen sistem temizleme 
yazılımlarını indirip kurmanız gerekecek. 
Bunlar arasında en bilinenlerden biri CC-
leaner yazılımıdır. Ancak diğer yazılımlar 
da işinizi görecektir. Çoğu ücretsizdir. 

Yazılımı yükledikten sonra şu aşama-
ları geçerek, PC’nizi temizleyebilirsiniz:

1-İnternet tarayıcı dosyalarını temiz-
leyin. Böylece, geçici dosyalar, geçmiş, 
cookie’ler gibi ayrıntılar temizlenir. Bu 
dosyaların boyutları onlarca GB’ı bulabilir. 
O yüzden düzenli temizlemek önemlidir.

2-Başlangıç programlarını düzenleyin. 
Pek çok uygulama kendini başlangıçta ça-
lıştırmaya çok heveslidir ama bu yüzden 
hem bilgisayarınız çok geç açılır hem de 

yavaş çalışır. Örneğin, bir medya pro-
fesyoneli değilseniz, arka planda sürekli 
Adobe Acrobat’ı, Photoshop’u, Adobe 
yazılımlarını güncelleyip duran Adobe 
updater uygulamasına ihtiyacınız olmaz. 
Oyun ve web performansınız düşer. Ka-
patın. İhtiyacınız olunca çalıştırırsınız.

3-Diskinizi birleştirin. Defragmanter 
işlevi biraz zaman alan bir süreçtir. Eğer 
uzun süredir defrag işlemi yapmadıysanız, 
bir gün bile sürebilir ama çok gerekli ve 
performans artıran bir işlemdir. Bu işlem 
sayesinde, dosyalarınızın parçaları hard 
diskinizde daha hızlı çalışacak pozisyonda 
birbirine yakın konumlarda birleştirilir. 
Hard diskin dosyaları bulup çalıştırma 
süresi düşer.

4- Güncellemeleri yapın. Eğer sık kul-
landığınız yazılımların güncellemeleri 
varsa, bunları da bu temizlik sürecinde 
yapmanız sağlıklı olur. Böylece ileride 
sürekli otomatik güncellemeleri açıp PC 
performansınızı düşürmeden çalışabi-
lirsiniz.

5- Yaşasın Uninstal. Bahar temizliği 
sırasında fark edeceksiniz ki, bilgisaya-
rınızda uzun zamandır kullanmadığınız 
ve çok da ihtiyacınız olmayan çok sayıda 
uygulama ve oyun birikmiş olabilir. Silin. 
Kaldırın. Ama önce gerekli dosyalarınız, 
save’leriniz varsa onları mümkünse buluta 
kaydedin, sonra uygulamaları kaldırın. 
Mis gibi, ferah, temiz, hızlı, soğuk soğuk 
çalışan bir PC’niz olsun.
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Netfl ix’in sevilen dizisi Narcos, yeni sezonuyla hayranlarının karşısına çıktı. 
Netfl ix’in en sevilen dizilerinden biri tüm hızıyla devam ediyor. 
Medellin ve Cali kartellerinin arından bu kez Meksika’ya gidiyor ve 
Felix Gallardo‘nun hikayesini izliyoruz.

NARCOS MEXICO

A
slına bakarsanız Netflix, Narcos: 
Mexico tam olarak Narcos’un de-
vamı değil. Daha doğrusu Netflix 
bile bu dizi için devam ifadesin-

den çok yeni bir dizi yakıştırması yapıyor. 
Bu kez Meksika’da kurulan ilk kartele 
odaklanan dizi, hem farklı karakterleri, 
hem de yaşanmış olayları hikayeleştire-
rek anlatıyor.

Bu kez TIME dergisine kapak olan bir 
DEA ajanı, Kiki Camarena’nın öyküsü 
bizlere aktarılıyor. İlk üç sezonda, Ko-
lombiyalı kartellerin neden asla Amerika 
elçilik çalışanlarına bulaşmamasının 
nedenini merak ediyorsanız, işte Narcos: 
Mexico bize bunu anlatıyor. 

Kiki Camarena’nın hazin hikayesi, Fe-
lix’in karteliyle birleşiyor ve bizler nefes 
kesen bir sezon daha karşılıyor. Gerçek 
hayatta unutulmaz bir isim olan Kiki 
Camarena, uğruna savaştığı yolda kartel 
tarafından kaçırılıyor ve türlü işkencelere 
maruz bırakılarak öldürülüyor.

Amerika ambargo başta olmak üzere 
Meksika’nın üzerine öyle bir çöküyor ki, 
hükümet bu cinayeti araştırıyor ve kartel 
üyeleri teker teker avlanıyor. Bu olayın ar-
dından hem Meksika hem de diğer Güney 
Amerika ülkelerinde Kiki Kuralı devreye 
sokuluyor. Kartel üyeleri ne olursa olsun 
Amerika pasaportuna sahip çalışanlara 
bulaşmıyorlar. 

Elbette tarihte yaşanmış gerçek olay-
lardan esinlenildiği için Narcos pek de 
spoiler derdi ile izlenecek bir dizi değil. 
Daha çok olayların iç yüzü ve hikayeleş-
tirilen noktalar Netflix’in odağında yer 
alıyor. Bazı olaylar ve bazı isimler de bu 
yüzden değiştiriliyor. 

Kiki Camarena cinayeti tüm dünyayı 
ilgilendiren ciddi bir olay olabilir ama 
onun hayatı, karısı ve çocuklarıyla olan 
ilişkileri dizin daha fazla odağında olu-
yor. Cinayetin ardından başlatılan insan 
avından çok, bu olayın baş kahramanı 
olan Kiki’nin yaşadıkları bize gösteriliyor. 
Böylece bu kahraman ajanı çok daha ya-
kından tanıma imkanına sahip oluyoruz.
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Apple TV 4K   
Apple TV 4K ile, en sevdiğiniz filmleri ve TV 
programlarını göz alıcı 4K HDR kalitesinde izleyin. 
Netflix, TV+, Blu TV ve puhutv gibi uygulamaların 
sunduğu heyecan verici içeriklerle, televizyonun yeni 
çağına tanık olun. Canlı spor karşılaşmalarını ve 
haberleri takip edin.
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Aslında bu cinayet az önce de bahset-
tiğimiz gibi kartellerin yapısını sonsu-
za kadar değiştiriyor. İstedikleri kişiyi 
öldüren, istedikleri devlet görevlisine 
para ödeyerek görünmez olan karteller, 
Amerika’nın gazabından kurtulamıyor-
lar ve bu olayın ardından hiçbir kartel, 
hiçbir Amerika çalışanına yan gözle bile 
bakamıyor.

Bu da aklımıza Narcos’un üçüncü 
bölümündeki sahneleri getiriyor. Kiki 
Camarena olayından etkilenen Kolombi-
yalı karteller, DAE enselerinde olmasına 
rağmen, hiçbir ajana yaklaşmama kararı 
alıyorlar.

Dizinin yıldızları Michael Peña ve Diego 
Luna ise sürükleyici bir performans ile 
tüm sezonu bir çırpıda bitirmenize yar-
dımcı oluyorlar. Star Wars Rogue One ile 
ünlenen Diego Luna, patronların patronu 
Felix Gallardo’ya hayat verirken, Michael 
Peña ise Kiki Camarena performansıyla 
kendine hayran bıraktırıyor. Dizinin 
yardımcı rollerinde ise yine oldukça ünlü 
isimler yer alıyor.

Narcos: Mexico, Netflix’in kendi ifade-
siyle tamamen ayrı bir dizi olarak geçiyor. 
Evet, anlatılanlar yine benzer olabilir ama 
Mexico kendine ait bir çizgi üzerinden 
ilerleyecek. Felix Gallardo’nun bir son-
raki hamlesi, Kiki Camarena cinayetinin 
perde arkası ve Amerika’nın dev insan 
avı Narcos: Mexico’nun ikinci sezonuna 
damga vuracak.
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Bazı oyunlar durduk yere aklınızı 
karıştırır. Her zaman görmeyi beklediğiniz 
şeyi görmeyebilirsiniz, hatta gördükleriniz 
sizi tatmin bile etmeyebilir. Yine de 
gün sonunda bardağın dolu tarafına 
baktığınızda, eşsiz ve özenli bir çalışma 
görürsünüz. İşte Bioware tarafından 
geliştirilen Anthem de böyle bir öykü…

ANTHEM
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B
ioware, Baldur’s Gate, Mass Effect 
ve Dragon Age gibi oyun dünya-
sının mihenk taşı haline gelmiş 
serilere imza atmış bir oyun fir-

ması. Uzun süredir üzerinde çalıştıkları 
yeni projeleri Anthem sonunda oyuncu-
larla buluştu. Buluştu, buluşmasına ama 
tepkiler biraz karışık oldu. Bir kısım 

oyuncu yapımı çok beğenirken, bir kısım 
da acımasızca eleştirdi.

Peki, kim haklı. Oyunu büyük keyifle 
oynayanlar mı, yoksa eleştirenler mi? 
İşte tam bu noktada bardağın dolu ta-
rafına bakmak gerekiyor. Bioware Rol 
Yapma Oyunları söz konusu olduğunda 
rüştünü ispat etmiş bir firma olsa da, ilk 

kez Destiny ve Borderlands tarzında bir 
co-op oyunla karşımızda. Türe kendi 
soslarını kattıkları ilk denemeleri, tüm 
hatalarına rağmen eşsiz özelliklerle de 
ön plana çıkıyor.

Bu makalemizde Anthem’in öne çıkan 
özelliklerini sizlere sıralıyoruz:
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Javelin mekanikleri 
gelecek vaat ediyor
Oyunun ana odağında freelancer adı 

verilen paralı askerler bulunuyor. Bu 
savaşçılar belli bir ödül karşılığında, 
kendi hayatlarını riske atarak Javelin adı 
verilen zırhların yardımıyla Anthem’in 
yırtıcı doğasına atılıyor. Bu zırhlar giyen 
kişiye olağanüstü güçler verirken, sağla-
dığı muhteşem özelliklerle sizi neredeyse 
yenilmez yapıyor.

Peki, nedir bu Javelin’lerin özellikleri? 
Öncelikle oyunlarda en sevdiğimiz ye-
teneklerden biri olan uçma kabiliyetini 
kazanıyorsunuz. Zırhınızın üzerinde 
bulunan jet motorları sayesinde, motorlar 
aşırı yüklenene kadar özgürce Anthem 
dünyasını uçarak gezebilirsiniz. Üstelik 
bu özellik oynanışı da direkt olarak et-
kileyebiliyor.

Jet motorları fazla ısınma sorunuyla 

yüzleşmeden hemen önce yakın saldırı 
yaparak öldürücü bir darbeyle düşmanla-
rınızın tepesine inebilirsiniz. Yine havada 
belli bir süre asılı kalarak hedeflerinize 
karşı büyük bir üstünlük elde edebiliyor-
sunuz. Burada dikkat etmeniz gereken 
ana nokta, bir gözünüzün ısınma barında 
olması. Eğer aşırı yüklemeyle yere düşer-
seniz, kısa bir süre için delicesine bir ateş 
hattında kalacaksınız.

Javelin’lerin sağladığı avantajlar elbette 
bununla sınırlı değil. Bu metal zırhları iste-
diğiniz gibi özelleştirebiliyor ve istediğiniz 
zaman istediğiniz Javelin ile oyuna giriş 
yapabiliyorsunuz. Anthem’de kilit nokta-
lardan biri de bu seçim şansları. Benzeri 
oyunlarda, farklı yetenekler edinebilmek 
için ayrı karakterler oluşturmanız ve aynı 
ilerlemeyi bir kez de onlarla yapmanız 
gerekiyor.

Ama Bioware oyuncuları düşünen bir 

kararla oyunda bulunan dört farklı zır-
hı da belli seviyelerle açmanızı sağlıyor. 
Böylece Storm veya Ranger arasında direkt 
bir seçim yapmanız gerekmiyor. Takımı-
nızın neye ihtiyacı varsa, ona uygun zırhı 
giyerek göreve giriyorsunuz. 

Görevleri tek başınıza oynayabildiğiniz 
gibi, arkadaşlarınız veya Anthem’in rast-
gele atadığı kişilerle bitirebiliyorsunuz. 
Tek başınıza oynamaktan olabildiğince 
kaçınmanızı öneririz, çünkü dört kişiyle 
beraber hem görevler çok daha rahatlıyor 
hem de görev sonununda daha çok ödül, 
daha çok tecrübe puanı kazanıyorsunuz. 

Kısacası Anthem tartışmalı bir yapım 
olabilir ama hem olağanüstü grafikleri, 
hem de Javalin’lerin müthiş potansiyeliyle 
bir şekilde kendini keyifle oynatmayı başa-
rıyor. Üstelik oyunla beraber hiçbir Season 
Pass satın almanız da gerekmiyor. Bu da 
önemli bir nokta olarak göze çarpıyor.
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